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امروزه در حدود  1/1میلیارد نفر در سرتا سر کره ی زمین به آب سالم دسترسی ندارند .مصرر

آب از سرا 1960

شش برابر افزایش یافته و دو سوم مردم جهان با بحران آب روبرو هستند .به منظور ارزیابی مناسر تر یکپرارگ ی
سیستمهای توزیع آب و همچنین برای جلوگیری از نقصانهای احتمالی با پاسخ ویی در زمان مرورر و بره حرداقل
رساندن تاریرات اقتصادی این نقصانها ،شبکههای هوشمند مورد استفاده قرار میگیرند .این شبکهها جزء مهمی از
یک شبکه آب محسوب شده که قادرند با استفاده از اطالعرات در زمران واق ری بهینره سرازی عملیرات و عملکررد
شبکه ،حفظ آب و حل مشکالت امنیتی را انجام میدهد .سیسرتمهای هوشرمند برا جمرع آوری و تجزیره و تحلیرل
دادههایی نظیر تقاضای آب و کیفیت آب ،وض یت آب و هوا و اقلیم منطقه ،هزینه های انرژی و همینطور نیازهای
عملیاتی در اتاق کنتر با استفاده از تجزیه و تحلیل پیشرفته ،GIS ،و مدلسازی شبکه و بهینه سازی در زمان واق ی
امکانی را فراهم کرده تا اپراتورها بینش تصمیمگیری در زمان واق ی را به عملکرد شبکه آب پیوند دهند .در ایرن
مقاله به بررسی مزایا و م ای

و لزوم بکرارگیری شربکههای هوشرمند ،ییرهها و اب راد مرورد طراحری ایرن شربکهها

پرداخته میشود.

کلمات کلیدی :شبکه هوشمند ،شبکه توزیع آب ،شبکه جمعآوری فاضالب.
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مقدمه

ساینه  8/5میلیارد گالن آب در شبکههای توزیع آب در سرتاسر جهان به هدر میرود که این میزان در مناطقی که با کمبود آب
روبرو هستند بیشتر به گشم میآید .ساینه بیش از  20درصرد از آب آشرامیدنی تصرفیه شرده و پمپراژ شرده در داخرل شربکههای
توزیع قبل از رسیدن به دست مصر

کننده به هردر رفتره کره تخمرین زده میشرود در حردود  10میلیرارد دیر باشرد .کراهش 5

درصدی از نشت و همچنین کاهش  10درصدی در میزان خرابیها میتواند سالیانه در حدود  4/5میلیارد دیر از هزینرهها را کرم
کند .استفاده از سیستمهای مدیریتی جدید و پویا میتواند در حدود  5/2میلیارد دیر در سا از هزینهها را کاهش دهد ].[1
نظارت و شناسایی مشکالت شبکه بصورت پیوسته و از راه دور ،ت یین اولویتهای مردیریتی شرامل ن هرداری و ت میرر
تجهیزات بهصورت پیوسته با در نظر گرفتن تمام جوان توسط اطالعات ارسالی ،ت یین ضوابط و قوانین مربوطه بره منظرور حفرظ
کیفیت منابع آبی بصورت مطمئن و شفا

و همچنین آگاهی بخشی به مصر کنندگان در ارتباط با ال روی صرحیم مصرر

برا

توجه به اطالعاتی که در اختیار آنها قرار داده میشود ،از جمله ویژگیهای یک شبکه هوشمند آب میباشد.
شبکه هوشمند آب مجموعهای کامل از محصویت ،راه حل ها و سیستم هایی است که شبکه را قادر ساخته تا ]:[2
 نظارت و تشخیص مشکالت از راه دور امکانپذیر باشد.
 اولویت بندی پیش یرانه و مدیریت در ن هداری در آن وجود داشته باشد.
 کنتر از راه دور و بهینه سازی شبکه با استفاده از دادههای آماری استخراج شده در آن ممکن باشد.
 مصر کنندگان را به اطالعات و ابزارهای یزم برای انتخاب آگاهانه درباره رفتارها و ال وهای اسرتفاده از آب مجهرز
نماید.
شربکههررای هوشررمند تلفیفرری از بکررارگیری ابزارهرای مختلفرری برروده کرره اسررتفاده از آنهرا منجررر برره ارزیررابی مناسر تر
یکپارگ ی سیستمهای توزیع آب ،جلوگیری از نقصانهای احتمالی با پاسخ ویی در زمان مورر و همچنرین بره حرداقل رسراندن
تاریرات اقتصادی این نقصانها میشود .بررسی شبکههای هوشمند در گارگوب سه بخش زیر دستهبندی میشود:
 .1مزایا و م ای

