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خالصه
در سالهای اخیر پیشرفتهای بسیار زیادی در خصوص روشهای کاهش هدررفت آب در سیستمهای توزیع آب شررب
صورت گرفته است .همزمران برا ایرن پیشررفتهرا رررا افزارهرای زیرادی ریرز در همرین راسرتا تولیرد شردهاررد .رررا افرزار
 QuickCheckررا افزاری ساده اما قوی بر پایه اکسل می باشد که برای ارزیابی سریع و اولیه از میزان آب بدون درآمد و
فرصت های احتمالی کاهش رشت بر اثر مدیریت فشار برای سیستمهای کوچک (مارند شهرهرای کوچرک و روسرتاها و
زیر سیستم ها (DMAهاو ...در ایران با اعمال سطح اطمینان  %95برای کلیه دادهها ،آماده شده است QuickCheck .برر
اساس متدولوژی ارجمن بینالمللی آب( IWAو ماتریسهای ارزیابی مؤسسه بارک جهراری ( WBIمؤلفرههرای براسرس
آب و شاخصهای عملکردی را محاسبه و پس از سطحبندی سیستم مورد پایش ،آن را با برخی سیسرتمهرای برینالمللری
مقایسه می کند .همچنین با توجه به سطح سیستم مورد پایش راهکارهای سزا جهت اقدامات اولویتدار را ارائه میکنرد.
مهمترین شاخصه ررا افزار اعمال عدا قطعیت داده ها در ررا افزار می باشد.
کلمات کلیدي،QuickCheck :باالنس آب ،شاخصهاي عملکردي ،سطح اطمینان %95

 -۱مقدمه
بطور معمول زماریکه محاسبات باسرس آب و شاخصهای عملکردی ارجاا و سیستم مورد ارزیابی قرار میگیردکاربران با
مشکالتی از قبیل عدا شناخت صحیح از متدولوژی و ترمینولوژی باسرس آب ،عدا وجود برخی اطالعات جهت محاسبه هدررفت
ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد و همچنین رداشتن اطمینان از اطالعات وارد شده مواجه میشورد که همواره آرها را در
تصمیمگیریها دچار تردید میرماید .هدف ررا افزارهای آب بدون درآمد محاسبات باسرس آب و شاخصهای عملکردی بر اساس



