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چکیده
مدیریت فشار در شبکه های آب به عنوان یکی از مهمترین نکات در آبرسانی شهری مطرح می باشد .جهت اجرایی کردن یک مدیریت
مناسب نیاز به اطالعات دقیق و کافی و به روز می باشد .در گذشته فشار سنجی ها با فشار سنج های دستی انجام می گرفت که نیاز به وقت و
هزینه باال و تعداد نقاط فشاری نیز معدود بود .در حال حاضر فشار در نقاط کلیدی شبکه آب شهر شیراز توسط فشار سنج های آنالین ( ثبت)
و  GSMو ( Wirelessارسال اطالعات) برداشت می گردد.سامانه مدیریت فشار ( هادی ) قابلیت تعمیم فشار نقاط کلیدی به زون های
فشاری شبکه را دارد .این سامانه که مجهز  Map Serverو دارای قابلیت ارتباط با نقشه های  GIS,WaterGemsمی باشد که شرایط
فشاری نقاط کلیدی در تمام مدت شبانه روز و مناطق فشاری شبکه و نقاط مشکل دار ( فشار باال و فشار پایین) را جهت مدیریت مناسب
فشاری در اختیار مسئولین قرار می دهد.

کلمات کلیدی :مدیریت فشار آب ،فشارسنج های هوشمند ، ،فشارسنج



مقدمه:
در جوامع انسانی حفاظت از منابع آب همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده است .در شرکت های آب و فاضالب شهری
توزیع عادالنه آب و آبرسانی مناسب به مشترکین از عمده اهداف می باشد.
فواید مدیریت فشار و توزیع مناسب فشار در کل شبکه به دو صورت عنوان می گردد .ابتدا با افزایش فشار در نقاط کم فشار
رضایتمندی مشترکین بهبود می یابد و فروش آب و به تبع آن سود شرکت افزوده می گردد .با کم کردن فشار در نقاط با فشار
باال میزان نشت در شبکه آب کاهش یافته و از ضرر و زیان حاصل از آب بدون درآمد و حوادث شرکت ها کاسته می گردد.
جهت مدیریت فشار در شبکه و توزیع عادالنه فشار به خصوص در کالن شهر ها نیاز به اطالعات در تمام نقاط کلیدی شبکه و
در زمان های مختلف شبانه روز می باشد.
منطقه مورد مطالعه:
شهر شیراز در جنوب غربی ایران وافع شده است .این منطقه در محدوده مدارهای " 29°29'58و " 29°45'29شمالی و
" 52°23'28و " 52°40'34شرقی قرار دارد .مساحت این شهر  11000هکتار و جمعیت آن حدود  1/3میلیون نفر می باشد.
ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا  1500متر است.
شهر شیراز با خط انتقال  211کیلومتر و طول شبکه ای بالغ بر  3071کیلومتر آبرسانی می گردد .با توجه به تعداد 432497
مشترک آب در این شهر لزوم مدیریت بهینه فشار آب در شبکه به خوبی مشخص می باشد.

روشهاي مديريت فشار:
•
•
•
•

طراحي و تحليل هيدروليكي شبكهها با مدلهاي مبتنيبرفشار
اجراي طرح زونبندي فشار
انتخاب صحيح محل مخزن
كنترل سطح آب در مخازن

•

كنترل پمپ

•

استفاده از شيرهاي فشارشكن  /نگهدارنده فشار

مزاياي مديريت هوشمند فشار:
•

کاهش فشار اضافي و غیرضروری در طول شبانه روز

•

تامین فشار کافي در طول دوره پیك مصرف

•

کاهش نشت و حفظ منابع آب

•

کاهش حوادث و خسارات

معرفي دستگاه های فشارسنج مورد استفاده:
دستگاه های فشارسنج مورد استفاده در این پروژه از نوع فشارسنج های دیتاالگر می باشد که توان ذخیره سازی فشار شبکه در
طی شبانه روز را دارند(شکل  .)1ف شارهای هر نقطه از شبکه براساس تنظیم انتخابی بصورت آنالین در حافظه این دستگاه ها ثبت
می گردند .سپس این اطالعات توسط سیستم  Gprs, Wireless Modemبه سرور (  ) serverمرکزی به صورت پک
دیتا ( Gprsو )Wirelessارسال می گردند.