شبکههای هوشمند

 .2ییههای مختلف و طراحی شبکههای هوشمند
 .3لزوم بکارگیری شبکههای هوشمند
در این مقاله س ی بر آن است که سه بخش بای بطور مقتضی مورد بررسی قرار گیرد.
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مزایا و معایب شبکههای هوشمند
اگرگه استفاده از شبکههای هوشمند نیازمند سرمایهگذاری اولیه باییی میباشد اما بازگشرت سررمایه بصرورت کراهش

هزینههای ت میرات اساسی خواهد بود .کاهش نشت ،کاهش تلفات ،کاهش خرابیها ،کنتر کیفیت و ان طا پذیری بای را مری
توان از ویژگیهای مهم شبکههای هوشمند دانست .بسیاری از کشورها از جمله استرالیا ،امریکا ،هند ،سرن اپور ،اسرپانیا و  ...ایرن

نوع سیستمها را به مرحله بهرهبرداری رساندهاند .شبکههای هوشمند آینده سیستمهای توزیع آب و جمرعآوری فاضرالب شرهری
خواهد بود.
با جمع آوری و تجزیه و تحلیل دادههایی نظیر تقاضای آب و کیفیت آب ،وضر یت آب و هروا و اقلریم منطقره ،هزینره
های انرژی و همینطور نیازهای عملیاتی در اتاق کنتر با استفاده از تجزیه و تحلیل پیشررفته ،GIS ،و مرد سرازی شربکه و بهینره
سازی در زمان واق ی ،سیستمهای هوشمند امکانی را فراهم کرده تا اپراتورها بینش تصمیمگیری در زمران واق ری را بره عملکررد
شبکه آب پیوند دهند ].[3

شکل  – 1نمونهای از محیط کار نرمافزاری سیستمهای هوشمند

از جمله مزایای استفاده از شبکههای هوشمند عبارت است از ]:[4
 کاهش تلفات آب
 کارآیی تشخیص مناس
 افزایش دسترسی به آب برای مصر کنندگان
 پیش یری از خسارتهای ناخواسته
 داشتن بینش بهتر نسبت به شبکه
 بهینهسازی بهرهبرداری
 صرفهجویی در مصر

انرژی

 افزایش رضایت مشتریان



 برنامهریزی برای بهسازی لولهها
 کاهش ریسک
 توازن در منابع تولید ،مخازن ذخیره و شبکه توزیع
 پیادهسازی استراتژیهای پدافند غیرعامل
شبکههای هوشمند دارای قابلیتهای متنوعی میباشند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از ]:[4
 کنتر و روشن و خاموش کردن الکتروپمپ توسط سیستم مرکزی از راه دور توسط افراد ت ریف شده در سیستم
 کنتر سطم مخزن به صورت اتوماتیک جهت جلوگیری از سرریز یا خالی شدن مخزن
 اعالم خاموش شدن الکتروپمپ به همراه هشدار مربوطه
 اندازهگیری و ارسا مقدار دبی لحظهای و میزان آب تولید شده توسط کنتور مغناطیسی
 اندازه گیری و ارسا میزان فشار خط پمپاژ و ت یین نقاط بحرانی خط انتقا و شبکه توزیع
 اندازهگیری و ارسا پارامترهای کیفی نظیر کلر باقیمانده ،دما ،اختال

