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چکیده
،یکی از مزیتهای طراحی شبکههای توزیع آب به صورت نواحی مجزا
شناسایی نشت موجود در هر ناحیه با کنترل جریان ورودی و خروجی میباشد
که البته این کار نیازمند مجزاسازی و نصب دبیسنج بین لولههای رابط هر
 با توجه به اینکه اکثر شبکههای موجود به صورت سنتی و.ناحیه است
 تبدیل آنها به نواحی مجزا نیازمند هزینههای زیاد،غیرمجزا گسترش یافتهاند
 در مقاله حاضر برای شناسایی نشت بین.و حتی گاهی غیراجر ایی است
 نوآوری این. ایده ی نظری نواحی مجزای مجازی ارائه شده است،نواحی
 امکان تبدیل شبکهها به نواحی مجزا با استفاده از ترکیب تئوری گراف،مقاله
.و شبکه عصبی مصنوعی برای یافتن نشت بدون استفاده از دبیسنج میباشد
 باعث،روش پیشنهادی عالوه بر کاهش هزینههای الزم برای دبیسنجی
 نیازی، عالوه بر این.افزایش سرعت در شناسایی محدودههای نشت میشود
. قبل از شروع عملیات نشتیابی مشخص باشد،نیست تعداد گرههای نشت
444  در اسپانیا باBalerma روش پیشنهادی برای شبکهی توزیع آب شهر
. سه و چهار نشت همزمان مورد بررسی قرار گرفت، ل وله برای دو414 گره و
،نتایج مقاله حاضر نشان میدهد که نظریهی پیشنهادی در روش ارائه شده
قادر به شناسایی نشت در هر ناحیه میباشد و با این روش میتوان تعداد
 ناحیهی، در تمامی مثالها.نواحی مجزای بهینه برای هر شبکه را تعیین کرد
9/1 نشت به درستی پیشبینی شد و حداکثر خطای تعیین مقدار نشت حدود
.درصد بود

Abstract
One of the advantages of designing water distribution networks
(WDNs) as district metered areas (DMAs) is that the leakage
in each area can be identified by controlling the input and
output flow, which of course requires that the areas are
separated and flowmeters are installed between the
interconnecting pipes of each area. Since most existing WDNs
have been expanded traditionally and not as DMA, turning
them into DMAs would require huge costs and might not be
even practical in some networks. In this paper, the theoretical
idea of virtual DMA is presented to identify the leakage in each
areas. The innovation of this paper is the ability to transform
networks into DMAs using a combination of the graph theory
and artificial neural network to find leaks without using a
flowmeter. The proposed method, in addition to reducing the
costs for the flowmeters, increases the speed of detection of
leakage areas. Furthermore, there is no need to specify the
number of leakage nodes before the leak detection begins. The
proposed method has been applied to the Balerma WDN in
Spain with 443 nodes and 454 pipes for two, three and four
simultaneous leaks. The results of this paper showed that the
proposed theory is able to detect leakage in each area, and this
method can determine the number of optimal virtual DMAs for
each network. In all examples, the leakage area was correctly
predicted and the maximum leakage error was about 6.5%.
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توسط نشت در اطراف لولهها و شناسایی وجود آب در نشت میپردازد
( .)Fanner et al., 2008همانطور که اشاره شد ،روشهای فیزیکی
نیازمند تجهیزات مختلف جهت یافتن نشت در شبکه میباشد .از طرفی
استفاده از این تجهیزات برای شبکههای شهری عالوه بر هزینههای
زیاد و غیراقتصادی بودن ،به زمان و نیروی انسانی زیادی نیازمند
میباشد .به همین دلیل در سالهای گذشته محققین سعی کردهاند با
استفاده از روشهای مدلسازی شبکه و دادههای میدانی از آن (به
صورت دبی یا فشارسنجی) مکان نشت موجود در شبکههای آب را
مشخص کنند .برای مثال میتوان به پیشبینی نشت به روشهای
فراکاوشی همانند سیستم عصبی فازی مصنوعیWachla et al., ( 4
 ،)2015استفاده از سیستم طبقهبندی بیزینSoldevila et al., ( 4
 ،)2017استفاده از الگوریتمهایی مانند الگوریتم ژنتیک برای تعیین
محل نشت ( )Wu and Sage, 2008و استفاده از تئوری گراف
( ،)Candelieri et al., 2014اشاره کرد Qi et al. (2014) .یک مدل
بهینهسازی بر اساس ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و سیستم طبقهبندی
بیزین ارائه کردند ،که از مقادیر محاسبه شده و مقادیر میدانی نقاط
دارای فشارسنج برای تعیین نشت استفاده کردهاند ( Darsana and
Attari and Faghfour .)Varija, 2018; Qi et al., 2014
) Maghrebi (2018به کمک شبکهی عصبی مصنوعی و ترکیب
فشارسنج و دبیسنج ،به شناسایی گرههای نشت پرداختهاند.

 -5مقدمه
آب به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر ،در طول تاریخ نقش
مهمی را در شکلگیری تمدنهای مختلف ایفا کرده و همواره از
دغدغههای اصلی جوامع بشری به شمار آمده است .کمبود منابع آب
آشامیدنی همراه با رشد سریع تقاضا به علت توسعه جمعیت و
هزینههای باالی تصفیه و انتقال آب ،باعث به وجود آمدن مشکالت
زیاد اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی در بسیاری از کشورها گردیده
است .بحران آب زودتر از اغلب کشورهای جهان دامنگیر کشورهای
کم آب از جمله ایران شده است .کم آبی چند ساله اخیر اگرچه در نگاه
بسیاری امری گذرا تلقی میشود ،ولی در حقیقت میتوان آن را پیش
زمینهی بحران گسترده آب دانست که در صورت عدم برنامهریزی
منسجم ،بدون شک خسارات جبران ناپذیری را بر پیکرهی آسیبپذیر
اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت .متوسط بارش سالیانه کشور ایـران
در سال آبی ( 61-69از اول مهر تا  14شهریور) ،با ثبت  140میلیمتر
و سال آبی  61-69با ثبت  196/1میلیمتر به ثبت رسیده است
( )Report, 2018که نشان میدهد ،ایران در زمره مناطقی از جهان
است که از موهبت نزوالت جوی به اندازه کافی بهرهمند نیست.
نشت در شبکههای آبرسانی عالوه بر اتالف آب ،باعث کاهش کیفیت
آب به دلیل افزایش احتمال ورود آلودگی از طریق نشت ،افت فشار و
اتالف انرژی و افزایش هزینههای مربوط به تصفیه ،انتقال و توزیع
میشود .این تأثیرات در کشورهای در حال توسعه به دلیل کیفیت پایین
طراحی و همچنین عمر زیاد شبکههای توزیع ،بیشتر مشاهده میشود.
هدررفت آب تقریبا در تمام شبکههای آب رخ میدهد و مقدار آن
بستگی به وضعیت لولهها ،اتصاالت شبکه و همچنین نوع طراحی
شبکه دارد .به طور مثال در کشور هلند ،مقدار هدررفت بین  4تا 1
درصد و در بعضی از کشورهای در حال توسعه این مقدار به بیش از
 10درصد میرسد (.)Puust et al., 2010

