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 کارشناسی ارشددر مقطع  1397نامه برتر سال رتبه دوم سومین دوره مسابقه پایان

 )برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

 

 

 دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب

 

 در طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری ازدحام ذراتعنوان: مقایسه و ارزیابی الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی 

 نگارش: علیرضا مقدم

 استادان راهنما: دکتر امین علیزاده، دکتر علیرضا فرید حسینی

 استادان مشاور: دکتر علی نقی ضیایی، مهندس دانیال فالح هروی

1392تاریخ: تیر 

 

توجهی در حفظ های توزیع آب شهری نقش قابلدر تمدن مدرن، شبکه

سازی این استانداردهای الزم برای یک زندگی مطلوب را دارند. بهینه

همواره یکی از مسائل بسیار پیچیده و اساسی برای طراحان در  هاشبکه

حل برای انتقال یافتن بهترین راههای اخیر بوده است و هدف آن دهه

ها نحوی که تمام نیازهای آنکنندگان است، بهآب از مخزن به مصرف

های متفاوتی از قبیل ها مولفهبا کمترین هزینه تأمین شود. در این شبکه

کنند. اما در میان این ها و شیرهای کنترل نقش ایفا میها، پمپلوله

 70توجه است، زیرا حدود ها بیشتر قابلهکردن سایز لولها، بهینهمولفه

 (GA)ها است. الگوریتم ژنتیک درصد هزینه پروژه مربوط به لوله

های تکاملی نقش بسیار موفقی در ترین الگوریتمعنوان یکی از مهمبه

صورت کاربردی سازی داشته است و تاکنون کمتر بهحوزه مسائل بهینه

واقعی استفاده شده است.  سازی یک شبکه توزیع آببرای بهینه

های نوین یکی از الگوریتم (PSO)سازی ازدحام ذرات الگوریتم بهینه

های آبی است که در ابتدا برای حل مسائل سازی سامانهدر حوزه بهینه

سازی با متغیرهای پیوسته معرفی شد، اما پس از مدتی برای بهینه

اصلی در این مسائلی با متغیرهای گسسته نیز توسعه یافت. هدف 

در طراحی بهینه  PSOو GA پژوهش مقایسه و ارزیابی الگوریتم های 

این  شبکه توزیع آب واقعی شهر جنگل است. بدین منظور برنامه

سازی شد و سپس با پیاده MATLABافزار ها در محیط نرمالگوریتم

دست تلفیق شد. برای به  EPANET2.0گر هیدرولیکی شبکهتحلیل

ها بر روی بهترین مقادیر پارامترهای این الگوریتم ها، ابتدا بررسیآوردن 

ای، هانوی و کادو از مطالعات پیشین انجام شد. سه شبکه مرجع دوحلقه

 PSO ها سپس نتایج با سایر محققین مقایسه شد که در این شبکه

ها داشت. پس و حتی سایر الگوریتم GAعملکرد بسیار بهتری نسبت به 

اندازه جمعیت اولیه متناسب با سایز شبکه برای هر دو الگوریتم  از تعیین

GA  وPSO در ،PSO  اگر مقادیر𝑐1  و𝑐2  فرض  05/2ثابت و برابر

حل بهینه را برای توان راهمی wdampو  wشود با تغییر پارامترهای 

برای حل مسائل  GAکارگیری های توزیع آب پیدا نمود. در بهشبکه

های توزیع آب، پس از انتخاب روش چرخه رولت و سیستمسازی بهینه

موردبررسی قرار  muو  cP ،mPعملگر آمیزش یکنواخت، باید پارمترهای 

های مرجع و ها بر روی شبکهگیرند. پس از اثبات کارایی این الگوریتم

ها، از نتایج حاصله در تحلیل شبکه شهر جنگل شناخت پارامترهای آن

های حلوسعت شبکه و قیود طراحی استفاده و راه با توجه به افزایش

پس از  PSOو  GAارائه شده با طراحی شرکت مشاور مقایسه شد. 

درصد نسبت  21و  16ترتیب طراحی و بهینه سازی هزینه شبکه را به

به شرکت مشاور کاهش دادند. در نهایت یک مدل هایبرید پیشنهادی 

رفتار  PSOو  GAوریتم که برپایه ترکیب دو الگ HGAPSOنام به

کند نیز برای طراحی شبکه توزیع آب شهر جنگل استفاده شد. می

HGAPSO ها نسبت درصدی در هزینه 26حل بهینه را با کاهش راه

توان با استفاده از به شرکت مشاور ارائه نمود. بدین ترتیب می

های تکاملی یک شبکه توزیع آب را با سرعت و دقت بسیار الگوریتم

 های سعی و خطای انسانی طراحی نمود. التری در مقایسه با روشبا

 

، سازی ازدحام ذرات، الگوریتم ژنتیکالگوریتم بهینهکلمات کلیدی: 

 شهر جنگلهای توزیع آب، سازی، شبکهبهینه
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 در مقطع دکتری 1397نامه برتر سال رتبه سوم سومین دوره مسابقه پایان
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 دانشکده مهندسی عمران، گرایش مهندسی آب