ترمینولوژی واحد میباشد تا کاربران را برای ارزیابی و مقایسه عملکرد خود با سایر سیستمها آماده رماید .مطابق گزارش مکنزی1و
سیگو2اولین ررا افزار ممیزی آب بر پایه ررا افزار مایکروسافت ورد 3طراحی شده بود[ .]2مدلهای موجود امروزی بیشتر بر پایهصفحه
ال با ویندوز سازگار می باشند طراحی شده اردکه در ادامه به برخی از آرها پرداخته میشود .برخی
گسترده اکسل تا بسته هایی که کام ً
از این ررا افزارها عبارتند از مدل3[Benchleakو]5[Benchloss]4مدلهای دپارتمان لیکس]6[4مدل]8[WB-Easycalcsررا افزار
ممیزی آب9[AWWA5و ]10و مدل .]11[NWWECررا افزارهای معرفی شده دارای مزایای بسیاری هستند .مارند به روز رساری
برخی از آرها ،داشتن ترمینولوژی مشخص ،رایگان بودن برخی از آرها ،استفاده از محیط اکسل و غیره .اختصاصی بودن این ررا
افزارها ،ترمینولوژی های اصالح شده برای شرایط مکاری خاص ،وارد کردن حجم اربوهی از اطالعات در آرها توسط کاربر برای
محاسبات ،برخی تعاریف یا اصطالحات خاص ،رایگان ربودن برخی از آرها و ربود پیشبینی کاهش رشت را میتوان از معایب اصلی
آرها دارست .با تو جه به موارد ذکر شده ضرورت طراحی ررا افزاری برای ارزیابی سریع و اولیه از آب بدون درآمد بر اساس
متدولوژی IWAو شرایط بومی کشور وهمچنین راهنمای باسرسینگ شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور احساس میشود.این
مقاله به معرفی مدل و ساختار  ،QiuckCheckسطح اطمینان  ،6%95معرفی کاربرگهای ررا افزار QiuckCheckو ارائه یک مثال
کاربردی جهت ارزیابی ررا افزار می پردازد.
 -۲مدل و ساختار نرم افزارQiuckCheck
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ررا افزار QiuckCheckبر پایه مایکروسافت اکسل طراحی شده استQiuckCheck .بر اساس متدولوژی بهترین اقداا
IWAبرای محاسبات باسرس آب و شاخصهای عملکردی سیستمهای تأمین آب کوچک و زیر سیستمها در ایران طراحی شده
است .در این مدل از آخرین متدولوژی های  IWAو تجربیات جهاری استفاده شده است تا عالوه بر به روز بودن ،جهت ارزیابی
سیستمهای ایراری با سایر سیستمهای بینالمللی ریز آماده باشد .در این ررا افزار تالش شده است تماا اطالعات مورد ریاز جهت
راهنمایی کاربر در داخل خود ررا افزار ایجاد گردد تا کاربر به آساری اطالعات مورد ریاز ررا افزار را تکمیل رماید .این ررا افزار پس
از وارد کردن اطالعات ،محاسبات باسرس آب و شاخصهای عملکردی را با سطح اطمینان  %95ارجاا میدهد و در رهایت سیستم را
با ماتریس های بین المللی موجود بطور اتوماتیک مقایسه و راهکارهای سزا را ارائه می کند .کاربرد سطح اطمینان  %95در محاسبات
باسرس آب در مقالهای از همین رویسنده در دسترس است].[12این رراافزار دارای ده کاربرگ می باشد .در هر کاربرگ ممکن است
اطالعاتی وارد شود یا خیر و یا ممکن است محاسباتی در برخی از این کاربرگ ها ارجاا شود .مهمترین این کاربرگها عبارتند از
کاربرگ باسرس آب ،شاخصهای عملکردی [13وو ،]1514راهنمای 15[ILIو ،]16ارزیابی اولیه آب بدون درآمد [14و]17و
کاربرگ فرصتهای مدیریت فشار.
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 -۳سطح اطمینان  ،%95روشی مطمئن برای کمیسازی عدم قطعیت دادهها
همارطور که در مقاله عدا قطعیت ریز بیان شد صرف رظر از این که در محاسبه هدررفت آب از چه روش یا روش هایی
استفاده می شود ،همواره در کلیه اطالعات وارد شده در محاسبات باسرس آب و شاخصهای عملکردی عدا قطعیت 1وجود خواهد
داشت .سؤالی که مطرح می شود این است که چه اعتماد و اطمیناری به اعداد محاسبات آب بدون درآمد و هدررفت واقعی وجود
دارد؟ آیا تامین کنندگان آب باید برای محاسبات اولیه رگران استفاده از تخمینهای پیشفرض باشند؟ اگر آرها رتوارند ارزیابی درستی
از قابلیت اطمینان محاسبات اولیهشان داشته باشند چگوره میتوارند اولویتهای خود را جهت بهبود قابلیت اطمینان محاسبات باسرس
آب شناسایی کنند؟ وجود عدا قطعیت در محاسبات باسرس آب و شاخصهای عملکردی و تالش در جهت کمیسازی آن از رظر
متدولوژی  IWAبه رسمیت شناخته شده است .عمده خطای اطالعات میتوارد سیستماتیک 2یا اتفاقی 3یا ترکیبی از این دو باشد.
معموس خطاهای سیستماتیک قابل تصحیح میباشند .اما مقدارخطای اتفاقی غیر قابل پیشبینی است .یک روش کاربردی جهت
ارزیابی احتمال خطای اتفاقی جهت محاسبات باسرس آب و شاخصهای عملکردی با استفاده از توزیع احتمال ررمال(4که گاهی
اوقات توزیع گاسیان5رامیده میشود و با اعمال سطح اطمینان  95درصدی ،توسعه داده شده است .استفاده از سطح اطمینان  95درصد
به این علت است که محاسبات رتیجه شده از دادههای تقریبی در مقایسه با محاسبات منتج از دادههای با قابلیت اعتماد باستر ،از سطح
اطمینان گستردهتری برخوردار هستند .برای مثال اگر یک توزیع فراواری دارای میارگین  μ=50و ارحراف معیار  σ=10واحدی باشد:
 %68/3از کلیه مقادیر در سطح  ± σاز میارگین میباشند به عبارت دیگر بین  40تا  60واحد %95/5 ،از کلیه مقادیر در سطح  ±2σاز
میارگین میباشند به عبارت دیگر بین  30تا  70واحد .شامل کردن خطاهای اتفاقی در سطح  2σاز میارگین برای محاسبات باسرس
آب (که به اصطالح سطح اطمینان  %95رامیده می شود از رظر عقل و منطق سازگاری بیشتری دارد .مهندسین اغلب یک گستره
احتمال از خطاهای اتفاقی را با اظهاراتی از این قبیل بیان می کنند ":من فکر میکنم عددی که استفاده رمودهاا دارای خطای  ±X %از
مقدار واقعی است"یا بعبارت دیگر کاربر  %95اطمینان دارد که بهترینتخمین( 6یا میارگین دارای خطای  ±X %از مقدار واقعی است.
تخمین مقادیر  Xبر اساس اطالعات محلی ،تجربیات عمومی  ،اطالعات منتشر شده و توجه به روشهای استفاده شده در بدست آوردن
اطالعات میباشد .ذکر این رکته ضروریاست که از آرجائیکه اطالعات وارد شده دارای « بهترین تخمین» برای مؤلفههای باسرس آب
می باشند سطح اطمینان  %95محاسبه شده تعریف آماری محض از سطح اطمینان  %95را بازگو رمی کند[.]12
 -۴مثالی کاربردی از نرم افزار QiuckCheck
مثال واقعی زیر جهت آشنایی با روش کار ررا افزار QiuckCheckآماده شده است.
-۱-۴گام اول :

1

Uncertainty
Systematic Error
3
Random Error
4
Normal Distribution
5
Gaussian Distribution
6
Best Estimate
2



پس از مطالعه چارچوب ررا افزار در کاربرگ های اولیه و آشنایی با ترمینولوژی ررا افزار ،در کاربرگ اطالعات سیستم،
اطالعات مورد ریاز از قبیل فشار جاری ،طول خطوط اصلی ،تعداد ارشعابات و غیره وارد میگردد .اطالعات اختیاری در سلول های
زرد ررگ وارد می شود که تکمیل سلولهای محدوده اطمینان٪95کاربران را در شناسایی و تعیین میزان عدا قطعیت دادهها کمک
خواهد کرد .کد ررگها در ابتدای هر کاربرگ جهت راهنمایی کاربر آماده شده است(شکل. 1

شکل  :1کاربرگ اطالعات سیستمQiuckCheck،

 -۲-۴گام دوم :

کاربر پس از ورود اطالعات در کاربرگ اطالعات سیستم به کاربرگ باسرس آب رقته و اطالعات مربوط به تولید،
مصرف و تخمینهای پیش فرض را وارد میرماید .کاربر در این کاربرگ اطالعاتی را برای خطاهای شناخته شده (مارند کالیبراسیون
کنتورهای حجیم ،تأخیر زماری قرائت کنتورهای مشترکین وغیره وارد میکند(شکل  . 2همچنین ارزش ریالی هر متر مکعب
هدررفت واقعی ،هدررفت ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد را وارد میکند تا ارزش ریالی هر متر مکعب آب بدون درآمد تعیین
شود .همارطور که در شکل  2مشاهده میشود کلیه اطالعات دارای سطح اطمینان  %95میباشند .بعنوان رموره حجم آب بدون درآمد
در این مثال برابر 2617000مترمکعب در سال برآورد شده است و دارای سطح اطمینان 95درصدی با خطای ±21درصد میباشد .به
عبارت دیگر بین  3166570تا  2067430با بهترین تخمین 2617000متر مکعب در سال.
 -۳-۴گام سوم :
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شکل : 2کاربرگ باالنس آبQiuckCheck،

در کاربرگ های بعدی شاخص های عملکردی برای مؤلفه های باسرس آب آماده شده است(شکل . 3شاخص رشت زیر-
ساخت محاسبهشده در این کاربرگ جهت مقایسه سیستم مورد پایش با سیستمهای جهاری در کاربرگ راهنمای ILIکاربرد دارد تا
سطح هدررفت واقعی سیستم مورد پایش را با سایر سیستمهای موجود و سطحبندی ماتریس هدرفت واقعی بارک جهاری مقایسه
رماید .همچنین راهکارهای سزا و اولویت دار جهت اقداا ریز در کاربرگ راهنمای ILIآماده شده است.
در شکل  2مالحظه می شود که مصارف مجاز دارای صورتحساب برای خطاهای شناخته شده مارند تأخیر زماری قرائت
کنتورها ،مصارف سنواتی و ...اصالح رشده است .بنابراین ابتدا باید این خطاها شناخته و اصالح گردد تا خطای کل کاهش یابد .در
خصوص خطاهای محاسبه شده شاخص ها (شکل 3ریز مالحظه میشود عدا قطعیت در دادهها ،بجز شاخصهای آب بدون درآمد،
بسیار باسست ک ه دلیل اصلی آن وجود عدا قطعیت باس در هدرفتهای ظاهری میباشد .بعنوان مثال مقدار شاخص هدررفت
ظاهری 209لیتر بر ارشعاب بر روز تخمین شده است که دارای سطح اطمینان  %60میباشد به این معنا که مقدار شاخص بین  334تا 84