برای شناسایی بهتر نشت در شبکههای توزیع آب ،میتوان با ایجاد
یک سیستم کنترل هدررفت ثابت ،به صورت تقسیمبندی شبکه به
تعدادی مناطق مجزا تحت عنوان  ،1DMAبه گونهای عمل نمود که
بتوان هدررفت هر منطقه را به صورت کمی بیان کرده و فعالیتهای
تشخیص نشت را همواره به قسمتی از شبکه با بیشترین مقدار نشت
معطوف نمود ،DMA .یک ناحیهی مجزای شبکه توزیع آب میباشد
که معموالً با بستن شیرها یا انفصال کامل لولهها ایجاد میشود و در
آن مقادیر آب ورودی به ناحیه و خروجی از آن اندازهگیری میشود .در
ادامهی مقاله حاضر DMA ،به اختصار ناحیه مجزا نامیده میشود .در
نواحی مجزا ،شبکهی توزیع به نواحی اندازهگیری شدهای تقسیم
میشود و توسط تعداد محدودی از لولههای اصلی (که روی آنها
دبیسنج نصب میشود) تغذیه میگردد .متناسب با وضعیت شبکه ،هر
ناحیهی مجزا ممکن است توسط یک یا چند ورودی تأمین شود و یا
ممکن است از بخشهای مجاور تغذیه شود ( Farley and Trow,
 .)2003بدین ترتیب میتوان به طور منظم سطح نشت در هر ناحیه را
به صورت کمی بیان نموده و عملیات پرهزینهی نشتیابی را تنها
معطوف به مناطق پرحادثه نمود .با نصب دبیسنج در لولههای ورودی
و خروجی هر ناحیه و اندازهگیری جریان شبانه ،9یعنی زمانی که مصرف
در طول شبانه روز در کمترین حالت ممکن است ،میتوان در هر ناحیه

در طول چند دههی گذشته ،روشها و ابزارهای بسیاری برای ارزیابی،
محاسبه و نظارت بر نشت در شبکههای توزیع آب توسعه یافته است.
روشهای تشخیص نشت آکوستیک بر اساس این واقعیت است که
آب تحت فشار هنگامی که از یک روزنه به عنوان نشت از لولهها خارج
میشود ،صدایی قابل شنیدن را در یک فرکانس کم ایجاد میکند که
میتوان با استفاده از دستگاههای مخصوص مکان این صداها را
شناسایی کرد .روش دیگر برای شناسایی نشت ،تزریق گاز ردیاب 1در
لولههای شبکه میباشد .این گازها معموالً هلیوم یا هیدروژن میباشد.
یکی دیگر از روشهای غیرآکوستیک ،استفاده از رادارهای نفوذ به
زمین )GPR( 1میباشد .این روش به شناسایی حفرههای ایجاد شده
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مقدار نشت را شناسایی و برای ردیابی نشت ،هر ناحیه را اولویتبندی
کرد .بدین منظور حداقل جریان شبانه در یک دوره مشخص (معموالً
یک هفته) اندازهگیری و از بین مقادیر جریان شبانههای اندازهگیری
شده ،کمترین مقدار انتخاب که حداقل جریان شبانه 1نامیده میشود.
با استفاده از حداقل جریان شبانه معموالً برای تخمین مقدار نشت در
شبکه استفاده میشود (.)Hamilton and McKenzie, 2014

مشکالت اجرای نواحی مجزا ،استفاده از دبیسنج بین نواحی برای
کنترل جریان ورودی و خروجی به هر ناحیه است که عالوه بر
مشکالت اجرایی ،هزینههای زیادی نیز دارد .به همین دلیل در مقالهی
حاضر با کمک تئوریهای مبحث گراف و ارتباط آنها با نرمافزار
شبیهسازی هیدرولیکی  )Rossman, 2000( EPANETو همچنین
به کمک شبکهی عصبی مصنوعی ،14مقدار نشت در هر ناحیهی مجزا
بدون استفاده از دبیسنج بین نواحی ،شناسایی میشود .نوآوری که در
مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است ،حذف کامل دبیسنج بین
نواحی مجزا میباشد .به عبارتی در شبکهی واقعی هیچ تغییر فیزیکی
ایجاد نمیشود و نواحی مجزای پیشنهادی ،مجازی میباشند و فقط از
فشارسنجهای موجود در شبکه و با استفاده از شبکهی عصبی ،نشت
موجود بین هر نواحی شناسایی میشود .روش پیشنهادی میتواند تأثیر
زیادی در کاهش هزینههای عملیات نشتیابی داشته باشد.

تئوری گراف در سالهای اخیر برای تعیین نواحی مجزا یا زونهای
مدیریت فشار 6در شبکههای توزیع آب به کار گرفته شده است .از
جمله ) Tzatchkov et al. (2008یک الگوریتم مشتقشده از نظریه
گراف برای شناسایی بخشهای عرضه مستقل یک شبکه بر اساس
روش اولین صادره از آخرین وارده 10پیشنهاد کردهاند .یک روش
خوشهبندی طیفی توسط ) Herrera et al. (2010برای تعیین نواحی
مجزای شبکه توزیع آب با استفاده از ماتریسهای متمایز 11و اطالعات
گرافیکی (لولهها ،گرههای تقاضا و محدودیتهای آب) پیشنهاد شده
است Di Nardo and Di Natale (2011) .یک روش فراکاوشی
برای طراحی نواحی به وسیله تئوری گراف معرفی کردهاند .روش آنها
بر اساس روش پشتیبانی طراحی ( 11)DSMو استفاده از شاخصهای
انرژی و تحقیق در مورد مسیرهای حداقل انرژی که از هر مخزن به
هر گره در یک شبکه آب محاسبه میشود ،امکان تعریف نواحی بهینه
را فراهم میکند .روش دیگری با استفاده از روش پشتیبانی طراحی
توسط ) Gomes et al. (2012.aمعرفی شده است .روش آنها بر
اساس مفاهیم تئوری گراف و الگوریتم تبرید شبیهسازیشده 14میباشد
که اجازه شناسایی محل نقاط ورودی و شیرهای مرزی و همچنین
تعیین لولههای تقویتی مورد نیاز برای برآوردن نیازهای سرعت و فشار
در آنها را میدهد Shekofteh and Jalili Ghazizadeh (2019) .با
در نظر گرفتن یک شبکهی آب به عنوان گراف ،با استفاده از الگوریتم
 Girvan–Newmanموجود در تئوری گراف ابتدا شبکهی را به
صورت بهینه به تعداد نواحی موردنظر تقسیم میکنند سپس با ارتباط
نتایج این الگوریتم و نرمافزار شبیهسازی هیدرولیکی ،سعی در کاهش
تعداد لولههای رابط پیشنهادی الگوریتم  Girvan–Newmanمیکنند.
همانطور که اشاره شد ،استفاده از تئوری گراف باعث سهولت تبدیل
شبکههای موجود به نواحی مجزا شده است .ولی یکی دیگر از

 -0روش تحقیق

با توجه به اینکه اکثر شبکههای آب با افزایش جمعیت شهرها به
صورت غیراصولی گسترش پیدا کردهاند ،تبدیل آنها به نواحی مجزا
کاری پرهزینه و حساس میباشد .به همین دلیل در سالهای اخیر،
سعی شده است با استفاده از روشهای نرمافزاری و به خصوص استفاده
از تئوری گراف ،8بتوان به صورت بهینه شبکههای موجود را به نواحی
مجزا تبدیل کرد.

