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 خالصه

سازی اهداف ها برای تامین مصارف آینده و همچنین بهینهبه مصرف کنندهبین یک روش شناخته شده برای مدیریت و کنترل جریان از منابع عرضه کننده پیشکنترل

های مختلف صنعت به ویژه مهندسی بین مبتنی بر مدل با شرایط متغیر سیستم، در زمینهکننده پیشهای اخیر، تطبیق پذیری کنترلباشد. در دههموجود در شبکه می

این تحقیق لذا است. نشدهانجام  ی به خصوص در ایرانمنابع آب هایفته، ولی مطالعات کافی در زمینه مدیریت سیستممکانیک و مهندسی برق مورد توجه بسیاری قرار گر

کننده کنترلمدل  یک همچنین های آبی با مقیاس بزرگ پرداخته است.بین مبتنی بر مدل، به جهت بهبود مدیریت و کنترل سیستمکننده پیشبه بررسی کارایی کنترل

حاصله  یجنتا ینب یا مقایسهو بر روی خط انتقال زرینه رود به تبریز بررسی شده  یسازشبیه طراحی گردید. در ادامه نتایجخط انتقال آب مدیریت کنترل و  برای نبیپیش

 .ن خط انتقال آب در خاورمیانه مطرح می باشدبه عنوان بزرگتری و انشعاب بوده  42کیلومتر، شامل  181این خط به طول  .انجام شده است یمشاهدات هایاز مدل با داده

ضمن  ،کاهش داده 33% میزانبه به طور متوسط نوسان پمپاژ را  سامانه،موجود در  یودقبرآورد همه توانسته ضمن  یبه خوب بینکننده پیشکنترل کهدهندمینشان  یجنتا

 کند.خطا در مجاورت حجم مطلوب حفظ  کمترینمخازن را با آب در حجم  کهاین

 

 .خط انتقال زرینه رود بر مدل، مبتنی بین پیشکننده کنترلپمپاژ،  ایستگاه  شهری،خط انتقال آب کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

گیرد که شاید نیازکمتری به آب های جوی در فصولی صورت میها نامناسب است و ریزشمکانی بارندگی درکشورهایی مانند ایران پراکندگی زمانی و

های مدیریتی و کنترلی ها برای تامین تقاضای جوامع بشری بدون فعالیتاحداث مخازن و سد. له با این مساله ایجاد مخازن استتنها راه چاره ومقاب، باشد

ود دست به شود. از دیرباز که جوامع بشری برای تامین نیازهای آبی خناپذیر محیط زیستی در آینده می نتیجه بخش نبوده و باعث خسارات جبران

  است.های اصلی بودهها  جزوه چالشهمواره مدیریت و کنترل این سازه ،اندهای کنترلی کردهساخت انواع سازه

دارای وظایفی هستند که  های انتقال آببکهد. ششومیکنترل  مسئولینمختلف توسط  هایآب اغلب به طور جداگانه و با روش توزیعانتقال و  تامین،

یک شبکه  اشاره کرد.مراکز صنعتی تامین آب الزم  وچک و بزرگ وهای ک، تامین آب مورد نیاز کارخانهتامین آب آشامیدنی توان بهمی مهمترین آنها

دارد باید قادر باشد وظایف و نیازهای آبی نامبرده را از نظر کیفی )خواص فیزیکی و شیمیایی آب( و از نظر کمی )دبی و فشار آب( برابر استانانتقال آب 

-سیستم بیشتردر . مختلف دارد زمانی مقیاساهداف متفاوت با  ی انتقال آبهاسیستم این برای ریزیو برنامه  مدیریت .خوبی انجام دهده های موجود ب

و  پیچیده یاربس کاریبزرگ  مقیاسبا  هایسیستمکار در  این، گیردمیانجام  ینو قضاوت متخصص ی، کنترل بر اساس مشاهدات تجربهای خط انتقال

-سازه بهینهو کنترل  مدیریتجهت  ریاضی هایدر استفاده از مدل سعیکننده کنترل های، سازمانفناوریبا رشد علم و  اخیر هایباشد. در سالمیسخت 

  اند.کرده کنترلی های

علی الگوریتم کنترل پیش بین بسته و کنترل بهینه است. ، کنترل حلقه حلقه بازبین یک روش کنترل بهینه ترکیبی از سه الگوریتم کنترل مدل کنترل پیش

بین مبتنی بر مدل قادر های مختلف است. الگوریتم کنترل پیشهایی با مقیاس بزرگ و متغیررغم سادگی طراحی و اجرای الگوریتم قادر به کنترل سیستم

بین قابلیت در نظر گرفتن مهمترین ویژگی الگوریتم کنترل پیشهای کنترل را مد نظر قرار دهد. همچنین است اغتشاشات بزرگ وارد بر سیستم

mailto:m.javansalehi@gmail.com
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از جمله مطالعات . [1] باشدو تعیین پاسخ بهینه برای رساندن پاسخ سیستم به اهداف تعیین شده می  های سیستمها و حالتها  بر روی ورودیمحدودیت

