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   رداریـره بــاالی بهـای بـزینه هــه 

 امکان مانور اشتباه در خطوط 

 قبلی های داده بانک از مناسب استفاده عدم 

  عدم تدوین و مستندسازی نحوه مدیریت اتفاقات 

 خطا در سنسورها و تجهیزات 

 نقش مهم تجربه در کنترل شبکه 

 وجود مخزن هایی با ظرفیتهای گوناگون 

 هیدرولیک پیچیده حاکم بر شبکه 

 تفاوت در شاخص مصرف انرژی هر منبع تولید 
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 بهره برداری هوشمند و مبتنی بر میزان مصرف آب شبکه، مطمئن ترین سیستم بهره 

  تامین آب شهرها بع اصلیمنآب شهری چاه های متصل به خطوط جمع آوری برداری    

 تواند در رفع مشکالت و معضالت این مراکز نقش تعیین کننده ای داشته بوده که می      

 باشند.          

چاه های متصل به برداری سنتی از بهره 

عامل اصلی افزایش  خطوط جمع آوری

برداری و کاهش کیفیت های بهرههزینه

 ارائه خدمت به مشتریان می باشد.

با  ورود روش های جدید پایش و پردازش اطالعات ، متدها و ساختارهای نوین کنترلی، امروزه 

هوش مصنوعی و... انقالبی عظیم در سامانه های کنترلی تاسیسات خصوصا تاسیسات آب ایجاد 

 وزه های گوناگون را رفع نماید. حشده که می تواند دغدغه های سازمانهای  متولی در 
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Saving 
 تجربه توجه با و مختلف های تخصص از گیری بهره و تجمیع با

  همچنین و آب های شبکه مجدد مهندسی و طراحی زمینه در

 برداری بهره سامانه مهاپ، سامانه برداری بهره و تولید تجربه

  «بهچـاه»  آوری جمع خطوط به متصل های چاه تولید بهینه

این سامانه با ماژولهای گوناگون خود . گردید اجرا و طراحی

از  خطوط جمع آوریند مقابلیتهای مورد نیاز برای کنترل هوش

 ، مانیتورینگ ،هیدرولیکی موتور ،داده بانک، ساز گزارشجمله 

 پیشبینی، آبگیری برنامه، سازی شبیه موتور، پیغام و هشدار

و ... را   سازی بهینه، داده های ورودی سنجی صحت، مصرف

 دارا می باشد.  

 



 

  

کارشناسان شرکت بهپویان با بررسی دقیق فرآیندهای عملیاتی 

سعی بر این  صنعت آب، تولید و انتقال آب و  شناخت دقیق نیازهای

داشته که با افزودن ماژولهای گوناگون قابلیت های این نرم افزار را به 

حدی برسانند که بتواند ایستگاه پمپاژ را با در نظر گرفتن تمام 

 محدودیت های اجرایی تحت کنترل گرفته و راهبری نماید. 

 



 

 صورت به گیری تصمیم باشد، نداشته وجود روز طول در مصرف میزان از دقیقی اطالعات اگر

 قطعا که شود، می انجام آینده گرفتن نظر در بدون موجود منابع و شرایط به توجه با و ای لحظه

 از کافی گیری بهره عدم ضرور، غیر های کردن روشن یا خاموش به منجر بودو نخواهد بهینه

 مصرف پیک زمان در برق مصرف و تجهیزات از پایین راندمان با برداری بهره مخازن، ظرفیت

 .شد خواهد

 های داده داشتن با زمانی سری های الگوریتم توسط مصرف دقیق بینی پیش با سامانه این

. کند می بینی پیش الزم دقت با را مصرف میزان گذشته، تقویمی های مناسبت  در دما و مصرف

 .است سامانه سازی شبیه و سازی بهینه های بخش در الزم های ورودی جمله از اطالعات این

 نمودار مقایسه پروفیل های پیش بینی و واقعی در روزهای گوناگون هفته 

 

  



 

  
 تقاضای و استحصال قابل منابع به توجه با کند تأمین باید مخزن یک که آبی میزان

 یا افزایش  دمایی، تغییرات به مربوط تغییرات این که جایی تا کند؛می تغییر مردم

 .است زمان گذر یا و تقویمی مناسبتهای به توجه با مردم تقاضای کاهش

 این زمانی سری های الگوریتم توسط خودکار صورت به است قادر سامانه

 ریزی برنامه سازی بهینه های فرایند در و کند بینیپیش را تغییرات

 .گیرد قرار استفاده مورد سازی شبیه موتور یا و برداریبهره

 قابل که افتدمی اتفاق برداری بهره در ایعمده تغییرات که مواردی در

 وارد سامانه به آبگیری برنامه عنوان تحت موارد این باید نیست بینیپیش

 اطالعات با بتوانند سامانه سازیشبیه و سازی بهینه هایبخش تا شود

 .دهند ارائه بهتری خروجی روزبه

 شبکه در طول ایام)در روزهای گوناگون( نمودار روند برنامه آبگیری مورد نیاز



 نمودار روند بهبود پیش بینی مصرف شبکه در طول ایام در روزهای گوناگون

 

  

 به پارامترها این از تعدادی دارند، نقش متعددی پارامترهای چاهها بهینه برداری بهره در

 یا و فعلی وضعیت به تعدادی و میشود مربوط( شبکه مدل) شده نصب تجهیزات و ساختار

 .هستد بینی پیش واحد حاصل نیز ها پارامتر از بضی. میگردد بر گذشته برداری بهره حتی

 مجاز تعداد کنتورها، قراردادی ددیمان محدودیتهای گرفتن نظر در با سازی بهینه واحد

 تأمین هدف با و...  و شیرآالت وضعیت تغییر مجاز تعداد چاهها، کردن روشن یا خاموش

 برداری بهره برنامه برداری، بهره های هزینه کاهش و انرژی مصرف کاهش آب، دائمی

 و فراکاوشی الگوریتمهای از ترکیبی از بهینه برنامه تأیین برای. میکند یینعت را بهینه

 شده استفاده مختلف حاالت برای شبکه هیدرولیکی حل همراه به خطی ریزی برنامه

 .است

 و مصرف بینیپیش ، سنجی صحت از سامانه در شده انجام کارهای تمامی

 تا با و است؛ موجود های داده مبنای بر شبکه بهینه کنترل جهت سازیبهینه

 از ولی. شودمی انجام بهینه ریزی برنامه شرایط دقیق بینیپیش با ممکن حد

 افتد، اتفاق ای نشده بینی پیش شرایط است ممکن واقعی شرایط در که آنجا

 خارج بهینه حالت از و کرد مدیریت را شرایط این ممکن حد تا بایست می

 .نشد

 مورد در سازی بهینه نتایج و لحظه در شرایط گرفتن نظر در با مدیریتی کد

 کند؛ می اعمال عملگرها به را ها آن و کند می گیری تصمیم ها فرمان ارسال

 نباشدو انسانی دخالت به نیازی خاص خیلی موارد در بجز که ای گونه به

 .کند راهبری را شبکه تنهایی به سامانه



 در و بگیرد بهتری تصمیمات تواند می قطعا ببیند، ملموس صورت به را آن احتمالی نتایج خود تصمیمات اعمال از قبل باشد قادر بردار بهره اگر

 و کاربر یا و صنعتی شبکه از سیستم ای لحظه اطالعات و سیستم مدل بودن دارا با سازی شبیه موتور. یابد بهبود آن عملکرد نیز زمان طول

 و فشار مخازن،سطح  بردار بهره صورتی به دهد نشان آینده ساعات طی در را سیستم شرایط میتواند بردار بهره تصمیمات دریافت همچنین

 قرار بازنگری مورد را خود تصمیمات نیاز صورت در و کند مالحظه را بعدی ساعات طی در برداری بهره های هزینه و شبکه مختلف نقاط دبی

 .دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 



 

  

  