شکل ( : )1نمونه ای از دستگاههای فشار سنج آنالین

زون های فشاری مورد مطالعه :
شهر شیراز بر اساس مناطق آبرسانی به  5منطقه تقسیم می گردد .جهت تعیین زون های فشاری ،در جلسات هماهنگی با معاونت
محترم بهره برداری شرکت آب و فاضالب شیراز و مدیران بهره برداری مناطق پنج گانه ،ابتدا تعداد  100نقطه کلیدی شبکه
مشخص شد(شکل  ) 2و در هر نقطه یک عدد فشارسنج نصب گردید سپس نقاط متاثر از هر کدام از نقاط کلیدی بعنوان زون
فشاری آن نقطه کلیدی تعیین گردید.

شکل ( : )2نصب  100دستگاه فشار سنج آنالین مجهز به  Gprs, Wirelessدر نقاط کلیدی شبکه آبرسانی

هر کدام از فشار سنجها نیاز به تنظیمات اولیه ای دارند که این تنظیمات شامل نام فشار سنج  ،منطقه و آدرس
نصب  ،زون فشاری  ،شماره سیم کارت  ،شماره ، IPشماره ارتباط با سرور  ،ارتفاع از سطح دریا و کالیبره کردن
دستگاه می باشد(شکل . )3

شکل ( : )3آماده سازی اولیه دستگاه توسط کامپیوتر ( Setupاولیه)



معرفي سامانه مدیریت فشار شبکه آب :
سامانه حاضر ترکیبی از سخت افزار  ،نرم افزارهای و بسترهای ارتباطی نوین می باشند که سخت افزارهای شامل فشارسنج های
هوشمند و دستگاه ارتباطی( ، )Gprs, Wirelessمودم ها (شکل  )4جهت دریافت و ارسال پک دیتا
( )Wireless,Gprsو سرور مرکزی جهت پردازش اطالعات می باشند.

شکل ( : )4نصب مودم جهت دریافت و ارسال پک دیتا ( ) Wireless,GPRSارسالی از دستگاه های نصب شده

نرم افزار ها به صورت نرم افزار تحت ویندوز و موبایل می باشد جهت دریافت و پردازش اطالعات و تهیه سایت اصلی سامانه
موجود و نرم افزار تحت وب جهت دسترسی کاربران مجاز اطالعات فشاری شبکه.

نرم افزار تحت ویندوز :
این نرم افزار وظیفه محاسبات و کنترل و مدیریت برنامه را به عهده دارد .پس از ارسال اطالعات فشارسنج ها از طریق GSM,
 ، Wirelessاطالعات دریافت می گردد و به سرور مرکزی انتقال می یابد .این اطالعات براساس مکان نصب فشارسنج در
برنامه ثبت می گردد(شکل  .) 5سپس نمودار آن ترسیم شده ،ماکزیمم و مینیمم و متوسط فشار جهت هر نقطه ضبط می
گردد.در ادامه اطالعات مربوط به هر نقطه کلیدی به سطح تحت پوشش آن نقط ه تعمیم داده می شود و پس از مقایسه با جدول
رنگ بندی فشاری زون مربوطه رنگ آمیزی می گردد.در مرحله بعد زون های مشکل دار ( فشار باال و فشار پایین) از دیگر
زون ها تفکیک می گردند و اطالعات آن بر روی قسمت نقاط مشکل دار وب سایت ثبت می گردد.

شکل ( : )5برنامه تحت ویندوز ( پردازش اطالعات و مدیریت سامانه هادی )

در انتها کلیه اطالعات فشاری – نمودارها -فشاری همراه با معرف رنگ آمیزی شده ،نقاط مشکل دار بر روی نقشه های
ماهواره ای جایگزین گردیده و جهت مدیریت فشار شبکه آب در اختیار مدیران شرکت قرار داده می شود.