در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که برای شبکههای موجود بدون
اینکه تغییری در شبکه ایجاد شود و با استفاده از تئوری گراف،
شبیهسازی هیدرولیکی و شبکهی عصبی مصنوعی ،نواحی دارای نشت
در شبکه شناسایی شود.
 -5-0تئوری گراف

با توجه به اینکه شبکههای توزیع آب مجموعهای از گرهها و لولهها
میباشد ،می توان آنها را به عنوان یک گراف در نظر گرفت و سپس با
استفاده از الگوریتمهای تئوری گراف ،شبکه را مورد تحلیل قرار داد.
گراف یک ساختاری مجزا از یالها 11و راسها 19میباشد که رأسها
از طریق یالها به هم متصل میشوند .هر گراف به صورت زوج مرتبی
مانند  GV , E نشان داده میشود V .زیرمجموعهای از رأسها و E
زیرمجموعهای از یالها به صورت اعضای دو عضوی  Vمیباشد (به
این معنی که هر یال با دو رأس در ارتباط است) .در شبیهسازی شبکه
آب با استفاده از تئوری گراف میتوان گرههای مصرف و مخازن شبکه
را رأسهای گراف ( )Vو لولهها ،پمپها و شیرهای شبکه را همچون
یالهای گراف ( )Eدر نظر گرفت .برای خوشهبندی شبکه توزیع آب
در این مقاله از الگوریتم  11Girvan–Newmanدر تئوری گراف
استفاده شده است .در این الگوریتم ابتدا به هر یک از یالها یک امتیاز
اختصاص داده میشود .سپس در جهت تشکیل فرم کلی نواحی،
یالهای دارای امتیاز بیشتر به تدریج از شبکه حذف میشوند .روند کلی
الگوریتم پیشنهادی به صورت زیر میباشد:
گام اول -محاسبهی امتیاز کل یالهای شبکه
گام دوم -یافتن یالی که بیشترین امتیاز را دارد و حذف آن از شبکه
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در شبکه تغییر فیزیکی صورت گیرد ،میتوان تعداد نواحی را به طور
دلخواه تغییر داد و نتایج را در هر اجرا مورد بررسی قرار داد ولی باید
توجه کرد اگر چه با افزایش تعداد نواحی مجازی محدودهی
کوچکتری که شامل نشت است شناسایی میشود ،ولی دقت نتایج
نهایی کاهش و همچنین دادههای مورد نیاز برای شبکهی عصبی
افزایش پیدا میکند.

گام سوم -محاسبه مجدد امتیاز یالهای باقیمانده
گام چهارم -تکرار مراحل از گام دوم
امتیازدهی یالهای یک گراف حلقوی متناسب با دو پارامتر وزن و
فاصله میباشد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد .برای محاسبهی
این دو پارامتر در گراف مراحل زیر انجام میگیرد:
 -1وزن اولیه گرهی  rبرابر با  1و فاصلهی آن ( )drبرابر با صفر در
نظر گرفته میشود( .فاصله پارامتری برای تعیین وزن بعضی از گرهها
و امتیاز یالهای شبکه میباشد).
 -1هر گره  iدر همسایگی  rوزنی برابر با  wi=wr=1و فاصلهای برابر
با  di=dr+1خواهد داشت.
 -4برای گره  jدر همسایگی هر کدام از گرههای  iیکی از مراحل زیر
انتخاب میشود:
 اگر هنوز برای گره  jهیچ فاصلهای تعیین نشده است ،فاصله
آن برابر با  dj=di+1و وزن آن برابر با .wj=wi
 اگر برای گره  jفاصلهای تعریف شده باشد و  ،dj=di+1آنگاه
وزن آن به اندازه  wiافزایش مییابد.wj= wj+wi :
 اگر برای گره  jفاصلهای تعیین شده باشد و  dj<di+1باشد،
وزن آن تغییری نمیکند.
 – 4تکرار مرحله  4تا جایی که هیچ گرهی بدون فاصله و وزن نمانده
باشند.
پس از محاسبهی وزن و فاصله برای تمامی گرههای گراف ،مراحل
زیر برای محاسبه امتیاز یالها ،مراحل زیر انجام میشود:
 -1مشخص کردن گرههای برگ ( )lدر شبکه.
 -1به یال متصل به گره برگ ( )lو همسایگی آن ( ،)iامتیازی برابر با
i
 wاختصاص داده میشود.
wl
 -4ادامه امتیازدهی یالها ،از یالهایی که دورترین فاصله تا گره مرجع
را دارند ،شروع میشود (تحلیل از پایین به باال صورت میگیرد) .برای
محاسبه امتیاز یال متصل به گره  iو ( jفاصله  jبه  rبیشتر از فاصله i
به  rاست) مجموع امتیاز یالهایی که گرهی  jدر آنها مشترک و
نسبت به یال مذکور پایینتر قرار دارد ،با  1جمع شده و سپس جواب
i
 wضرب میشود.
حاصل شده ،در
w

 -0-0شبکهی عصبی مصنوعی

شبکهی عصبی مصنوعی ،سیستمی است که با پردازش روی دادههای
موجود ،رابطهی نهفته بین دادهها را شناسایی میکند و هدف از آموزش
شبکه عصبی این است که شبکه قانون کار را یاد بگیرد و پس از
آموزش به ازای هر ورودی ،خروجی مناسب را ارائه دهد .برای یافتن
نشت در شبکههای توزیع آب با استفاده از شبکههای عصبی ،باید
سناریوهای فرضی نشت در حالتهای مختلف ایجاد شود و شبکهی
عصبی قانون بین دادهها را آموزش ببیند و سپس با دادههای میدانی،
بتواند مکان و مقدار نشت در شبکه را مشخص کند .با توجه به اینکه
ابعاد شبکههای توزیع آب در واقعیت دارای گرهها و لولههای زیاد
میباشد ،نمیتوان برای تولید دادههای شبکهی عصبی تمامی گرهها
را مورد بررسی قرار داد .از طرفی نیز نمیتوان فقط برای تعدادی گره
به صورت تصادفی اقدام به تولید دادهی آموزشی کرد .برای رفع این
مشکل در مقالهی حاضر ،نواحی مجزایی که در بخش قبل توسط
تئوری گراف ایجاد شد ،به زیرگروههای کوچکتری تقسیم میشود .به
عبارتی گرههایی را که در مجاورت هم قرار دارند ،یک گره در نظر
گرفته میشود و جستجوی نشت به جای گره ،در این زیرگروهها
صورت میپذیرد ( .)Shekofteh et al., 2018در واقع به جای اینکه
دادههای آموزش شبکهی عصبی برای تکتک گرهها تولید شود ،به
صورت تصادفی در تکرار زیاد برای این زیرگروهها تولید میشود .با این
کار حجم دادههای تولیدشده برای شبکهی عصبی کاهش پیدا میکند
و آموزش شبکه بسیار سریعتر و با دقت بیشتری صورت میگیرد .به
طور مثال اگر یک شبکه دارای  400گره باشد و فرض کنیم تعداد
نواحی مجازی  4عدد میباشد ،به طور تقریبی در هر ناحیه حدود 100
گره وجود دارد .اگر برای تمامی این  100گره در یک ناحیه حالتهای
نشت در نظر گرفته شود ،تعداد حالتها بسیار زیاد میشود .ولی استفاده
از تکنیک زیر گروه باعث کاهش شدید این حالتها میشود .مثالً هر
 10گرهی نزدیک به هم به عنوان یک گرهی مادر در نظر گرفته
میشود و تعداد فضای جستجو از  100عدد به  10عدد کاهش مییابد.
در واقع نشت در هر ناحیه ،بین زیرگروهها جستجو میشود.