بین برای مدیریت و کنترل شبکه آب شرب از الگوریتم کنترل پیش (4112و همکارن )مارتینز : اشاره کرد زیرتوان به موارد می زمینه اینانجام شده در 

برای  (4111) بالنسو و همکارن  [2].شهر بارسلونا استفاده کرد و کارایی این روش را در بهبود مدیریت سیستم مورد نظر با اهداف معین نشان دادند

های کنترل سیالب مقایسه و ب رودخانه دمر ارائه کردند و نتایج حاصل از مدل را با سایر روشبینی به جهت کنترل سیالکننده پیشاولین بار کنترل

پیش به منظور تعیین یک مدل کنترل(4114) پویگ و همکاران    [3].ها نشان دادندکنندهبین را نسبت به سایر کنترلکننده پیشانعطاف پذیری کنترل

ها برای مدیریت شبکه ترکیبی از آبیاری و سیستم تامین آب ارائه کردند. در ها و پمپان پایدار در دریچهآب در سدها و جری استراتژی کنترل حجم

  [4].نهایت برای صحت سنجی، مدل ارائه شده را بر روی رودخانه ای در هلند اعمال کرده و نتایج را بررسی کردند

شامل ارائه شده بین مدل کنترل پیش خطی برای فرآیند تصفیه فاضالب ارائه کردند. پیش بین چند هدفه غیر کنندهیک کنترل (4112) هان وهمکاران

فرآیند  شبیه سازی نشان می دهد که روش کنترلی ارائه شده به خوبی قادر به بهبود عملکرد باشد.پیش بینی شبکه عصبی و بهینه سازی چند هدفه می

کنترل پیش بین غیر تعاونی برای سیستم آبیاری یک  (4112ژانگ و همکارن )مچنین ه   [5].تصفیه فاضالب در طی اختشاشات وارد به سیستم است

 نظیماستراتژی ارائه شده، یک راهکار مناسب برای ت که تحت تاثیر اغتشاشات عظیم محیطی و تاثیرات هیدرولوژیکی منطقه است، ارائه کردند. بزرگ

-کنترل شامل مدل خطی ترکیبی از (4112سان و همکاران )   [6].باشدتغییرات جوی ناگهانی میبا توجه به اهداف مورد نظر در زمان سیستم آبیاری 

روش ارائه شده یک استراتژی بهینه برای استفاده کردند. برای کنترل عملکرد پمپاژ آب  و روش تجمیع شبکهمدل ارضاسازی قیود  پیش بین و کننده

 ئه کردند.اجهت مدیریت انرژی آب در مصارف شهری ار یبینکنترل پیش( 4112وانجیرو و همکارن )   [7].کندمیارائه  پمپاژ بهینه در زمان مصرف

ر داده و تاثیر هر یک را در رسیدن به پاسخ مطلوب مورد مطالعه قراه با حلقه باز و مدل کنترل پیش بین حلقه بست هدر این تحقیق دو روش مدل کنترل بهین

کردند. در ابتدا با استفاده های فاضالب ارائه برای کاهش سولفاید در شبکهبین کنترل پیشیک مدل ( 4112و همکاران )لی جدیدا  . [8] مقایسه کردند

بین غلظت بینی کرده سپس با استفاده از الگوریتم مدل کنترل پیشاز یک مدل فضای حالت غلظت مواد شیمیایی موجود در شبکه فاضالب را پیش

ها مدل ارائه شده را بر روی یک شبکه واقعی تصفیه اعمال کرده و نشان دادند، این مدل به شبکه تصفیه مشخص کردند. آنمناسب مواد شیمیایی در 

   [9].خوبی قادر به کاهش قابل توجه میزان سولفاید شبکه ضمن برآورد اهداف شبکه است

تاکنون مطالعات ی وجود دارد، آب شرب شهر تامین و انتقالدر که  کنترلیو  مدیریتی کارهایتوجه به راه یتاهم گفته شده و پیشینهلذا با توجه به 

خط  یبرا بینپیشکننده کنترل . بنابرین در این تحقیق یککالن انجام نشده است یاسبا مق یشرب شهر برای و انتقال آب تولیدشبکه  یبر رو موثری

 . استهشد بررسیو  تحلیلحاصل از آن  یجنتاطراحی شده و باشد، یتحقیق م یندر ا یرود که مطالعه مورد ینهانتقال آب فاز اول زر

 

 مواد و روش .2

 

که یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در  تمامی فرامینی را. مغز متفکر یک پردازش صنعتی است کنندهکنترل

 بسیار ابزارهایاز  یکیبر مدل  مبتنی بینیشکننده پکنترل .شودبه سیستم فهمانده می کنندهرلپیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنت

 [3].باشد میبزرگ  مقیاسبا  آبی هایسیستمدر  بهینهکنترل  استراتژی طراحی برایمهم و قابل اعتماد 

 

 بینکننده پیشساختار کنترل -2-1

هایی که در ورودی و حالت سیستم مورد دهد تا یک مدیریت جامع چند متغیره به همراه محدودیتجازه میکننده پیش بین، تکنیکی است، به ما اکنترل

-بینی می نظر وجود دارد، انجام دهیم. در این روش متغیرهای ورودی و خروجی و حالت سیستم با استفاده از یک مدل ریاضی در افق مشخص پیش

دارای سه بخش اصلی پیش بینی، بهینه سازی و افق کاهشی است که هر یک از اجزای ذکر شده به طور کننده پیش بین شوند. به طور کلی کنترل

 مختصر در ذیل توضیح داده خواهد شد.

شود، در بیشتر موارد از یک مدل فضای حالت خطی که بینی پاسخ آینده سیستم، با استفاده از یک مدل دینامیکی انجام میپیش: پیش بینی -4-1-1

  [10].کنندبینی استفاده مینی گسسته شده است برای پیشبه صورت زما

(1                )                                                                                                                                x k +1 = g x k , u k , d k 

(4                     )                                                                                                                       x k +1 = Ax k + Bu k + Cd k 
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ه به ترتیب حالت سیستم، ورودی سیستم و اغتشاشات وارده بر سیستم در هر گام زمانی بوده و همچنین در معادل  d(k), u(k), x(k)(، 1در معادله )

(4 ،) C ,B ,A باشند.های سیستم با ضرایب مناسب با توجه به ماهیت مسئله میماتریس 

  

سازد. اگر تابع هزینه درجه دو باشد، مینیمم های اساسی استراتژی است. چرا که اعمال کنترلی را ممکن مییکی دیگر از قسمت :سازیبهینه -4-1-4

های نامساوی، به شود. در صورت وجود محدودیتدر نظر گرفته می هدفین و های پیشآن به عنوان تابعی صریح از ورودی و خروجی

 [10].انجام محاسبات بیشتر است  های عددی بادست آوردن راه حل، نیازمند استفاده از الگوریتم

 

 (3)                       

ماتریس  Rماتریس وزن برای متغیر حالت و  Q اعمال کنترلی، Uالت، متغیرهای ح Xدهد که باید حداقل شود. میتابع هدف را نشان   J( 3در رابطه )

 باشد.وزن برای اعمال کنترلی می

 

بین مبتنی بر مدل در هر بین به کار رفته است. افق کاهشی به این معناست که در کنترل پیشاصل افق کاهشی در کنترل پیشافق کاهشی:  -4-1-3

شود ولی فقط اولین المان به عنوان ورودی به سیستم در تکرار بعدی ش کنترلی محاسبه میبینی، تالپیش افق تکرار به تعداد گام زمانی

بینی بسیار نزدیک به شود. همین سبب شده است که این شیوه از بهینه سازی به بهینه سازی آنالین مشهور شود. اینکار سبب پیشانتخاب می

  [11].واقعیت و بهینه سازی با کمترین خطای ممکن است 

(2)            u = u *(k | k) 
 
 

 سازی خط انتقال آبمدل -2-2

 

باشد. خط انتقال آب های کنترلی به منظور تامین آب مصرف کننده میهای پمپاژ، مخازن ذخیره آب و دریچهخط انتقال آب، شامل گروهی از ایستگاه

 [12].شود به مختصر شرح داده می 1شکل  توان یک مجموعه پیوسته از اجزای مختلف دانست که دررا می

`

 

      Pump Tank Node Demand Source 
           شبکه توزیع آبنمونه شماتیک یک  – 1شکل 

ی هر مخزن ذخیره باشند، براها میذخیره، به منظور ذخیره آب در یک تراز مناسب برای تامین تقاضای مصرف کننده مخازن :ذخیرهمخازن  -4-4-1

 توان معادله حالت پیوستگی را به شکل زمان گسسته زیر تعریف کرد.می

(2)                j h
V k +1 = V k + Δt q k - q k    out-nn n in-nj h

 
 
 
 

                                                                                    

 tΔو   kام در هر گام زمانی  nام و دبی خروجی از مخزن  nام، دبی ورودی به مخزن  nبه ترتیب حجم مخزن   V(k) in,q outq,(، 2که در معادله )

 است. گام زمانی

باشند، بین میهای کنترلی در مدل کنترل پیشهای پمپاژ همان متغیردبی خروجی قابل تنظیم از ایستگاه (:هاپمپاژ )کنترل کننده هایایستگاه -4-4-4

 باشند و باید به صورت قیود در معادالت در نظر گرفته شوند.ای ظرفیت بیشینه و کمینه میها دارهر بخش از این کنترل کننده

  (2    )                                 
<

min max
q < q q    u-m u-m u-m   

T T
Minimize J = X QX + U RU
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m-u,q min(، 2در معادله )
m-u,q max

m-uq   به ترتیب دبی خروجی قابل تنظیم از کنترل کنندهm  ام، کمینه ظرفیت کنترل کنندهmت و بیشینه ظرفی ام

 است. امmکنترل کننده 

گره در محل انشعاب و ادغام جریان آب وجود دارد. بر اساس اصل پایستگی، دبی ورودی و دبی خروجی در هر گره باید برابر  :هاگره -4-4-3

 باشد، که به صورت قید در معادالت وارد شود.