برنامه تحت ویندوز ( پردازش اطالعات مرکز تله متری ) :
قسمت های از این قسمت در شکل  6و7و  8قابل مشاهد است



شکل ()6

شکل ()7



شکل ()8

نرم افزار تحت وب :
این نرم افزار که در سایت  http://shiraznrw.irاز طریق  APNقابل دسترسی است هر کدام از کاربران مجاز با وارد
کردن نام و کلمه عبور قادر به رویت اطالعات فشاری نقاط کلیدی و زون های مربوطه می باشند.سطح دسترسی اطالعات
کاربران محدود به مناطق مدیریتی هر کدام از آن ها می باشد(شکل 9و.)10

شکل ( : ) 9برنامه تحت وب ( مشاهده نقشه ها و اطالعات آماری مربوط به زونهای فشاری توسط کاربران )

شکل ( : )10برنامه تحت وب ( م شاهده نقشه ،گزارشات،تجزیه و تحلیل و تنظیمات )

اطالعات یاد شده به چند گونه قابل دسترسی می باشد:
.1

قسمت گزارشات ،تجزیه و تحلیل :در این قسمت ها فشار ارسال شده توسط هر فشارسنج در بازه های اختیاری به همراه
نمودار مربوطه قابل دسترسی است و می توان بروی اطالعات تحلیل انجام گیرد(شکل 11و .)12



شکل ( : )11برنامه تحت وب ( مشاهده اطالعات آماری مربوط به زونهای فشاری )

شکل ( : )12برنامه تحت وب ( مشاهده نمودار فشار مربوط به زونهای فشاری )

.2

نقشه کل :در این نقشه کلیه نقاط کلیدی همراه با زون های فشاری مربوطه و فشار ماکزیمم و مینیمم و متوسط فشار ناحیه
قابل مشاهده می باشد .نقشه های منطقه در سامانه به همراه نقشه های خیابان ها و کوچه ها ی شهر و نقشه توپوگرافی
مناطق نیز قابل دسترسی می باشد(شکل. )16 ،15 ،14 ، 13

شکل ( : )13برنامه تحت وب ( مشاهده نقشه کل زونهای فشاری )

شکل ( : )14برنامه تحت وب ( مشاهده خالصه اطالعات آماری مربوط به هر زون فشاری )

.3

نقشه نقاط مشکل دار :در این حالت فقط نقاط کلیدی مشکل دار به همراه زون های فشاری مرتبط دیده می شوند.نقاط
مشکل دار به دو صورت نقاط با فشار باال و نقاط با فشار پایین معرفی می گردند .محدوده فشاری مناسب و فشار باال و
پایین توسط مدیر سیستم تعیین می گردد .پس از مشاهده مقادیر فشاری ،در صورتی که فشار هر نقطه کمتر یا بیشتر از حد
مجاز باشد به سرعت در نقشه نقاط مشکل دار درج شده و قابل رویت توسط مدیران می باشد که با رائه راهکارهای
مناسب این موضوع رفع می گردد.



شکل ( : )15برنامه تحت وب ( مشاهده نقشه نقاط مشکل دار (فشار باال و فشار پایین مربوط به زونهای فشاری )

شکل ( : ) 16برنامه تحت وب ( مشاهده خالصه اطالعات آماری مربوط به هر زون فشاری دارای مشکل )

نتیجه گیری:
اساس هوشمند سازی فشارسنج های شبکه می باشد بعد ازتجزیه و تحلیل بروی نقاط و حوادث (شکل )17میتوان به نقاط
کلیدی جهت تنظیم شبکه پی برد در فاز بعد جهت هوشمند سازی بروی فشار شکن ها و شیرها جهت کنترل شبکه
عملگر مورد استفاده قرار میگیرد که این امر در آبفا شیراز در حال انجام میباشد(شکل .)18,19,20

شکل ( :)17تجزیه و تحلیل شبکه



شکل ( :)18عمگر های هوشمند فشارشکن

شکل (:)19برنامه نمایش و نمایشگر فشارشکن های هوشمند

شکل (:)20برنامه نمایش شیر های برقی

مدیریت فشار شبکه و توزیع عادالنه آب یکی از اهداف مهم شرکت های آب و فاضالب می باشد .در حال حاضر و با
توسعه شهر ها و پراکنش منابع آب مدیریت فشار به روش های سنتی امکان پذیر نمی باشد ولی باید به روش های نوین
دست یافت .استفاده از دستگاه های ثبات و کنترل از راه دور یکی از روش های مفید در مدریت فشار شبکه می باشد.



سامانه هوشمند مدیریت فشار با استفاده از سخت افزا ر ها و نرم افزارهای نوین یکی از کارآمدترین سامانه های مدیریت
فشار در خدمت مدیران شرکت های آب و فاضالب می باشد(شکل .)21

شکل ()21

منابع :
 -1بررسی تاثیر فشار متغیر بر اجزای خطوط انشعاب در شبکه توزیع آب دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
 -2مب انی و کاربرد مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده



