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خالصه
کمبود منابع آب در سراسر نقاط دنیا ،افزایش میزان تلفات آب و عدم کیفیت آب شرب سبب گردیده است که محققان نگاهی ویژه به سامانههای
نوین همچون شبکههای هوشمند آب داشته باشند .در یک دهه اخیر شبکه هوشمند آب مورد توجه محققان بوده است بهطوری که در چند سال
اخیر جایگزین شبکههای سنتی توزیع انتقال آب گردیده است .مطالعات گستردهای بر روی هوشمند سازی شبکه بر اساس مدلهای پیشبینی،
الگوریتمهای مورچگان ،ژنتیک و ...صورت گرفته است .همچنین شرکتهای مطرحی در سراسر دنیا بر روی تجهیزات کنترلی و اندازهگیری
سرمایهگذاری کردهاند .بهرهگیری از شبکههای هوشمند موجب کاهش  5درصدی هزینه پایه شبکههای توزیع آب میشود و پیشبینی میشود بر
همین اساس شبکه هوشمند بتواند سالیانه در حدود  1.7تا  7..5میلیارد دالر صرفهجویی اقتصادی داشته باشد .هرچند این شبکه مزایای فراوانی
همچون کاهش نشت ،کاهش خرابی ،مدیریت فشار و  ...دارد اما با چالشهایی همانند هزینه باالی سرمایهگذاری اولیه و عدم تطابق با سیستم کنونی
مواجهه است .بااینحال این نوع سامانهها مراحل اولیه خود را طی میکنند و انتظار میرود در آینده جایگزین مناسبی برای شبکه سنتی باشد.
کلمات کلیدی :شبکه هوشمند ،شبکه توزیع آب ،هدر رفت آب ،هوشمند سازی ،بهرهوری آب
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 -1مقدمه
در یک دهه اخیر به سبب افزایش جمعیت ،پدیده گرمایش جهانی و کاهش منابع آبهای تجدیدپذیر ،بشر با پدیده کمآبی،
تنش و بحران آب مواجهه شده است ،از این جهت است که پژوهشگران همواره درصدد دستیابی به فرآیندها و راهکارهایی در جهت
افزایش بهرهوری منابع آب و دسترسی بیشتر به منابع آب مصرفی سالم هستند ]7و .[.کاربرد فنّاوری و بهره بردن از آن در منابع آبی،
پایهگذار مفهوم جدیدی به نام شبکههای هوشمند آب بوده است ،مفهومی که پیش از آن در دهههای  7891و  7881میالدی برای
اولین بار در مورد شبکههای توزیع برق بهکاررفته است ] ،[۳گذر زمان و پیشرفت فنّاوری سبب شد که در یک دهه گذشته شبکههای
هوشمند گستردهتر شوند و در جهت افزایش بهرهوری منابع آب مورد استفاده قرار گیرند ].[۴
شبکههای هوشمند آب فناوریهای نوظهوری هستند که به سبب آنها میتوان نظارت کامل و لحظهای بر روی فرآیند تولید ،توزیع
و مصرف شبکه آب داشت تا بهواسطه آن بتوان موجب افزایش راندمان و کاهش هدر رفت منابع آبی شد .به همین دلیل است که در چند سال
اخیر مطالعات گستردهای بر روی بهینه کردن و گسترش کاربرد این نوع شبکهها صورت گرفته است ].[5
طبق تعریف ،هرگونه عملیات خودکار با کمترین دخالت انسانی هوشمند تلقی میگردد .بر اساس تعریف سازمان انرژی
ایاالتمتحده آمریکا  ،شبکه هوشمند یک شبکه گسترده خودکار است که در آن انتقال منابع و تبادل اطالعات بهصورت دوطرفه
صورت میگیرد .این شبکه قابلیت پایش و پاسخگویی به هر نوع تغییرات در شبکه ،از منابع تولید تا مصرفکنندگان و حتی تکتک
تجهیزات را دارد ] .[۳بر همین اساس شبکه هوشمند آب ،شبکه است که نظارت کافی ،جامع و یکپارچه بهصورت لحظهای بر تمامی
اجزای شبکه (سد ،خطوط انتقال ،ایستگاههای تصفیه آب ،ایستگاه پمپاژ ،شبکه انتقال آب و کنتورهای مصرف) دارد و در شرایط
مختلف بهرهبرداری تصمیمات صحیح و منسجم اتخاذ میکند ].[5
 -2ضرورت بهرهگیری از شبکه هوشمند آب
در حال حاضر جهان با کمبود آب مواجه است و از سال  7891میزان مصرف آب شش برابر شده است ،بااینحال مشاهده
می شود ب سیاری از شبکه توزیع آب با هدر رفت آب از مبدأ تا مق صد در سرا سر شبکه مواجه ه ستند ،تخمین زده می شود بهطور
میانگین در جهان بیش از  .1درصد آب آشامیدنی تصفیه شده و پمپاژ شد در داخل شبکههای توزیع قبل از رسیدن به مصرفکننده
هدر میرود .با استفاده از شاخص آب بدون درآمد میتوان از میزان هدر رفت آب در داخل شبکهها توزیع آب آگاه شد .بر اساس
آخرین گزارشها آب تلفشده در شبکه توزیع آب شهری بر اساس شکل  7میباشد].[9،1،9
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شکل  :1میزان آب بدون درآمد در کشورهای مختلف جهان 9002

این میزان هدر رفت آب میتواند هزینههای بهرهبرداری فراوان (ازجمله تصفیه ،پمپاژ) داشته باشد و موجب ضایع شدن منابع
آبی و افزایش تنش آبی در منطقه شود .طبق مطالعات صورت گرفته ،سالیانه  ۳.۳میلیارد لیتر آب در شبکههای توزیع آب در سرتاسر
جهان به هدر میرود  .بر همین اساس شبکه هوشمند میتواند سالیانه در حدود  1.7الی  7..5میلیارد دالر صرفهجویی اقتصادی داشته
باشد .این میزان همانطور که در جدول  7نمایش دادهشده است میتواند بیش از  5درصد هزینههای بهرهبرداری و سرمایهگذاری اولیه
صرفهجویی اقتصادی داشته باشد].[5
.
جدول  :1میزان تأثیر شبکه هوشمند بر هزینههای بهرهبرداری][5
نوع عملکرد

میزان صرفهجویی

نشت و مدیریت فشار

 ۳.5درصد

استراتژیهای اولویتبندی در
سرمایهگذاری اولیه

جهت تعیین نقاط بالقوه برای مدیریت نشت و فشار

 7..5درصد

کنترل کیفیت آب

 1.۴درصد

بهرهبرداری و نگهداری از شبکه

 7.9درصد

کل میزان صرفهجویی در شبکه هوشمند آب

 1.۴درصد

توضیحات

کاهش نشت با تعیین موقعیت دقیق نشت ،مدلهای پیشبینی
بهبود ارزیابی دینامیکی ،نگهداری ،جایگزینی ،برنامهریزی و
طراحی شبکه جهت بهینهسازی هزینههای زیر بنایی
نمونهگیری خودکار ،آزمایش ،کنترل کیفیت ،کاهش
هزینههای آزمایشگاهی و جمعآوری نمونهها
بهره بردن از سیستمهای خودکار شیرها  ،دریچهها و پمپ
جهت کنترل و افزایش بهرهوری
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با پیشرفت فنّاوری و کاهش هزینه بهرهبرداری ،این نوع سامانهها در بسیاری از کشورها جایگزین روشهای سنتی انتقال آب
گشتند .در ایران و بسیار از کشورهای در حال توسعه  ،شبکههای انتقال توزیع آب عمدتاً سنتی میباشند و استفاده از سامانه شبکه
هوشمند رایج نمیباشد.در جدول  .در چهار حوزه به مقایسه این دو شبکه پرداخته شده است.
جدول  :9مقایسه شبکههای سنتی انتقال آب و شبکههای هوشمند آب][5،8،71
عنوان

بهینهسازی
مصرف انرژی

تعامل مشتری

شبکههای سنتی انتقال و توزیع آب

 مدیریت فشار کمتر از حد مطلوب است
چراکه محدودیتهایی در اطالعات ارسال
شده میباشد.

حذف منابع طبیعی

 هزینه انرژی کمتر

 تعامل با مشتری عمدتاً با شروع شکایات و
ابرازهای نارضایتی همراه بوده است و از

سیستمهای اطالعرسانی لحظهای تعامل با مشتری

طریق تلفن  ،سایت و نرمافزارهای ارتباطی

میتواند بهعنوان منبعی از اطالعات باشد.

 7 الی  .روز مدت زمان آنالیز

 مشکالت کیفیت آب عمدتاً همراه با بیماری
و مریضی و در سطح شهر بیان میشود

 تشویق مشتریان به استفاده از الگو مصرف مناسب
 پایش پیوسته و لحظهای بجای نمونهگیری
 نتایج و جوابهای لحظهای کیفیت آب

 تشخیص و پشتیبانی از طیف وسیعی از اتفاقات
درون شبکه

 نشتهای کوچک داخل شبکه برای
مدتزمانی بسیار طوالنی قابل نشتیابی
مدیریت نشت

محیطزیست سبز) افزایش کارآمدی منابع و

 سرویس رسانی بهتر به مشتریان با استفاده از

 نمونهگیری از کیفیت آب و یا تکرار آزمایش
کیفیت آب

 کاهش اثرات ردپای کربن ( حرکت به سمت

 افزایش طول عمر تجهیزات

بوده است.
مدیریت

شبکههای هوشمند آب

نبودند و یا هدر رفت طوالنی داشتند

 خرابیهای عمدتاً توسط مشتریها به
شرکتهای ارائه دهنده اطالع رسانی میشد

 مکانیابی سریعتر نشت و خرابی در داخل شبکه
 کاهش میزان خسارت به علت هدر رفت آب
 افزایش میزان رضایت مشتریها
 کاهش میزان هدر رفت آب

 جمعآوری اطالعات و استفاده از مدلهای
پیشبینی سبب تعیین نقاط نشت در شبکه میشود

شبکههای هوشمند با تمام مزایای که دارند ،با چالشهای فراوانی نیز مواجهه هستند ،مهمترین این چالشها هزینه
سرمایهگذاری اولیه فراوان و عدم تطابق تجهیزات با شبکههای قدیمی میباشد که البته بسیاری از کشورها پیشرو در مطالعات گستردهای
در این مورد انجام دادند.در جدول  ۳مزایا و چالشهای شبکه هوشمند آب بیان شده است.
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جدول  :۳چالشها و مزایای شبکههای هوشمند آب][5،8،71

چالشهای شبکه هوشمند آب


مزایای شبکه هوشمند آب

هزینه باالی سرمایهگذاری اولیه برای ساخت و



تجهیز کردن شبکه


کنترل و مدیریت نشت و در تبع کاهش تلفات در شبکه
توزیع و انتقال

محدودیت کاربری و عدم انطباق با سیستمهای



مدیریت فشار و ایجاد ناحیههای همفشار در داخل شبکه

قدیمی توزیع آب



کاهش هزینههای عملیاتی

عدم آگاهی کافی نسبت به شبکههای هوشمند و



کاهش ریسک

مقاومت مصرفکنندگان



کاهش تلفات آب و خرابی در داخل شبکه



عدم وجود حمایتهای دولتی و خصوصی



افزایش طول عمر تجهیزات شبکه آب



عدم وجود تیم متخصص و بهرهبردار در جهت



افزایش رضایتمندی مشترکین و افزایش کیفیت خدمات

راهبری شبکههای هوشمند



کاهش وابستگی به نیروی انسانی

فقدان یک راهحل یکپارچه کاربرپسند



کنترل آلودگی





 -3اجزای شبکه هوشمند آب
شبکه هوشمند از  5الیه مختلف تشکیل شده است ،که هرکدام از این الیههای وظیفه خاصی دارند ،که بهطور شماتیک در
شکل  .نشان داده شده است .این  5سطح با یکدیگر در ارتباط بوده و در مجموع شبکه هوشمند را تشکیل میدهند].[5،77

 -1الیه فیزیکی

 -2اندازه
گیری و کنترل
جریان

اطالعات کلی
شبکه

فشار
دما
کیفیت

GIS

 -3جمع آوری

شیر ها کنترلی
مخازن

اطالعات و
ارتباطات

 -4نمایش و
مدیریت اطالعات

 -5همجوشی
داده ها و تجزیه
و تحلیل

انتقال دهنده
ها

جریان شبانه

تعیین هشدار و
خطاهای لحظه
ای

الگر ها

باالسینگ آب

اتخاذ تصمیم
گیری

سیستم های
 AMRو AMI

فرموالسیون

ارسال
دستورهای
کنترلی

شکل  :9اجزای شبکه هوشمند
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 -1-3الیه فیزیکی
این الیه شامل اطالعات کلی شبکه شامل تعداد لوله  ،شیرآالت  ،پمپ ،مخازن  ،تصفیهخانهها و  ...میباشد که میتواند بر اساس اطالعات
موجود و یا آینده شبکه باشد .تمامی اجزای شبکه توسط  GPSموقعیت قرارگیری به دست آمده و در  GISمدلسازی میشود]. [7.نحوه قرارگیری
در مدل : GIS
 مرزهای نواحی DMA


لولههای شبکه



نقاط قرارگیری حسگرها ،دریچه  ،تانک  ،مخزن  ،ایستگاه پمپ  ،تصفیهخانه



نقشه پسزمینه ( خیابانها  ،نقاط پست و مرتفع و)...

 -2-3کنترل و اندازهگیری
این الیه دو وظیفه اساسی کنترل و اندازهگیری دارد .میزان جریان  ،فشار  ،دما  ،حسگرها و سایر پارامترهای قابل اندازهگیری
را در داخل شبکه اندازهگیری و بهواسطه دستورات ارسالی که از الیه مدیریتی ارسال میشود میتواند کنترل بر روی شبکه داشته باشد
که میتواند بر اساس باز و بسته کردن شیر و کاهش و افزایش فشار در داخل شبکه باشد .این الیه درواقع ابزاری جهت دریافت
اطالعات از شرایط موجود شبکه و همچنین کنترل شبکه بر اساس قوانین مقررات اتخاذشده میباشد .در جدول  ۴برخی تجهیزات
موردنیاز شبکه هوشمند بیان شده است].[7۳
جدول  :۴جدول شیرآالت و تجهیزات موردنیاز شبکه هوشمند آب ][1۳

نوع تجهیزات
کنتور هوشمند

اثرات

اثرات مستقیم

غیرمستقیم

تلفات آب ،کیفیت آب،

مصرف انرژی

حوادث و خشکسالی

مورد مصرف
آزمونهای گامبهگام کنترل نشت و
مدیریت فشار

حسگر آالینده

کیفیت آب

مصرف انرژی

ایزوالسیون کردن آالینده

حسگر سیل

حوادث

-

مدیریت سیل هوشمند

شیرآالت هوشمند

پمپهای هوشمند
کنترلکنندههای
آبیاری هوشمند

آزمونهای گامبهگام  ،کنترل

تلفات آب ،کیفیت آب ،و

مصرف انرژی

بالیای

آالینده ،مدیریت هوشمند فشار ،و
مدیریت هوشمند سیل

مصرف انرژی و حوادث

-

فاضالب /استفاده بیشازحد

مصرف انرژی
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مدیریت هوشمند فشار ،و مدیریت
هوشمند سیل
-