 (7  )     
n n

q = q  in-n out-n
i j
                

 است.   jام از خروجیnو دبی خروجی از گره   jام از ورودی nبه ترتیب دبی ورودی به گره n-in,q n-outq (،7) که در معادله

 

در  شود.میمنظور  بینپیشتشاشات در معادالت کنترل غکند و به عنوان امیرا مشخص  هااشتراکمصارف هر کدام از  این بخش، :مصرف -4-4-2

 .آورده شده است ه رود به تبریزبرای خط انتقال زرین شده تعریفادامه تابع هدف 

 

 ابع هدفوت -2-3

بعنوان  ،پمپاژ هایایستگاهو کاهش نوسان در  هدفخط انتقال از حجم  راهی بینکردن اختالف حجم موجود در مخازن  کمینه،دو هدف، تحقیق یندر ا

 .شودمیرداخته اهداف پ اینهر کدام از  جزئیاتگرفته شده که در ادامه به شرح در نظرسازی کمینهتوابع هدف 

 (8)     
p pN N

1 2

i=0 i=0
1 2

J = w + w   J (k + i) J (k + i)               

باشد. در افق پیش بینی می pNو مربوط به حفظ حجم مطلوب در مخازن وکاهش نوسان  یببه ترت 2Jو  1J، وزنی ضرایب 2wو 1w( 8که در  معادله )

روز )نصف یک 12( PN) بینیافق پیش ][3ین با توجه به مطالعه انجام شده های در دسترس، همچنداده سازی واین تحقیق با توجه مدت زمانی شبیه 

  ماه( در نظر گرفته شده است.

ی مصارف مورد نیاز انشعابات درطول خط انتقال باید های متولی در عین حال که همهحفظ حجم مطلوب در مخازن: بر طبق اهداف سازمان -4-3-1

مخازن برای مقابله با شرایط بحرانی مثل قطعی برق و یا ترکیدگی بخشی ازخط لوله حفظ تامین گردد، همواره باید یک حجم مطلوبی در 

 شود: گردد. تابع مورد نظر برای این هدف به صورت زیر بیان می

(2) 

 باشد.به ترتیب حجم ذخیره شده در مخازن  و حجم مطلوب برای مخازن در طول خط انتقال می reff Vو   V(، 2معادله ) در

ها، باید از تغییر ناگهانی پمپاژ های پمپاژ و استهالک آنها: به منظور پیشگیری از آسیب وارده به دستگاهه کردن نوسان پمپاژ در ایستگاهکمین -4-3-4

 شود: ها جلوگیری کرد. تابع مورد نظر برای این هدف به صورت زیر بیان میدر ایستگاه

 (11)                                                                                                 2
T

J = Δq Δq   Δq = q k +1 - q ku u u u u   

 باشد.ها میجریان پمپاژ شده در ایستگاه uq(، 11که در معادله )

 

 

 محدوده مطالعاتی .3

 

ت آبرسانی زرینه یساتاساست.  به تبریز رود هآب از محل بند نوروزلو روی زرین انتقالخط  یبرا ینبیشکننده پکنترل یک تحقیق هدف طراحی ایندر 

 صنایع و همچنین باشد که عمده آب شرب شهر تبریز و چندین شهر مهم استاناستان آذربایجان شرقی می برای یکی از تاسیسات زیربنایی ،رود

که کار تصفیه و انتقال آب آشامیدنی به  ،باشدخانه می تصفیه و پمپاژ ایستگاههای انتقال، خط شامل تاسیسات این   [13].نمایدمی تامین را استان عمده

، بناب، گوگان، ردهند. با بهره برداری و نگهداری از این تاسیسات آب شهرهای تبریز، آذرشهر، ایلخچی، شبستمترمکعب در ثانیه را انجام می 2میزان 

   
T

reff reffJ =
1

v(k) - v v(k) - v
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، صنایع فوالد زه حرارتی سهند، نیروگاه حرارتی تبریز، پتروشیمی تبریمیاندوآب، چهار برج و چندین مجتمع روستایی و صنایع مهمی از جمله نیروگا

کیلومتر بتنی و  117کیلومتر ) 181لوله، به طول  خط رشته مقصد تبریز، یک به مبدأ از آب انتقال منظور . بهگرددمی تامینف مصر سایر مراکز سازی و

 تا آبگیر سمت راست کانال نوروزلو از را خام آب خط، باشد. اینمی 1378طرح سال برداری این است. آغاز بهره کیلومتر فوالدی( طراحی شده 23

 به آماده تلمبه دستگاه یک و بوده کار حال در تلمبه 2تلمبه خانه،  هر کند. درتبریز منتقل می به خانهتصفیه از را شدهتصفیه آب سپس و خانهتصفیه

توجه به  با  [14].نمایندایجاد می را متر 121 تا 21 بر بالغ رانشی ارتفاع و باشندمی ثانیه بر لیتر 1111 تا 221 از ظرفیتی ها دارایباشد. تلمبهمی کار

 تاثیر، کل خط انتقال را تحت مسیراز  بخشیدر  یو خراب آسیبهرگونه  ایجاد .شده است طراحی سریرود به صورت  زرینه آبرسانیخط انتقال  اینکه

خط  همچنین دارد.را برعهده  یشرق یجاناز استان آذربا ینفر یلیونم 3 یتجمع آبرسانی، پشتیباندر حال حاضر بدون خط  ایطشر اینبا . دهدمیقرار 

در نظر  تغییر مسیر از رود به خط انتقالدر  یاچهمربوط به در محیطی زیستهمواره مسائل  بایدواقع شده است و  یهاروم یاچهانتقال در محدوده حوضه در

مواجه شده است، پررنگ  آبیکه کشور با بحران کم  یراخ هایخط انتقال، در سال ایندر  یو کنترل یریتیمد رهایتوجه به راهکا اهمیتلذا  د.گرفته شو

 ینخط انتقال در ا ینا یو کنترل بهره بردار مدیریتبهبود  ینشده است. بنابرا تبدیل متولی هایمهم سازمان هایاز چالش یکیتر جلوه کرده و به 

-ها، دادهیتمربوط به خطوط انتقال آب شرب و محدود یتیمسائل امن دلیلبه  تحقیق ینذکر است که در ا شایانتحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 باشد.می اشتراک 42پمپاژ و  یستگاها 2مخزن،  11شده که شامل  مطالعهخانه  یهبعد از تصف یساز یهشب یها

 

 بین پیش کنندهترلطراحی کن -3-1

جهت  به دارند فرموالسیونی سازیحالت که امکان فشرده فضایاز مدل آبی  هایسیستم برایکننده کنترل یدر طراح، در نظر داشت یدبا یبه طور کل

واقع  1که در محل ایستگاه شماره مخزن مسیر  اولینها، مدل فضای حالت فقط برای . به دلیل بزرگ و پیچیده بودن ماتریساستفاده کرد داخلیان مدل بی

 شده است. ارائه شده،

P.1

          TANK.10

        

    

     

. . . 

 
 زرینه رود به تبریز آب خط انتقال– 2شکل 

 

 (11   )         1 1 1

q (k)
u1

v (k +1) = v (k) + Δt - Δt - [Δt][d (k)]
q (k)

u2

 
 
  

             

به ترتیب جریان پمپاژ شده به مخزن  u1(k) ,q2uq(k)باشد. همچنینمی  kحجم آب ذخیره شده در مخزن در گام زمانی 1v (k)(، 11در معادله )

. باشدگام زمانی کنترل می tΔو  شهر میاندوآب یتقاضا 1d (k)بین هستند. کننده پیشکه متغیرهای کنترلی در کنترل وجریان پمپاژ شده از مخزن بوده

 های ثبت شده، یک روز در نظر گرفته شده است.در این تحقیق بر اساس آمار داده

   C150*150 ,B150*10 A, 150*1 ,Q10*1 v(k),150*150های ماتریسمخزن است نوشته شد و  11ر که شامل دین ترتیب مدل فضای حالت برای کل مسیب

,150*1D    تعریفدرجه دوم و  ریزیبا استفاده از برنامهبه دست آمدند. سرانجام  reffV  در  11 هو معادل 2معادله  جایگذاریبه عنوان عمق هدف، با

 نوشته شده است.  یرتابع هدف به صورت ز ،حالت یفضا یسیمعادالت به دست آمده به فرم ماتر تبدیلو   8معادله 
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1 2

1 2 1 2 1 2

T T
Minimize    J = A.v k + BQ - C - V w A.v k + BQ - CD - V + ΔQ w ΔQ

reff reff

T T T T T T T T
                  J = 2 * v k A w B - D C w B - V w B - Q w Q + Q B w B + w Q

reff reff

Subject to : A.v k + BQ - CD < V                       BQ < V - A.v k + CDmax  max 

A.v k + BQ -



 CD > V                        -BQ < -V + A.v k - CD
min  min 

    Q < Qmax

- Q < -Q
min

                             