پتانسیل ،کدورت pH ،و EC

 و ...
این سیستمها دارای م ایبی نیز بوده که مانع از اجرای سریع آنها شده است .این م ای

عبارتند از ]:[4

 هزینه بایی سرمایهگذاری
 محدودیتهای کاربری و عدم انطباق با سیستمهای قبلی
 عدم وجود حمایتهای دولتی و خصوصی
 فقدان یک راهحل یکپارگه کاربرپسند
 آگاه نبودن مردم نسبت به سیستمهای هوشمند و مقاومت در برابر استفاده از آنها
جدو  1نتایج مقایسه شبکههای سنتی انتقا و توزیع آب و شبکههای هوشمند را نشان میدهد ].[5
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الیههای مختلف و طراحی شبکههای هوشمند
شرربکههای هوشررمند هماننررد بسرریاری از سیسررتمها نیازمنررد امکانررات سررختافزاری و نرمافررزاری میباشررد کرره انتخرراب

هوشمندانه هر یک از امکانات مطروحه موجبات سهولت کار ،دقت بای ،کاهش پروسه محاسبات و گزارشات و بای بردن درجره
اعتماد سیستم میگردد .یک شبکه هوشمند دارای ییههای مختلفی میباشد که این ییهها عبارتند از ]:[4
 .1ییه فیزیکی که در بر گیرنده اطالعات کلی شبکه و  GISشبکه می باشد.
 .2ابزارهای کنتر و اندازهگیری که شامل دست اههای اندازهگیری جریان ،فشار ،دما ،کیفیرت آب ،شریرهای کنترلری
اندازهگیری سطم مخازن میباشند.

 .3ابزارهرای جمررعآوری اطالعررات و ارتباطررات کره شررامل انتقا دهنرردهها ،یگرهررا و سیسررتمهای  1AMIو AMR

2

میباشند.
 .4ابزارهای نمایش و مدیریت دادهها که شامل بررسی جریان شبانه و باینسینگ آب میباشد.
 .5بررسی دادهها و تجزیه و تحلیل آنها که دارای دو مرحله ت یین هشدار و خطای لحظهای و اتخاذ تصمیم میباشد.
جدول  -1مقایسه شبکههای سنتی انتقال و توزیع آب و شبکههای هوشمند
شبکههای سنتی انتقا و توزیع آب
بهینهسازی مصر

انرژی

شبکههای هوشمند

مدیریت فشار کمتر از حد مطلوب است گرا

کاهش اررات ردپای کربن (حرکت به سمت

که محدودیتهایی در اطالعات ارسا شده

محیط زیست سبز) ،افزایش کارآمدی منابع
و حذ

وجو دارد.

منابع طبی ی

هزینه انرژی کمتر
افزایش طو عمر تجهیزات
ت امل مشتری

ت امل با مشتری عمدتا با شروع شکایت و

سرویسرسانی به مشتریان با استفاده از

ابراز نارضایتی همراه بوده که از طریق تلفن،

سیستمهای اطالعرسانی لحظهای بهبود

سایت و ابزارهای ارتباطی میباشد.

مییابد.
ت امل با مشتری میتواند به عنوان منب ی از
اطالعات باشد.
تشویق مشتریان به استفاده از ال وی مصر
مناس

مدیریت کیفیت آب

مدیریت نشت

نمونهگیری از کیفیت آب

پایش پیوسته و لحظهای بهجای نمونهگیری

 1الی  2روز زمان مورد نیاز برای آنالیز

نتایج و جوابهای لحظهای کیفیت آب

مشکالت کیفیت آب عمدتا همراه با بیماری

تشخیص و پشتیبانی از طیف وسی ی از

در سطم شهر بیان میشود.

اتفاقات درون شبکه

نشتهای کوگک داخل شبکه برای مدت

مکانیابی سریعتر نشت و خرابی در داخل

زمان بسیار طوینی قابل نشتیابی نبودند یا

شبکه

هدررفت طوینی داشتند.

کاهش میزان خسارت به علت هدررفت آب

خرابیها

عمدتا

توسط

مشتریان

به

شرکتهای ارائهدهنده اطالعرسانی میشود.