j

 -4مرحله  4تـا زمانی که به گره  rبرسد ،تکرار مییابد ( Newman
and Girvan, 2004; Shekofteh and Jalili Ghazizadeh,
.)2019

با توجه به اینکه نواحی مجزای تعریف شده مجازی هستند و تعداد
لولههای رابط بین نواحی اهمیتی ندارد ،برای خوشهبندی پارامتری که
مهم است تعداد گرههای هر ناحیه است و با توجه به اینکه قرار نیست
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توسط تئوری گراف و الگوریتم  GNبه دو ناحیهی مجزا تقسیم و سپس
هر ناحیه به زیرگروههایی تقسیم میشود .سپس با در دست داشتن
مقدار کلی نشت ،دادههای آموزش برای شبکهی عصبی در حالتهای
مختلف همزمانی نشت تولید میشود .سپس شبکهی عصبی با
پارامترهای پیش فرض ایجاد میشود .آخرین مرحله از شبیهسازی یک
پدیده توسط شبکهی عصبی ،تست شبکه است که از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار میباشد .سپس با معرفی یک سری داده که در
مرحله آموزش هیچ دخالتی نداشتهاند (ایجاد یک نشت فرضی که در
دادههای آموزش نیست) ،شبیهسازی شبکه صورت میگیرد و دادههای
فشار برای حالت جدید به شبکهی عصبی داده شود و مقایسهای بین
خروجی شبکهی عصبی و نرمافزار هیدرولیکی صورت میگیرد .اگر
میزان خطای مشاهده شده در مرحله تست نیز همچون آموزش شبکه،
در حد قابل قبول و جوابها پایدار باشد ،میتوان گفت این شبکه برای
مسئله مورد نظر ،کارآیی مطلوبی دارد و میتواند مورد استفاده واقع
شو د .این روند برای تعداد بیشتر نواحی مجزا به صورت مرحلهای ،تکرار
می یابد .شرط توقف این الگوریتم تا زمانی است که ،شبکهی عصبی
نتواند پاسخ درستی برای آن تعداد ناحیهی تولیدشده ،پیشبینی کند و
یا اینکه ناحیهی دارای نشت طبق الگوریتم  GNدر مراحل بعد برای
تقسیمبندی به صورت بهینه ،اولویت نداشته باشد و برای تقسیم
ناحیهی دارای نشت ،شبکه به تعداد نواحی کوچک و غیراقتصادی
تبدیل میشود.

معماری شبکهی عصبی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است،
از نوع  11MLPپیشخور 18میباشد که معموال در بیشتر اجراهای برنامه،
 80درصد دادههای ورودی به  10 ،trainRatioدرصد به  valRatioو
 10درصد دیگر به  testRatioاختصاص داده شده است که معموالً
بین  11-1الیه نورون در نظر گرفته شده است .در واقع زمانی میتوان
به جوابهای شبکهی عصبی اعتماد کرد که جوابهای هر اجرا تقریباً
ثابت شده باشد و تغییرات زیادی نداشته باشد و یا به اصطالح ،شبکهی
عصبی پایدار شده باشد .در این مقاله روش تولید دادههای آموزش
شبکهی عصبی به این صورت است که به صورت تصادفی در
زیرگروههای هر ناحیهی مجزای مجازی ،نشت فرضی ایجاد میشود
و سپس فشار گرههایی که فشارسنج بر روی آنها نصب شده است،
برداشت میشود .با توجه به اینکه در واقعیت نمیتوان تعداد گرههای
دارای نشت در شبکه را تعیین کرد ،به همین دلیل در این مقاله برای
تولید دادههای آموزش شبکهی عصبی ،در هر سناریو ،تعداد گرههای
نشت و همچنین مقدار آنها به صورت تصادفی تغییر میکند .پس از
تهیهی دادههای مرحلهی آموزش ،نوبت به ایجاد شبکه عصبی و تعیین
پارامترهای بهینه مورد نیاز شبکه میرسد .در این مرحله باید هرکدام
از توابع و پارامترها و حتی نوع معماری شبکه چندین بار تغییر داده
شده و هر بار خروجیهای شبکه با خروجیهای حالت قبل مقایسه
شود .در حالتی که شبکه به بهترین شبیهسازی و کمترین میزان خطا
برسد ،آن شبکهی عصبی قادر به پیشبینی نشت متناسب با دادههای
مناسب میباشد .البته با توجه با اینکه مقادیر اولیه وزنها و بایوسها
در شبکه عصبی به صورت تصادفی انتخاب میشوند ،بهتر است برای
هر معماری خاص نیز شبکه ایجاد شده چندین بار تحت آزمایش و اجرا
قرار گیرد و یک حالت متوسط از نتایج اجراهای مختلف آن به عنوان
خروجیهای معماری مورد نظر جهت بررسی و مقایسه ،مالک عمل
قرار گیرد .با انتخاب بهترین معماری و پارامترهای بهینه برای شبکه
عصبی ،شبکهی ایجاد شده تا حدود زیادی توانایی پیشبینی محل و
مقدار نشت را در زیرگروههای مختلف شبکه برای حالتهای متفاوت
نشت در شرایط واقعی را خواهد داشت .در آموزش شبکهی عصبی،
دادههای ورودی مقادیر فشار در فشارسنجها در هر سناریو و دادههای
هدف ،ناحیههای دارای نشت به همراه مقدار آنها میباشد .پس از
آموزش شبکه ،مقادیر فشارهای ثبتشده توسط فشارسنجها در
شبکهی واقعی به شبکهی عصبی داده میشود و شبکهی عصبی
متناسب با آموزشی که دیده است ،مکان نشت در هر ناحیهی مجزا را
نشان میدهد.

 -1شبکهی توزيع آب مورد بررسی
شبکهای که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است ،شبکهی توزیع
آب شهر  Balermaدر شکل  ،1میباشد که برای اولین بار توسط
) Reca and Martínez (2006ارائه شدهاست .ایـن شبکه دارای
چهار مخزن تامین آب ،حدود  440گره و  410لوله میباشد .در این
شبکه مصرف گرهی به طور متوسط برابر با  1لیتر بر ثانیه در نظر
گرفته شده است .دلیل استفاده از این شبکه در تحقیق حاضر وجود
اطالعات و مرجع بودن آن است بهصورتیکه در مقاالت زیادی مورد
استفاده قرار گرفته است ( ;Geem, 2009; Jung and Kim, 2018
.)Reca et al., 2008
 -5-1تعريف نواحی مجزا برای شبکه

در این بخش برای یافتن تعداد نواحی مجزای بهینه برای شبکه ،ابتدا
شبکه به دو نواحی مجزای مجازی طبق الگوریتم  GNتقسیم میشود
و سپس مرحله به مرحله تعداد نواحی مجزا افزایش مییابد تا تعداد
ناحیهی بهینه شناسایی شود.