                              )14(   

ماتریس  k ،Qماتریس حجم در گام زمانی  v(k)شند. باهای سیستم با ضرایب مناسب با توجه به ماهیت مسئله میماتریس  C ,B A,( 41) در معادله

به ترتیب ماتریس دبی پمپاژ در  ،reffQ  ،maxQ ،minQ ،maxV ،minVهای وزن و همچنین ماتریس w 1w ,2 ماتریس مصارف است،  Dدبی پمپاژ و 

 باشند.ن و کمینه ظرفیت مخازن میگام زمانی قبلی، بیشینه ظرفیت پمپاژ، کمینه ظرفیت پمپاژ، بیشینه ظرفیت مخاز

 .شودمیتعریف شده حل Quadratic Programming که به صورت  MATLAB ( با استفاده از برنامه ریزی درجه دوم در نرم افزار14معادله )

تایپ دستور   تصار بااستفاده کرد. که به صورت اخ quadprog.m functionریزی درجه دوم در متلب باید از دستور برای حل مساله برنامه

quadprog.m  باشد.شود. دستور کلی این روش به صورت زیر میفراخوانی می 

(13) 

تابع ی قسمت خط بیضر بردار، تابع هدف نیهس سیماتر،  پاسخ بهینهبه ترتیب  optionو Q0و Ubو Lbو bو Bو aو Aو  fو Hو Q 13در رابطه 

 یباال کرانی،سمت راست نامساو سیماتری، مساو ودیق بیضرا سیماتری، نامساو ودیمت راست قس سیماتری، نامساو ودیق بیضرا سیماتر، هدف

 باشند.می تمیانتخاب نوع روش حل الگور ماتیتنظ، ( ستین ی)ضرورهیاول مقدار، ریمتغ نییپا کران، ریمتغ

 

 

 نتایج .4
 

د رو زرینه انتقال خطمرکزی از اتاق کنترل های جمع آوری شده همراه داده به و 4خط انتقال در بخش ریاضیمدل کننده بر اساس در این تحقیق کنترل

است. همچنین بهینه سازی شدهشبیه روز 322 روز به مدت  1روز و گام کنترل  12 بینپیشبا افق  بینپیشکننده کنترلطراحی گردید. طراحی  به تبریز

الزم به ذکر  .نویسی گردیدبرنامه MATLAB در نرم افزار یانیروش حل نقطه م فاده ازبا استو  quadprogدرجه دوم  ریزیبراساس برنامهسازی 

هایی از کارشناسان در با همفکری اتاق کنترل و تهیه پرسشنامهشود، لذا ها مشخص میاست که اهمیت اهداف استفاده شده در این تحقیق با وزن آن

کاهش برای 2W=3/1برای حفظ حجم مطلوب در مخازن و  1W=7/1  گروه وزنیقدس،  ای و شرکت مهندسی مشاور مهابهای آب و منطقهبخش

  .ضرایب وزنی مناسب اعالم شد های پمپاژنوسان در ایستگاه

گر به دنبال تنظیم حجم آب در مجاورت یک حجم هدف است از خطای مطلق بین در مخازن که کنترلبه منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترل پیش

  استفاده شده است.  [15] عیتجم

 (21)  
 

nΔt
|y -y |t target

T 0IAE(%) = ( ) *100
ytarget



             

-حجم هدف، حجم ذخیره شده در مخزن محاسبه شده توسط کنترل خطای مطلق تجمعی،به ترتیب درصد  IAE targetΔt, T, y, y,، (21)در معادله

  .باشندگام زمانی کنترل می، مدت شبیه سازی وtکننده در گام زمانی 

های پمپاژ که به دنبال کاهش نوسان است از تعریف انحراف معیار استاندارد استفاده بین در ایستگاهعملکرد الگوریتم کنترل پیشهمچنین برای ارزیابی 

 است.شده

 

 

 

[Q]=quadprog(H,f,A,a,B,b,Lb,Ub,Q0,option)
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 1ر ایستگاه شماره پمپاژ آب د – 3شکل                                                  3پمپاژ آب در ایستگاه شماره -4کل ش

      و محاسباتی اپراتوریهای در دو حالت داده   و محاسباتی                                      پراتوریاهای در دو حالت داده        

 

ها تعیین شود. به پمپاژ از ایستگاهبرای  بهینه کننده، ضمن تامین تمامی مصارف خط انتقال، استراتژیدر این تحقیق هدف آن بود که با طراحی یک کنترل

 1های پمپاژ کاهش یافته و در طول مدت شبیه سازی حجم ایمنی در مخازن حفظ شود. لذا با توجه به جدول شماره نحوی که میزان نوسان در ایستگاه

 الگوریتمدهد، را نشان می بینکنترل پیش ریتمالگو جریان پمپاژ شده توسط اپراتور با انحراف معیار جریان محاسبه شده توسطکه انحراف معیار بین 