لیتر بر ارشعاب بر روز تخمین شده که رااطمیناری را افزایش می دهد .به عبارت سادهتر  ±125لیتر بر ارشعاب بر روز ارحرافاز بهترین
تخمین(  209لیتر بر ارشعاب بر روز وجود دارد که عدد بسیار قابل مالحظهای است .بنابراین بایستی این رااطمیناری تا حد ممکن
شناسایی و اصالح گردد .در مقاله عدا قطعیت دادهها جهت اولویت بندی عدا قطعیت دادهها روش واریارس پیشنهاد شده است که
کمک شایاری جهت اولویت بندی منابع پراهمیت خطا در محاسبات باسرس آب می کند[.]12

شکل : 3کاربرگ شاخصهاي عملکرديQiuckCheck ،

 -۴-۴گام نهایی :

در رهایت در کاربرگ فرصتهای مدیریت فشار(شکل 4از سادهترین روشها برای مدیریت سرج 1و پیش بینی احتماست
کاهش رشت در اثر مدیریت فشار استفاده شده است .در این کاربرگ تغییرات فرض شده فشار سیستم توسط کاربر وارد میشود.
شکل  : 4کاربرگ فرصتهاي مدیریت فشارQiuckCheck،

1Surge
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همچنین جهت پیشبینی کاهش مصارف مسکوری در اثر مدیریت فشار بایستی به دو سوال پاسخ داد .اول اینکه درصد
مصارف سالیاره خارج از منزل (حیاط منزل مشترکین مارند آبیاری با آب پاش و یا آبیاری قطره ای و غیره چه میزان است.همچنین
سؤال دیگر این است که آیا مشترکین دارای مخزن سقفی هستند یا خیر .پس از ورود این اطالعات ررا افزار به ترتیب پیش بینی
پایینترین احتمال ،احتمال متوسط و بیشترین احتمال را برای موارد زیر آماده میکند :


احتمال تغییر در ررخ جریانهای جاری رشت



احتمال تغییر در مصارف مسکوری



احتمال تغییر در تعداد ترکیدگیهای جدید و هزینه تعمیرات

همارطور که در شکل  4مشاهده میشود با کاهش  5متر (حدود  %17از فشار متوسط شهر الف ،این شهر احتماسً بطور متوسط %17
کاهش در ررخ های جریان رشت ،حدود  %1کاهش در مصارف مسکوری و حدود  %23کاهش در تعداد شکستگیها و هزینه
تعمیرات را خواهد داشت .در واقع این کاربرگ توجیه اقداا جهت مدیریت فشار را راهنمایی میکند.



 -5نتیجه گیری
مهمترین دلیل طراحی این ررا افزار را میتوان بومی کردن ررا افزاری با مشخصات و شرایط داخلی کشور جهت کاهش
ابهامات و سردرگمی کارشناسان راا برد .ویژگی اصلی ررا افزار  QiuckCheckتشویق کاربران به محاسبه باسرس آب و شاخص
های عملکردی میباشد .همچنین تاکنون رراافزاری که باسرس آب و شاخصهای عملکردی را بدون ریاز به اطالعات وسیع و زیاد
محاسبه و قابلیت اطمینان استفاده از تخمین های اولیه را ریز تأیید کند در کشور وجود رداشته است .این رراافزار با دارا بودن عدا
قطعیت دادهها ،رگراری کاربران جهت استفاده از تخمینهای پیشفرض و ریز محاسبات ارجاا شده را رفع می رماید .برخی از ررا-
افزارهای موجود دارای سطح اطمینان ریستند و همچنین فقط برای سیستمهای تحت فشار شبکه توزیع طراحی شدهارد اما
QiuckCheckعالوه بر دارا بودن سطح اطمینان  %95برای سیستم های با تأمین موقت ریز کارآیی دارد  .این ررا افزار هدررفت واقعی
اجتناب راپذیر سالیاره خطوط ارتقال را که دارای فشاری متفاوت از فشار شبکه توزیع میباشند بطور جداگاره در محاسبات وارد می
کند .بدلیل طراحی در محیط اکسل قابلیت توسعه همزمان با پیشرفتهای بینالمللی و ریز سفارشیسازی را دارد .برای ارزیابی ررمافزار
یک مثال کاربردی ارائه شد که رتایج این مثال پس از ارزیابی با رراافزارهایی مارند  BenchlossNZ ،CheckCalcsوچند ررا افزار
دیگر تأیید شد[.]18
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