فلوچارت شکل  ،1مراحل کلی تعیین نواحی دارای نشت را با استفاده
از تئوری گراف و شبکهی عصبی نشان میدهد .به طور خالصه پس
از دریافت نقشهی شبکه و تعیین نقاط دارای فشارسنج ،ابتدا شبکه
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Fig. 1- The steps to identify leaky DMAs with ANN

شکل  -5مراحل تعیین نواحی دارای نشت با شبکهی عصبی

با توجه به تعداد زیاد گرههای شبکه ،همانطور که قبالً اشاره شد ،برای
کاهش دادههای آموزش شبکهی عصبی ،هر ناحیه نیز به چند زیرگروه
تقسیم میشود .با این تقسیمبندی گرههای نزدیک به هم ،در یک
گروه قرار میگیرند و به جای جستجوی نشت بین تمامی گرههای
شبکه ،فقط بین این زیرگروهها جستجوی نشت انجام میشود .این
روش پیشنهادی سبب کاهش حجم دادههای آموزش و افزایش تنوع
در دادهها میشود.

به اینکه هر ناحیه مجزا به چند زیرگروه تقسیم شده است ،در هر سناریو
این مقدار نشت به صورت تصادفی بین این زیرگروههای شبکه پخش
میشود .برای این شبکه فرض میشود که تعداد فشارسنجهای موجود
در شبکه  1/1درصد کل گرههای شبکه ( 11عدد) مطابق شکل 4
میباشد .برای انتخاب مکان فشارسنجها سعی شده است فشارسنجها
حتیاالمکان کل شبکه را پوشش دهد و به عبارتی هر فشارسنج بتواند
محدودهای از نقاط اطراف را پوشش دهد.

 -0-1نحوه آموزش شبکه عصبی

با توجه به اینکه از همزمانی تعداد گرههای نشت اطالعاتی در دست
نمیباشد ،فرض میشود حداکثر تعداد همزمان گرههای دارای نشت
در شبکه به تعداد نواحی مجزای انتخابی میباشد .پس از اینکه
دادههای آموزش تولید شد ،پارامترهای شبکه عصبی تنظیم میشود و
متناسب با دادههای ورودی و هدف ،آموزش شروع میشود.

به منظور آموزش شبکهی عصبی ،باید سناریوهای مختلفی از نشت
(انتخاب تصادفی تعداد همزمانی نشت و مقدار نشت موجود در هر
گرهی انتخابی) در تعداد زیادی تولید شود .در این شبکه فرض میشود
که مقدار نشت کل در شبکه برابر با  10لیتر بر ثانیه میباشد .با توجه
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Fig. 2- Balerma network (Reca and Martínez, 2006) and the leakage positions for all scenarios

شکل  -0شبکهی  Balermaبه همراه موقعیت گرههای نشت در تمامی سناريوها

 -1-1بررسی كارايی روش ارائهشده

به منظور کارآیی روش ارائه شده ،اقدام به ایجاد نشت فرضی در شبکه
مورد مطالعه شده و سپس در مدل دارای نشت ،مقادیر فشارسنجها در
گرههایی که به عنوان محلهای اندازهگیری فشار میدانی در نظر گرفته
شدهاست ،به عنوان فشارهای میدانی به شبکهی عصبی معرفی
میشود .خروجی شبکهی عصبی ،مقدار نشت در هر ناحیه را مشخص
میکند.
 -5-1-1سناريوی شماره 5

در سناریوی اول ،دو نشت فرضی همزمان در گرههای  111و 411
بترتیب به مقدار  1و  4لیتر ایجاد شد .موقعیت گرههای نشت در شکل
 1نشان داده شده است.
Fig. 3- The placement of the pressure data loggers in
)the network (2.5% of all nodes

شکل  ،4شبکه را هنگامی که به دو ناحیه تقسیم شده است نشان
میدهد .پس از دریافت فشارهای ثبتشده توسط فشارسنجها،
فشارهای میدانی برداشتشده به عنوان ورودی به شبکهی عصبی داده
شد .در این مرحله تعداد دادههای تولید شده برای آموزش شبکهی

شکل  -1مکان فشارسنجهای شبکه  0/0درصد كل گرههای
شبکه
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)Table 1- The final result for 2 DMAs (Scenario 1

عصبی  100عدد در نظر گرفته شده است .در واقع با در نظر گرفتن
ایـن تعداد دادهی آموزش برای شبکهی عصبی ،جوابهای ارائه شده
توسط آن ثابت میباشد و شبکه عصبی پایدار میباشد .به همین دلیل
میتوان به جوابهای آن اعتماد کرد .مقدار ضریب همبستگی
(رگرسیون) کلی شبکهی عصبی  0/666بدست آمده است .جدول 1
نتایج خروجی شبکهی عصبی را نشان میدهد.

جدول  –5خروجی نهايی برای دو ناحیه (سناريو )5
2
8.02
5
3
8

DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S

1
11.96
5
7
12

Fig. 4- Clustering the network into 2 DMAs

شکل  -0تبديل شبکه به دو ناحیه مجزا
)Table 2- The final result for 3 DMAs (Scenario 1

همانطور که مالحظه میشود ناحیهی  1دارای نشت  1لیتر بر ثانیه و
ناحیهی  1دارای نشت  4لیتر بر ثانیه است که از مقایسه این جدول و
موقعیت نشتها در شکل  ،1شبکهی عصبی به درستی نواحی دارای
نشت و مقدار نشت در آن نواحی را تشخیص داده است .با توجه به
اینکه در مرحلهی اول شبکه به دو ناحیه تبدیل شده است ،تعداد گرهها
در هر ناحیه زیاد میباشد ،به همین دلیل نمیتوان این تعداد ناحیه را
برای شبکه به عنوان نواحی بهینه در نظر گرفت.

جدول  -0خروجی نهايی برای سه ناحیه (سناريو )5
3
5.04
5
0
5

2
8.33
5
3
8

1
11.75
5
≈7
12

DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S

مشاهده میشود که با تبدیل شبکه به سه ناحیهی مجزا ،مشخص شده
است که ناحیهی سه ،دارای نشت نمیباشد .به عبارتی منطقهی نشت
نسبت به مرحلهی قبل محدودتر شده است .برای اینکه ناحیهی بهینه
برای این شبکه تعریف شود ،این مراحل برای تعداد بیشتر ناحیه تکرار
میشود .جدول  4خروجی را برای نواحی  4و  1نشان میدهد .تعداد
دادههای آموزش برای نواحی  4نیز  100عدد در نظر گرفته شده است
که رگرسیون آن  0/661بدست آمده است.