باشد. نوسان در این ایستگاه ها را به ها میبه خوبی توانسته با حفظ قیود موجود در شبکه که مربوط به کمینه و بیشینه ظرفیت پمپاژ ایستگاه بینکنترل پیش

به  3، در ایستگاه شماره 31%به میزان  4، در ایستگاه شماره 34%به میزان  1میزان قابل توجهی کاهش دهد. به طوری که نوسان پمپاژ در ایستگاه شماره 

 در طول مدت شبیه سازی کاهش یافته است. 32%به میزان  2و در نهایت در ایستگاه شماره  41%میزان 

 

 

در  بینکنترل پیشالگوریتم  توسط دهتوسط اپراتور با جریان محاسبه ش )مترمکعب بر ثانیه( انحراف معیار جریان پمپاژ شدهمقایسه  – 1جدول

  سازیدر مدت زمان شبیه ایستگاه  هر

 

 

 

 

 

را  کند پاسخ بهینهباشد که سعی میدارای بخش بهینه سازی می بینکننده پیشالگوریتم کنترل ، 4-1-4همچنین با توجه به مطالب عنوان شده در بخش 

 ،دهدروز را نشان می 322که مجموع کل دبی پمپاژ شده از هر ایستگاه در طول  4برای ارضای اهداف سیستم تعیین کند. با توجه به جدول شماره 

کاسته و در  12و % 8و % 11را به ترتیب % 2و 4،1دبی پمپاژ در ایستگاه های شماره  مجموعتوانسته  3ماره کننده به جز ایستگاه شمشخص است که کنترل

 نتیجه بهینه کند.

 

در مدت زمان بین در هر ایستگاه پیش توسط اپراتور و محاسبه شده با استفاده از الگوریتم کنترل )مترمکعب( حجم آب پمپاژ شده -2جدول

 سازیشبیه

بین بررسی خواهد شد. به دلیل زیاد بودن تعداد مخازن دو مخزن برای نمونه آورده کننده پیشکرد کنترلدر ادامه نتایج مربوط به مخازن ارائه شده و عمل

به ترتیب حجم آب ذخیره شده  2و شکل شماره  2باشد. شکل شماره مشخص می 3شده است، اما خطای مطلق تجمعی تمامی مخازن در جدول شماره 

بین به خوبی توانسته ضمن رعایت قیود گر پیشدهند. همان طوری که از شکل ها مشخص است کنترلرا نشان می 11و شماره  2در مخازن شماره 

باشد، در کل طول شبیه سازی رعایت کرده و حجم ذخیره شده را با کمترین اختالف در موجود که مربوط به کمینه و بیشینه ظرفیت حجم مخازن می

 2 3 4 1 ایستگاه پمپاژ

 22/1 21/1 22/1 71/1 اپراتورانحراف معیار جریان 

 32/1 21/1 23/1 27/1 بینالگوریتم کنترل پیشانحراف معیار جریان 

1شماره  ایستگاه 4ایستگاه شماره   3ایستگاه شماره   2ایستگاه شماره    

ینبکنترل پیش اپراتور بینکنترل پیش اپراتور  بینکنترل پیش اپراتور  بینکنترل پیش اپراتور   

71/1421  21/1143  12/1122  22/272  48/813  22/822  21/872  32/721  
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سازی به حجم آب ذخیره شده در مخازن را در طول مدت شبیه، پیش بین موفق شده است کنندهنترل، ک3مطابق جدول  مجاورت حجم هدف نگه دارد. 

و بیشترین خطا مربوط  22/3 درصد خطای مطلق تجمعی  با  11کمترین خطا مربوط به مخزن شماره  کهخوبی در محدوده حجم هدف نگه دارد به طوری

 .باشدمی  17/43با درصد خطای مطلق تجمعی  2به مخزن شماره 
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 4حجم آب ذخیره شده در مخزن شماره  - 5شکل                            11حجم آب ذخیره شده در مخزن شماره  - 6شکل 

              

 

 سازیدر مدت زمان شبیه خطای مطلق تجمعی در مخازن بین راهی از حجم هدف معین -3جدول

 

 
 

 

ها توان تغییرات زیادی در این وزنو در واقع نمی باشدگیران میی اعالم شده از طرف تصمیماهاین نتایج بر اساس وزن :تحلیل حساسیت -4-1

خطای مطلق تجمعی در مخازن را از  7شکل شمارهدهند. حاسبات تغییر اساسی در نتایح را نشان میل کرد. ولی با تغییر جزئی در وزن معیارها، مااعم

که  وزن مربوط به حفظ حجم مخازن در  1wدهد. همان طوری که از شکل مشخص است هرچه میکننده نشان حجم هدف تعریف شده برای کنترل

شود، میزان انحراف حجم در مخازن باشد کمتر میها میشده به کاهش نوسان در ایستگاهکه وزن اختصاص داده   w 2یک تراز مشخص است نسبت به 