 

 های توزیع آب شهریاز تزریق مواد آالینده در شبکهعنوان: مدیریت دینامیک پیامدهای ناشی 

 نگارش: سیدناصر باشی ازغدی

 عباس افشار و دکتر محمدهادی افشار استادان راهنما: دکتر

1396تاریخ: شهریورماه 
 

های توزيع آب شهری پژوهش، مديريت دينامیک پیامد در شبکهدر اين 

مختلف موردتوجه ناشی از تزريق مواد آالينده با استفاده از رويکردهای 

برداری بهینه های بهرهمنظور تدوين سیاستقرار گرفته است. به

های توزيع آب شهری پس از رخداد آلودگی در مديريت پیامد در شبکه

های قابلیتو  EPANETسازی از رويکرد تلفیق مدل شبیه اين تحقیق

ريزی پويا، ژنتیک سازی مختلفی مانند برنامههای بهینهالگوريتم

متناسب با رويکرد  NSGA-IIهدفه و همچنین چندهدفه تک

 EPANETسازی از مدل شبیهگرفته شده است. مورداستفاده بهره

منظور بهنويسی مختلف های برنامهدلیل امکان تلفیق با زبانبه

شود. تلفیق استفاده میهیدرولیکی و کیفی جريان در شبکه سازی شبیه

موجود در برنامه  Toolkitسازی با استفاده از سازی و بهینهمدل شبیه

EPANET های گرفته است. توابع هدف مورد استفاده در الگوريتمانجام

های واکنشی، جرم سازی شامل حداقل کردن تعداد فعالیتبهینه

های آلوده شده است. آلودگی مصرف شده در شبکه و تعداد کل گره

شامل اجزای مختلفی از شبکه سازی نیز متغیرهای تصمیم مسئله بهینه

نشانی نمايد شامل شیرها، شیرهای آتشکه به مديريت پیامد کمک می

ها درنظرگرفته شده است. در اين تحقیق مديريت دينامیک پیامد و پمپ

در شبکه توزيع آب شهری پس از رخداد آلودگی با سه رويکرد مختلف 

اول، مديريت پیامد در بررسی قرار گرفته است. در رويکرد ومورد بحث

مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار اجرا و شبکه آب شهری بر

بر تامین نیاز مقايسه شده است. نتايج آن با تحلیل هیدرولیکی مبتنی

های مديريت پیامد مانند بستن شیرها و بازکردن شیرهای انجام فعالیت

شود. نتايج که تواند باعث افت فشار در برخی نقاط شبنشانی میآتش

دهد که استفاده از روش تحلیل هیدرولیکی دست آمده نشان میبه

مبتنی بر تامین فشار در مقايسه با روش تامین نیاز در هنگام مديريت 

تری را باتوجه به شرايط شبکه در تر بوده و اعداد منطقیپیامد مناسب

ای واکنشی در هدهد. در رويکرد دوم امکان تغییر فعالیتاختیار قرار می

بردار اين امکان را دارد تا آيد. بدين ترتیب بهرههر گام زمانی فراهم می

های واکنشی با توجه به توزيع غلظت ماده آالينده در شبکه، فعالیت

روزرسانی ها بهمنظور کاهش اثرات آلودگی بر سالمت انسانبهینه را به

های بهینه ر فعالیتنموده و درصورت نیاز تغییر دهد. بر اين اساس اث

دينامیک طی دوره مديريت پیامد با حالت ثابت مقايسه شد که نتايج 

حاکی از کاهش مقدار آلودگی مصرف شده در شبکه درصورت استفاده 

های بهینه دينامیک دارد. در رويکرد سوم اين پژوهش کاربرد از فعالیت

ظور منهای بزرگ مقیاس بهبندی در شبکهاستفاده از روش خوشه

منظور کاهش شناسايی ناحیه آلوده شده و تمرکز بر آن ناحیه به

های محاسباتی و اجرايی موردارزيابی قرار گرفته است. روش هزينه

نامه مبتنی بر هیدرولیک جريان بندی استفاده شده در اين پايانخوشه

نشانی مهم نمايد تا شیرها و شیرهای آتشدر شبکه بوده و کمک می

اقدامات واکنشی شناسايی شده و بدين ترتیب بخش زيادی  برای انجام

از متغیرهای تصمیم غیرمفید مسئله حذف شوند. پس از شناسايی 

منظور سازی بهنشانی مهم بهینهموقعیت شیرها و شیرهای آتش

کردن جرم آلودگی مصرف شده انجام و موقعیت بهینه حداقل

حاکی از عملکرد مناسب های واکنشی مشخص خواهد شد. نتايج فعالیت

های آب شهری بزرگ بندی در مديريت پیامد در شبکهاستفاده از خوشه

  مقیاس دارد.
 

، بندیپويا، خوشه ريزیالگوريتم ژنتیک، برنامهکلمات کلیدی: 

 EPANET، سازیبهینه-سازیشبیه
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