در مرحلهی بعد برای اینکه محدوده نشت ،کوچکتر شود ،شبکه به 4
ناحیهی مجزا مطابق شکل  1تبدیل میشود .در این حالت ،الگوریتم
 ،GNناحیه  1در مرحله قبل را به دو قسمت تقسیم کرده است .پس
از تقسیم شبکه ،مجدد دادههای شبکهی عصبی بر مبنای این سه
ناحیه تولید میشود .در این مرحله نیز  100دادهی آموزش تولید شده
است که رگرسیون کلی  0/681بدست آمده است .جدول  ،1نتایج
خروجی شبکهی عصبی برای این مرحله را نشان میدهد.
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Fig. 5- Clustering the network into 3 DMAs

شکل  -0تبديل شبکه به سه ناحیه مجزا
)Table 3- The final result for (a) 4, (b) 5 DMAs (Scenario 1

جدول  -1خروجی نهايی برای (الف) چهار( ،ب) پنج ناحیه (سناريو )5

5
7.91
5
≈3
8

4
12.22
5
7
12
4
12.59
5
≈7
12

3
5.16
5
0
5
3
5.11
5
0
5

2
4.91
5
0
5
2
5.56
5
0
5

1
8.10
5
3
8
1
4.69
5
0
5

برای نواحی  ،1با توجه به دقت پایین رگرسیون برای  100دادهی
آموزش در این مرحله ،تعداد دادههای آموزش  400عدد در نظر گرفته
شده شد که رگرسیون متناسب با آن  0/616بدست آمده است .به
عبارت دیگر هنگامی که دادههای آموزش برای این بخش 100 ،عدد
در نظر گرفته شده بود ،جوابهایی که شبکهی عصبی ارائه میکرد
ثابت و پایدار نبود و در هر بار اجرا جوابهای مختلفی ارائه میکرد و
چون فرض بر این است که اطالعی از موقعیت نقاط نشت در دسترس
نیست ،نمیتوان به چنین شبکهای اعتماد کرد .با افزایش دادههای
آموزش ،همانطور که اشاره شد ،عالوه بر افزایش رگرسیون شبکه
عصبی ،جوابهای پایدار و ثابت در هر اجرا پیشبینی میشود .شکل
 ،9نواحی ایجاد شده در شبکه را نشان میدهد.

DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S
DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S

)(a

)(b

با مقایسه خروجی جدول  4و شکل  ،9مشاهده میشود که با توجه به
نواحی تولید شده در هر مرحله ،محدودهی نشت کوچکتر شده است و
شبکهی عصبی با دقت باالیی نشت در هر ناحیه را پیشبینی کرده
است .در مرحلهی بعد با تبدیل شبکه به شش و هفت ناحیهی مجزا
مطابق شکل  ،1مشاهده میشود که الگوریتم  GNاولویت تقسیمبندی
را به نواحی داده است که مشکوک به نشت نبودهاند .به عبارتی
ناحیههای جدید تولید شده تأثیری در محدودتر کردن منطقهی نشت
ندارد؛ ولی با این وجود شبکهی عصبی طبق جدول  ،4نتایج را به
درستی پیشبینی کرده است .البته قابل ذکر است که با افزایش نواحی
مجزا ،دقت شبکهی عصبی کاهش پیدا کرده است .در این دو مرحله
تعداد دادههای آموزش شبکهی عصبی  100عدد در نظر گرفته شده
است.
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Fig. 6- Clustering the network into (a) 4, (b) 5 DMAs

 (ب) پنج ناحیه مجزا، تبديل شبکه به (الف) چهار-8 شکل

Fig. 7- Clustering the network into (a) 6, (b) 7 DMAs

 (ب) هفت ناحیه مجزا، تبديل شبکه به (الف) شش-4 شکل
Table 4- The final result for (a) 6, (b) 7 DMAs (Scenario 1)

)5  (ب) هفت ناحیه (سناريو، خروجی نهايی برای (الف) شش-0 جدول

(a)

(b)

DMA No.
Predicted Demand (L/S)
Base Demand (L/S)
Real Leakage (L/S)
Real Demand (L/S)
DMA No.
Predicted Demand (L/S)
Base Demand (L/S)
Real Leakage (L/S)
Real Demand (L/S)

1
4.63
5
0
5
1
5.37
5
0
5

2
4.77
5
0
5
2
5.32
5
0
5

3
4.63
5
0
5
3
5.84
5
0
5

4
12.78
5
7
12
4
12.24
5
7
12
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5
7.83
5
3
8
5
4.34
5
0
5

6
5.23
5
0
0
6
8.29
5
3
8

7
3.88
5
0
5

با توجه به اینکه از مرحلهی  1ناحیهی مجزا تا مرحلهی 10م هیچ
کدام از نواحی مشکوک به نشت توسط الگوریتم  GNتقسیم نشده
است ،میتوان همان  1ناحیهی مجزا را به عنوان تعداد ناحیه بهینه
برای این سناریو انتخاب کرد .با توجه به جدولهای این سناریو،
بیشترین خطای پیشبینی مقدار نشت مربوط به جدول  4بخش a
میباشد که حدود  9/1درصد میباشد که مقدار نشت برای ناحیه 4
حدود  11/18به جای  11و برای ناحیه  ،1حدود  1/84به جای 8
پیشبینی شده است.

برای اینکه یکی از نواحی مشکوک به نشت توسط الگوریتم
تقسیم شود ،باید این روند ادامه یابد .در مرحلهی یازده ،یکی از نواحی
مشکوک به نشت به دو بخش تقسیم میشود .شکل  8شبکه را
هنگامی که به یازده ناحیه تقسیم شده است ،نشان میدهد و در جدول
 1نتایج خروجی مشاهده میشود .برای این مرحله ،دادههای آموزش
 1000عدد در نظر گرفته شده است که رگرسیون  0/644بهدست آمده
است.
GN

در این تقسیمبندی جدید ،ناحیهی  4در مرحلهی هفت ناحیهی مجزا
به دو بخش تقسیم شده و نواحی  10و  11در این مرحلهی جدید را
بوجود آورده است .با توجه به خروجی جدول  ،1مشخص شده است
که نشت در ناحیه  10قرار دارد .به عبارتی این تقسیمبندی جدید ناحیه
نشت مربوط به گرهی  111را محدودتر کرده است .طبق جدول ،1
ناحیهی  1نیز دارای نشت است .این ناحیه از مرحلهی پنج ناحیهی
مجزا به عنوان ناحیهی نشت مشخص شده است.

 -0-1-1سناريوی شماره 0

در سناریوی دوم فرض میشود که  4نشت همزمان در گرهی  441به
مقدار  4لیتر ،گرهی  191به مقدار  4لیتر و گرهی  406به مقدار  4لیتر
ایجاد شد .موقعیت نشتهای شبکه در شکل  1نشان داده شده است.

Fig. 8- Clustering the network into 11 DMAs

شکل  -2تبديل شبکه به يازده ناحیه مجزا
)Table 5- The final result for 11 DMAs (Scenario 1

جدول  -0خروجی نهايی برای يازده ناحیه (سناريو )5
11
5.89
5
0
5

10
11.26
5
7
12

9
5.08
5
0
5

8
5.09
5
0
5

7
4.61
5
0
5

6
5.03
5
0
5

5
4.73
5
0
5

4
5.11
5
0
5

3
4.93
5
0
5

2
8.09
5
3
8

1
5.16
5
0
5
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DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S

نشت در ناحیهی سه پیشبینی شده است .این مرحله باعث محدودتر
شدن ناحیهی نشت شده است.

در این سناریو نیز ابتدا تحلیل با دو ناحیه شروع میشود و سپس به
ترتیب تا هفت ناحیهی مجزا ادامه مییابد .جدول  9خروجی در هر
مرحله را نشان میدهد .واحد عددهای جدول همانند سناریوی قبل،
لیتر بر ثانیه است که برای بدست آوردن مقدار نشت در هر ناحیه،
عددهای جدول باید از مقدار مصرف پایه که  1لیتر بر ثانیه است ،کم
شود.