کننده ارائه شده آب  محاسبه شده برای پمپاژ توسط کنترل انحراف معیار 8یابد. همچنین در شکل شماره از حجم هدف بیشتر شده و خطا افزایش می

کننده با تنظیم حجم آب شود. کنترلها بیشتر می( یعنی کاهش نوسان در ایستگاه2wهدف دوم )دهند، در این حالت هرچه وزن است. نتایج نشان می

ها دارد. است. سعی در کاهش پمپاژ و کاهش نوسان در ایستگاهکننده تعریف شدهمخازن در مجاورت کمترین حجم مجاز که به صورت قید برای کنترل

بین انعطاف پذیری مناسبی با توجه به تغییر اولویت هرکدام از اهداف در تابع هدف دارد و با تغییر پیش کنندهمشخص است کنترل 8و  7از نتایج اشکال 

 ین کند.یهای مرتبط با اهداف قادر است ضمن رعایت تمامی قیود سیستم، پاسخ بهینه برای هر حالت را تعهر کدام از وزن
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                                     هدفهای مختلف برای دو در وزن مخازندرصد خطای مطلق تجمعی  – 7شکل                                    

 11 2 8 7 2 2 2 3 4 1 شماره مخزن

84/3 خطای مطلق تجمعی  81/12  81/13  32/2  17/43  72/18  22/11  21/12  32/12  22/3  
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                       هدفهای مختلف برای دو در وزن درصد کاهش نوسان پمپاژ در هر ایستگاه – 8شکل                                    
 

 

 جمع بندی .5
 

پراکنش زمانی و مکانی آن، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد.  های جوی و نامناسب بودنبه دلیل نازل بودن ریزش ایرانکشور 

یابد. نظری به تاریخ کشور های اقتصادی تقاضا برای آب روز به روز افزایش میدر این شرایط به دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخش

ای و در ابعاد سازه آبیبرداری از منابع آب، ابتکارات و ابداعات متنوعی در زمینه بهره ، برای تعدیل مشکالت ناشی از محدودیت منابعدهدنشان می

در شرایط  .ساخت خطوط انتقال اشاره کرداحداث سدهای مخزنی و انحرافی و  توان بهای میاز جمله این اقدامات سازه مدیریتی مورد توجه بوده است.

تواند نقش چشمگیری در مدیریت و کنترل پایدار بر روی چرخه فته مانند روش ارائه شده در این تحقیق میهای کنترلی پیشرمندی از روشکنونی بهره

بین مبتنی بر مدل به منظور مدیریت شبکه آبرسانی کننده پیشآب شهری داشته باشد. در راستای تحقق این مهم در این تحقیق سعی شده که یک کنترل

های پیچیده بین توانایی قابل توجهی در کنترل شبکهکننده پیشمشخص است کنترل 2ئه شود. همانطور که از نتایج بخشفاز اول زرینه رود طراحی و ارا

های موجود در سیستم، به میزان قابل توجه و با سرعت باال ای همچون خط انتقال آب را دارد و قادر است ضمن رعایت تمامی محدودیتو گسترده

داف همگرا کند. در این تحقیق دو هدف عمده که اغلب در مدیریت خط انتقال آب مهم هستند بررسی گردید. نتایج نشان دادند سیستم کنترلی را به اه

 33 %پمپاژ را به طور متوسط  هایایستگاهنوسان در  ،در مخازن یمنحفظ حجم ا و ی مصارف انشعاباتتواند ضمن تامین همهبین میکننده پیشکنترل

. در مدت زمان شبیه سازی کاهش یافت 48/2 %به طور متوسط در طول خط انتقال ها و اهداف محدویتبا توجه به  نیزکل پمپاژ شده  یدب کاهش دهد.

برداری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بعنوان یک ایده کاربردی در  تواند بعنوان یک راهکار مدیریتی جهت ارتقا مدیریت بهرهنتایج این تحقیق می

ذکر  الزم بهباشد، در نظر گرفته شود. بین برای خط انتقال فاز دوم زرینه رود که در دست احداث میکننده پیشهای جدید همانند طراحی کنترلروژهپ

تن هزینه . در تحقیقات آتی، سعی خواهد شد با در نظر گرفمتفاوت باشند سازمان متولی هایاولویتتوانند بر اساس یم مدیریت خط است که اهداف

 بین مبتنی بر مدل بررسی گردد.کننده پیشمربوط به تصفیه و پمپاژ آب در طول خط انتقال بعنوان سومین هدف عملکرد کنترل

 

 

 

 قدردانی .6

 

ره برداری فکری اعضای اتاق کنترل خط انتقال زرینه رود بالخصوص آقای مهندس مجتبی جلیل زاده معاون بهنویسندگان این تحقیق از همکاری و هم

 ای استان آذربایجان شرقی کمال سپاسگزاری را دارند.منطقه شرکت آب
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