افزایش میزان رضایت مشتریان
کاهش میزان هدررفت آب
جمعآوری اطالعات و استفاده از مد های
پیشبینی جهت ت یین نقاط نشت در شبکه



Advanced Metering Infrastructure

1

Automatic meter reading
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با توجه به ییههایی که در یک شبکه هوشمند وجود دارد طراحی یک شبکه هوشمند نیز به شرح زیر است ]:[4
 طراحی ییه مدیریتی نظیر تصمیات کالن تامین آب ،مالحظات اقتصادی و ...
 طراحی ییه کنتر شبکه نظیر کنتر کلیه تاسیسات بایدستی و منابع تامین آب و ...
 طراحی ییه کنتر فیلد نظیر ایست اههای پمپاژ ،مجموعه گاهها و ...
 طراحی ییه سختافزاری شامل سنسورها و عمل رها
لزوم بکارگیری شبکههای هوشمند

.4

با توجه به مزایا و م ای

شبکههای هوشمند لزوم پیادهسازی آن به روشنی نمود پیدا میکند  .بدین منظور موارد زیرر را

میتوان به عنوان موارد یزم جهت پیادهسازی شبکههای هوشمند آب در سیستم جامع مدیریت آب شهری برشمرد ]:[6


داشتن سیستمی جامع دربردارندهی اطالعات کلیه اجزا شبکه



امکان ارتباط خودکار با واحدهای تلهمتری در بروز رسانی تغییرات هیدرولیکی و کیفی شبکه



کاهش هزینههای اجرایی و کاهش زمان پروسه ت میر و ن هداری



یافتن انش ابات غیرمجاز توسط سیستم و اتخاذ تصمیم و ارائه راهکار مناس



در بر داشتن فاکتورهای مت ار

مختلف در سیستم نظیر مدیریت مصر  ،آب بحساب نیامده ،ن هرداری

پیش یرانه ،مدیریت صدور قبوض آب که منجر به ارائه دیردی جرامع از شربکه و کارآمردی بیشرتر شربکه
میگردد.
از جمله موارد استفاده سیستمهای هوشمند نیز به شررح جردو  2میباشرد .از دی رر علرل لرزوم بکرارگیری شربکههای
هوشمند را میتوان ت اد بخشی سفرههای آب زیرزمینی و هوشمندسازی شبکههای فاضالب دانست که در ادامه به آنهرا اشراره
شده است:


سیستمهای هوشمند در سفره آبهای زیرزمینی

از جمله اقداماتی که در راستای ت اد بخشی سفرههای آب زیرزمینی صورت گرفته و بایرد برا جردیت بیشرتری دنبرا
شود نص

وسایل اندازهگیری و تحویل حجمی آب برای بهرهبرداران منابع آب زیرزمینری اسرت .اهمیرت نصر

گیری در تهیه و ارائه آمار و اطالعات مصار

وسرایل انردازه

آبی که یزمه هرگونه برنامرهریزی درسرت در کوتراه مردت ،میران مردت و بلنرد

مدت در خصوص منابع آبی میباشد .لزوم دریافت اطالعات و ارقام صحیم و قابل اتکا که بتواند مبنای تصمیمگیریهای آینرده
قرارگیرد ،اقتضاء میکند که این امر به عنوان اقدامی پایهای مد نظر قرار گرفته و ضرمن رفرع موانرع و نرواقص موجرود ،در بهبرود
روزافزون کارایی آن اقدام شود که به این منظور میتوان از شبکههای هوشمند استفاده نمود.
بطور خالصه اهدا

استفاده از سیستمهای هوشمند در ارتباط با آبهای زیرزمینی به شرح زیر میباشد ]:[3

– اندازه گیری حجم آب برداشت شده توسط بهره برداران از منابع آب و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز

– ایجاد ت اد بین منابع و مصار

آب زیرزمینی با برنامهریزیِ متکی بر اطالعات بدست آمده از قرائت کنتورها و حجم

بهرهبرداری از منابع آب
– تهیه لیست بهره برداران دارای اضافه برداشت ازمنابع آب و بهره برداران صرفه جو و ارایره بره شررکت آب و فاضرالب
برای اتخاذ تصمیمهای مدیریتی در راستای نهادینه کردن فرهنگ صحیم و بهینه مصر
ت اد بین منابع و مصار

آب از طر

آب از یک طر

و ایجراد

دی ر.

– تجهیز کلیه گاههای کشور به ابزار اندازگیری هوشمند با مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری.
جدول  -2موارد استفاده سیستمهای هوشمند

نوع تجهیزات

اررات مستقیم

کنتور هوشمند

کاهش تلفات آب ،بهبود

اررات غیرمستقیم
کاهش مصر

انرژی

کیفیت آب ،کاهش اررات

مورد مصر
آزمونهای گام به گام کنتر
نشت و مدیریت فشار

ناشی از حوادث و
خشکسالی
سنسور آیینده

بهبود کیفیت آب

سنسور سیل

کاهش اررات ناشی از

کاهش مصر

انرژی

-

ایزویسیون کردن آییندهها
مدیریت هوشمند سیل

حوادث
شیرآیت هوشمند

کاهش مصر

کاهش تلفات آب و بهبود
کیفیت آب

انرژی

آزمونهای گام به گام کنتر
نشت و مدیریت فشار،
ایزویسیون کردن آییندهها،
مدیریت هوشمند سیل

پمپهای هوشمند

کاهش مصر

-

انرژی و

کاهش حوادث


مدیریت هوشمند فشار و
مدیریت هوشمند سیل

شبکههای هوشمند فاضالب

شبکههای هوشمند فاضالب مجهز به اپراتورهای اتاق کنتر بوده که با مجموعهای جامع از ابزارهای تحلیلری و تصرمیم
گیری عمل گرا مجموعه را هدایت کرده و برای کمرک بره مردیریت و کراهش خطررات و اخرتالیت بریش از حرد جریانهرای
فاضالب و بایزدگی آنها و همچنین جلروگیری از آلرودگی منرابع آب آشرامیدنی مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد .ایرن سیسرتمها
مدلسازی شبکههای فاضالب م مولی را از برنامهریزی و طراحی اولیه ترا قابلیتهرای بسریار پیشررفتهتر انجرام مریدهنرد کره ایرن
قابلیتها عبارتند از نظارت کامل شبکه ،پیش بینی وض یت جریان ،مردیریت ت میرر و ن هرداری ،شناسرایی سریالبهای اجتنراب
ناپذیر و هشدار آلودگی زود هن ام ،جای زینی /بهسازی لولهها ،کنتر عملیاتی بهینه در زمان واق ی و پاسخ اضطراری بره وقروع
اجتناب ناپذیر سیالبها ].[7



اپراتورهای فاضالب مسلم به این تواناییها میتوانند اقدامات پیش یرانه مورر را ارزیابی و اجرا کرده و تبدیل به نیرروی
اصلی برای بهبود سیستم ،افزایش بهرهوری ،انطباق قانونی و برنامه ریزی مالی شوند.
.5

نتیجهگیری
در این مقاله با م رفی شبکههای هوشمند به بررسی مزایا و م ای

آنها و لرزوم پیادهسرازی ایرن سیسرتمها پرداختره شرد.

همچنین ییههای مختلف یک شبکه هوشمند و اب اد طراحی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت میتوان اینگونره نتیجره
گیری کرد که با استفاده از شبکههای هوشمند و با داشتن اطالعات جام ی از کلیه اجزای شبکه مریتروان مردیریت بهن رام کلیره
حایت اضطراری در شبکه مانند ایجاد نشت ،خالی شدن مخازن ،خاموش شدن پمپها ،افزایش تقاضا و مصر

در گرههرا و یرا

نواحی خاص ،را بصورت کارآمدی انجام داد که یزمه یک مدیریت پویا در سیستمهای توزیع آب شهری میباشد.
.6
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