 -3-3جمعآوری اطالعات و ارتباطات
این الیه ،رابط بین الیه دوم و الیههای چهارم و پنجم است که وظیفه آن ارسال و دریافت اطالعات و دستورات بین الیه دوم
و الیههای مدیریتی میباشد .که شامل سیستمهای اندازهگیری هوشمند مصرف آب ( AMIو  ، )AMRالگرها  ،انتقالدهنده و ...
میباشد که از سیستمهای تلهمتری مختلف با شرایط کارکرد متنوع برای ارسال و دریافت اطالعات بهره میبرد .در جدول  5نمونه از
ابزار و تجهیزات تله متر آورده شده است (جدول . [7۴] )5
جدول  :۵برخی از فنّاوری ارتباطی در الیه جمعآوری اطالعات و ارتباطات][1۴

فنّاوری

طیف

پهنای باند

طولموج

محدودیتها

GSM

( )7911-811مگاهرتز

تا 7۴.۴ kbps

( )71-7کیلومتر

نرخ داده پایین

GPR

( )7911-811مگاهرتز

تا 711 kbps

( )71-7کیلومتر

نرخ داده پایین

3G

( )..71-7.8.گیگاهرتز

WiMAX

( )5.9-..5گیگاهرتز

Mbps
تا 15Mbps

( )71-7کیلومتر

هزینهبردار

( )51-7کیلومتر

رایج نبودن

PLC

( )۳1-7مگاهرتز

)۳-.( Mbps

( )۳-7کیلومتر

محدودیت در کیفیت کانال

.51 kbps

( )51-۳متر

نرخ داده پایین ،طولموج کم

ZigBe

 999مگاهرتز – ..۴
گیگاهرتز

 711kbpsتا .

 -۴-3نمایش و مدیریت اطالعات
با استفاده از این الیه تمامی اطالعات جمعآوری شده از طریق سه الیه اولیه به نمایش در میآید و از این طریق میتوان جهت
محاسبه جریان شبانه و جدول باالسنیگ و ایجاد فرموالسیون مختلف در شبکه استفاده کرد .ابزار و تجهیزات مختلفی جهت نمایش و
مدیریت شبکه هوشمند آب موجود میباشد .که سیستمهای اسکادا 1بهترین آن میباشد].[75

شکل  :۳دیاگرام ساده از یک سیستم اسکادا
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 -۵-3همجوشی دادهها و تجزیه و تحلیل
حال در این الیه اطالعات جمعآوری شددده مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد و از این طریق نتایج و تصددمیمات اسدداسددی
توسط سیستم و یا بهرهبردار صورت گیرد .سپس این تصمیمات میتواند بهصورت هشدار و یا ارسال دستوراتی به الیه دو و سه باشد.
رفتوبرگشت اطالعات در داخل شبکه موجب میشود که سیستم تصمیمات بهتر و هوشمندانهای در داخل شبکه بگیرد].[5
 -۵نتیجهگیری
شبکههای هوشمند یک سامانه نوین در مدیریت ،کنترل و پایش لحظهای از ابتدا تا انتها فرآیند تولید و توزیع آب میباشد.
مطالعات و تحقیقات یک دههی اخیر نشاندهنده آن است که این نوع شبکههای جایگزین مناسبی جهت سیستم متداول میباشد .شبکه
هوشمند مزایای فراوانی نسبت به شبکه متداول دارند که میتوان به مدیریت فشار ،کاهش نشت ،کاهش خرابی  ،افزایش کیفیت آب
شرب و رضایتمندی مشتریان اشاره کرد .کاربرد و جایگزینی شبکه هوشمند با شبکههای متداول در پروژههای بینالمللی سبب کاهش
حداقل  5درصدی ،از کل هزینههای بهرهبرداری بهصورت میانگین شده است ،هرچند چالشهایی برای این نوع از شبکهها متصور
میباشد که میتوان به عدم را حل یکپارچه جهت هوشمند سازی  ،عدم تطابق با سیستم قدیمی و هزینههای سرمایهگذاری فراوان اشاره
کرد .بااینحال این نوع از سامانهها مراحل اولیه خود را در بازار جهانی طی میکند و مطالعات گستردهای بر روی عملکرد و افزایش
سطح کارایی آن در حال انجام میباشد که همه نشان دهنده افزایش کاربری این نوع از سامانهها در آینده نزدیک است.
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