مرحلهی ( Dشکل -9ب) ،با تقسیم ناحیهی یک از مرحلهی قبل
کمکی به محدودتر شدن مکان نشت نشده است .مالحظه میشود که
دقت نتایج نیز کاهش یافته است.
مرحلهی ( Eشکل -1الف) ،با تقسیم ناحیهی یک از مرحلهی قبل به
دو قسمت ،نواحی یک و شش از این مرحله را بهوجود آورده است .با
مقایسه موقعیت نقاط نشت و نواحی تولیدشده و جدول  ،9مالحظه
میشود که شبکهی عصبی به درستی تشخیص داده است که نشت
گرهی  441مربوط به ناحیهی یک و نشت گرهی  406مربوط به
ناحیهی شش میباشد.

در مرحلهی ( Aشکل  ،)4ناحیهی یک با توجه به خروجی شبکهی
عصبی در جدول  ،9نشتی برابر با  8و ناحیهی دو بدون نشت پیشبینی
شده است .با مقایسه موقعیت نقاط نشت و نواحی تولیدشده ،مالحظه
میشود که شبکهی عصبی به درستی تشخیص داده است که در
ناحیهی دو نشتی وجود ندارد ولی مقدار نشت کل که  10لیتر بر ثانیه
بوده است را  8پیشبینی کرده است و دلیل آن کافی نبودن تعداد
نواحی برای شناسایی نشت میباشد .با توجه به اینکه نواحی تولید شده،
گرههای زیادی را شامل میشود ،در مرحلهی بعد شبکه به سه ناحیه
تقسیم میشود.

مرحلهی ( Fشکل -1ب) ،با تقسیم ناحیهی یک از مرحلهی  ،Eنواحی
سه و پنج مرحلهی  Fرا تشکیل داده است .به عبارتی با توجه به
موقعیت نقاط نشت فرضی ،در این تقسیمبندی ،گرهی  191در ناحیهی
 ،1گرهی  406در ناحیهی  1و گرهی  441در ناحیهی  4قرار میگیرند.
یعنی شبکهی عصبی باید نشت نواحی  4 ،1و  1را با مقادیر  4 ،4و 4
لیتر بر ثانیه پیشبینی کند .با مراجعه به جدول  9مالحظه میشود
نواحی  1و  1با مقدار تقریبی  4و  4لیتر بر ثانیه به درستی شناسایی
شدهاند ولی مقدار نشت ناحیهی  ،4حدودا  1/1لیتر پیشبینی شده است
که نادرست میباشد .در صورتی که ناحیه یک از مرحلهی  Eنشتی
برابر با  1/1پیشبینی شده بود .با مقایسه خروجی جدول  F-9در
نواحی سه و پنج مالحظه میشود که مجموع نشت پیشبینی شده
مجموع این ناحیه  1/1میباشد .به عبارتی با تقسیمبندی شبکه به
هفت ناحیهی مجزا ،شبکهی عصبی قادر به پیشبینی ناحیهی دقیق
گرهی  441بین نواحی سه و پنج نشده است .به این ترتیب میتوان
نتیجه گرفت برای این سناریو تبدیل شبکه به شش ناحیهی مجزا بهینه
می باشد و بعد از آن دقت خروجی نتایج کاهش پیدا میکند.

در مرحلهی ( Bشکل  ،)1مقدار نشت ناحیهی یک 4 ،و مقدار نشت
ناحیهی سه 1 ،لیتر بر ثانیه طبق جدول  9پیشبینی شده است و
ناحیهی دو بدون نشت میباشد .با مقایسه موقعیت نقاط نشت و نواحی
تولیدشده در مرحلهی  ،Bمالحظه میشود که شبکهی عصبی به
درستی تشخیص داده است که در ناحیهی دو نشتی وجود ندارد و به
عبارتی ناحیهی یک در مرحلهی  Aرا به دو قسمت تقسیم کرده که
مالحظه میشود با دقت قابل قبولی مقدار نشت در هر کدام از نواحی
را پیشبینی کرده است.
در مرحلهی ( Cشکل -9الف) ،ناحیهی یک از مرحلهی قبل به دو
قسمت تقسیم شده است که این دو قسمت نواحی سه و چهار در مرحله
 Cمیباشد که با توجه به جدول  9مالحظه میشود به درستی مقدار

)Table 6- The final output of ANN (scenario 2

جدول  -8خروجی نهايی شبکهی عصبی (سناريو )0
7
8.60

6
9.09
4.45

5
4.21
4.74
6.17

DMA No.
4
5.02
6.58
4.99
4.49

2
5.94
4.11
11.45
5.38
5.32
9.78

3
12.04
8.54
9.53
8.45
6.64

1
12.98
8.87
4.98
9.21
7.56
4.70
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A
B
C
D
E
F

STEP

 4و  1که دارای نشت بودهاند ،به درستی شناسایی شده است و مقادیر
نشت در هر ناحیه با دقت قابل قبولی پیشبینی شده است.

 -1-1-1سناريوی شماره 1

در این سناریو فرض میشود مقدار نشت کل  11لیتر بر ثانیه میباشد.
اگر مقدار نشت کل در شبکه تغییر کند باید دادههای تولید شده برای
شبکهی عصبی متناسب با مقدار نشت کل نیز تغییر کند .با توجه به
سناریو  1و  ،1در این سناریو فرض میشود تعداد نواحی مجزا شش
عدد و ثابت مطابق شکل -1الف میباشد .مقدار نشت به چهار گرهی
 168 ،61 ،10و ( 441به ترتیب در نواحی  1 ،4 ،1و  )1با مقادیر نشت
 4 ،1 ،4و  4لیتر بر ثانیه اختصاص داده شده است .موقعیت نقاط نشت
این سناریو نیز همانند دو سناریوی قبل در شکل  1نشان داده شده
است.

 -0-1تحلیل حساسیت نسبت به تعداد فشارسنجها

در این بخش برای سه سناریوی انجام شده فرض میشود تعداد نواحی
در هر سه سناریو شش عدد ثابت طبق شکل -1الف میباشد ولی تعداد
فشارسنجها در شبکه نصف حالت قبل و  9عدد ( 1/1درصد کل
گرههای شبکه) فرض میشود و در نهایت مقایسهای بین جوابها
انجام میشود .شکل  6موقعیت نقاط فشارسنجهای جدید در شبکه را
نشان میدهد.

پس از آموزش مجدد شبکهی عصبی ،جدول  1خروجی نهایی را نشان
میدهد .برای این سناریو 1000 ،دادهی آموزش تولید شده است و
رگرسیون کلی  0/660بدست آمده است .مالحظه میشود که با تغییر
نشت به  11لیتر ،نتایج خروجی با توجه به اینکه همزمانی تعداد نشت
در شبکه افزایش یافته است ،همچنان قابل اعتماد بوده و نواحی ،1 ،1

جدول  ،8خروجی برای سناریوی اول در دو حالت فشارسنج را نشان
میدهد .بخشهای سبز نشاندهندهی پیشبینی صحیح شبکهی
عصبی میباشد و بخشهای زرد از نظر مکان و یا مقدار نشت به
درستی شناسایی نشدهاند.

)Table 7- The final output of ANN (scenario 3

جدول  -4خروجی نهايی شبکهی عصبی (سناريو )1
6
5.1003
5
0
5

5
8.4517
5
3.5
9

4
10.5365
5
5.5
10

3
5.0555
5
0
5

2
7.9646
5
3
8

1
7.8911
5
3
8

DMA NO.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S

)Fig. 9- The new placement of the pressure data loggers in the network (1.5% of all nodes

شکل  -6مکان فشارسنجهای جديد شبکه ( 5/0درصد كل گرههای شبکه)
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تفاوت چندانی ندارد ،به عبارتی کاهش فشارسنجها تأثیر زیادی بر
خروجی نداشته است و شبکهی عصبی با تعداد کمتر فشارسنج نیز
پیشبینی قابل قبولی انجام داده است.

در حالت (الف) دو ناحیهی  4و  1به درستی شناسایی شده است ولی
در عین حال ناحیهی  4نیز به عنوان ناحیهی دارای نشت مشخص
شده است .در حالت (ب) با افزایش تعداد فشارسنجها ،همانطور که در
جدول -8ب مشخص است دقت نتایج خروجی افزایش قابل توجهی
داشتهاست و عالوه بر نواحی دارای نشت ،مقدار دقیق نشت در هر
ناحیه پیشبینی شده است.

نکتهی قابل توجه از مقایسهی نتایج خروجی سه سناریو این است که
الزاماً تعداد زیاد فشارسنج به معنای دقت بیشتر در نتایج خروجی
نمیباشد و مشاهده شد که با تعداد کمتر فشارسنج ،نواحی دارای نشت
به درستی شناسایی شدند و از مقایسه نتایج مربوط به حالت اول
(فشارسنجهای کمتر) نسبت به حالت دوم (فشارسنج بیشتر) مشخص
میشود درصد خطای کمی بین دو جواب وجود دارد.

جدول  ،6خروجی برای سناریوی دوم در دو حالت فشارسنج را نشان
میدهد .در این سناریو مشاهده میشود نتایج خروجی برای دو حالت

Table 8- The final output for the condition where the pressure data loggers are placed in (a). 1.5% and (b).
)2.5% of all nodes (scenario 1

جدول  -2خروجی نهايی( :الف) برای  5/0درصد فشارسنجها( ،ب) برای  0/0درصد فشارسنجها (سناريو )5
6
4.8474
5
0
5
6
5.23
5
0
5

5
8.2656
5
3
8
5
7.83
5
3
8

4
10.2562
5
5
12
4
12.78
5
7
12

3
6.3876
5
1
5
3
4.63
5
0
5

2
4.9861
5
0
5
2
4.77
5
0
5

1
5.2579
5
0
5
1
4.63
5
0
5

DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S
DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S

)(a

)(b

Table 9- The final output for the condition where the pressure data loggers are placed in (a). 1.5% and (b).
)2.5% of all nodes (scenario 2

جدول  -6خروجی نهايی( :الف) برای  5/0درصد فشارسنجها( ،ب) برای  0/0درصد فشارسنجها (سناريو )0
6
9.5117
5
4
9
6
9.09
5
4
9

5
5.2435
5
0
5
5
4.74
5
0
5

4
4.7242
5
0
5
4
4.99
5
0
5

3
8.1470
5
3
8
3
8.45
5
3
8

2
5.0196
5
0
5
2
5.32
5
0
5

1
7.3528
5
2
8
1
7.56
5
2
8

DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S
DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S

)(a

)(b

Table 10- The final output for the condition where the pressure data loggers are placed in (a). 1.5% and (b).
)2.5% of all nodes (scenario 3

جدول  -52خروجی نهايی( :الف) برای  5/0درصد فشارسنجها( ،ب) برای  0/0درصد فشارسنجها (سناريو )1
6
5.0756
5
0
5
6
5.1003
5
0
5

5
8.2844
5
3
9
5
8.4517
5
3.5
9

4
9.8648
5
≈5
10
4
10.5365
5
≈5
10

3
5.3966
5
0
5
3
5.0555
5
0
5

2
8.3195
5
3
8
2
7.9646
5
3
8

1
8.0166
5
3
8
1
7.8911
5
3
8

DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S
DMA No.
)Predicted Demand (L/S
)Base Demand (L/S
)Real Leakage (L/S
)Real Demand (L/S

تحقیقات منابع آب ايران ،سال شانزدهم ،شماره  ،1پائیز 5166
)Volume 16, No. 3, Fall 2020 (IR-WRR

90

)(a

)(b

8- Graph Theory
9- Pressure Management Zones (PMZ)
10- Last-In-First-Out (LIFO)
11- Dissimilarity Matrices
12- Design Support Methodology (DSM)
13- Simulated Annealing Algorithm
14- Artificial Neural Network
15- Edge
16- Vertex
17- Multilayer Perceptron
18- Feedforward

 جمعبندی و نتیجهگیری-0
در این مقاله روشی برای تعیین محدودههای نشت در شبکههای توزیع
 در این روش ابتدا شبکهی موجود با استفاده از.آب پیشنهاد شده است
 سپس با.تئوری گراف به دو نواحی مجزای مجازی تقسیم میشود
استفاده فشارسنجهای موجود در شبکه و بدون استفاده از دبیسنج بین
 نشت در هر ناحیه با استفاده از شبکهی عصبی پیشبینی،نواحی
گردیده و امکان اولویتبندی نواحی برای یافتن نشت را در اختیار
 سپس مرحله به مرحله تعداد نواحی افزایش مییابد تا جایی.میگذارد
 با این کار.که نتایج توسط شبکهی عصبی تغییر معناداری نداشته باشد
 این روش باعث کاهش.تعداد ناحیهی مجزای بهینه بهدست میآید
هزینهی زیاد برای تبدیل شبکههای قدیمی به شبکههای دارای نواحی
 در مقاله حاضر از.مجزا به دلیل استفاده نکردن از دبیسنج میشود
. صرف نظر شده است،خطاهای فشارسنجها در اندازهگیری مقدار فشار
 نشت در هر ناحیه،نتایج مطالعات موردی نشان داد که روش ارائه شده
برای هر مرحله را به درستی شناسایی میکند و میتوان تعداد نواحی
 همچنین تحلیلی براساس تعداد.مجزای بهینه برای شبکه را تعیین کرد
 نتایج نشان میدهد که کاهش.فشارسنجها در مقاله صورت گرفت
 به. چشمگیر نیست،دقت نتایج در زمان کاهش تعداد فشارسنجها
عبارت دیگر الزاماً تعداد زیاد فشارسنج به معنای افزایش دقت نتایج
خروجی نمیباشد و مکان فشارسنجها در شبکه تأثیر بیشتری بر دقت
 یکی از مزیتهای روش حاضر با سایر مقاالت.نتایج پیشبینی دارد
مشابه این است که به داشتن تعداد گرههای نشت (قبل از عملیات
 به عبارت دیگر در هر مرحله از روش.نشت یابی در شبکه) نیاز نیست
 البته باید. شناسایی میشود، هر بخشی که دارای نشت باشد،ارائه شده
ذکر شود که در تحقیق حاضر از خطای فشارسنجها صرفنظر شده
 در نظر گرفتن تعداد زیاد گرههای، از دیگر مزایای این مقاله.است
 حداکثر دو نشت،نشت می باشد که این مورد در سایر مقاالت مشابه
 همچنین میتوان بررسی یک شبکه بزرگ و.همزمان بوده است
 روش پیشنهادی در.پیچیده را نیز از مزایای مقاله حاضر محسوب کرد
این مقاله میتواند شبکههای قدیمی و شبکههایی که به صورت
غیراصولی گسترش یافتهاند را به صورت مجازی ناحیهبندی کرده و
.سپس نشت موجود در هر ناحیه را با دقت قابل قبولی ارائه دهد
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