 سنسور، خرابی کالیبره، حالت از خروج جمله از نباشد واقعیت بر منطبق تواندمی متعددی دالیل به کندمی دریافت رهاسنسو از سامانه که اطالعاتی

 سنسورها دیگر روی از شودمی ولی نداریم سنسور نقاطی در است ممکن طرفی از و...  و ارتباط قطع ها،آن فرض پیش مقادیر و شبکه نامناسب تنظیمات

 اطالعاتی با موارد این تمامی. باشد استفاده قابل سنسور چند یا دو های داده پارامتر یک برای است ممکن حتی یا و کرد؛ محاسبه را نظر مد پارامترهای

 که است شده سنجی صحت هایداده نهایی محصول. شودمی رد یا تأیید اطالعات صحت و شده مقایسه آیدمی بدست شبکه مدل هیدرولیکی حل از که

 .گیردمی قرار مدیریتی کد و سازی شبیه سازی، بهینه هایبخش در گیری تصمیم مبنای

 

 صحت تأیید برای که کارهایی تمامی و سنجی صحت بخش وجود با

 اجرای برای الزم های داده است ممکن شود،می انجام اطالعات

 از بیش خرابی جمله از متعددی دالیل به روز ریزی برنامه و سازیبهینه

 آنجا از. نباشد کامل.... و شبکه از بخشی با ارتباط قطع سنسورها، حد

 موجود اطالعات به توجه با و باشد پایدار حالتی هر در باید سیستم که

 الزم های داده سامانه داده تولید بخش در دهد؛ ارئه را حل راه بهترین

 جایگزین دارند، واقعی شرایط با را انطباق بیشترین که هایی داده با

 با و شده ثبت های عملکرد آخرین از را ها داده بخش این. شوندمی

 .کندمی آماده سازی بهینه سامانه به ورود برای اندکی اصالحات اعمال

 

  

د به نسنسورها در سیستم هوشمند نقش بسیار مهمی بازی می کن

گونه ای که با خطا بودن اطالعات ورودی از  این تجهیزات تمامی 

سیستم های هوشمند همراه با خطا تحلیلها و عکس العملهای 

 باشد. می

حلیلهای از سنسورها نیاز به ت اطمینان از صحت اطالعات ارسالی

مند شناخت کامل سیستم و تجهیزات زپیچیده ای داشته که نیا

 مربوطه می باشد.

 

 



 یک یا توریمان یک محدود فضای در گوناگون پارامترهای با ای گسترده شبکه ای لحظه شرایط نمایش

 Video Wall است مشکلی کار باشد مشاهده قابل آن دقایق و ظرایف تمامی که ای گونه به. 

  مورد  آنها عبور محل ها، لوله قطر و طول چون اطالعاتی نمایش سیستم از برداری بهره جهت

 نمایش لدلی همین به. شود داده نمایش مانیتورینگ صفحه در نباید و نیست اپراتور ای لحظه نیاز

 طرفی از و نیست مناسب مکانی موقعیت اطالعات از استفاده با نقشه روی بر هاچاه اطالعات 

 .است کننده گیج نیز آنها کردن لیست و اطالعات جدولی نمایش 

 شبکه در واقع عالم در که تغییراتی. شودمی انجام افزاری نرم صورت به و شبکه مدل از استفاده با مانیتورینگ نمای سامانه این در

 هایاتاق میمیک صفحه در تغییرات این اعمال. شودمی منتقل سامانه مانیتورینگ به کامپیوتری مدل رسانی بروز با است شده ایجاد

 کاملی انطباق واقعیت با که قدیمی سیستم همان از و شوند نمی آن وارد ها سازمان معموال که است پرهزینه و برزمان فرایندی کنترل

 .کنندمی استفاده ندارد

. است گراف یک صورت به آن نمایش و شبکه مدل از واقعی فواصل حذف سامانه مانیتورینگ فرد به منحصر هایویژگی از دیگر یکی

 نداشته تداخل یکدیگر با اجزا تا میشود سازی بهینه رایانه توسط صفحه فضای تمامی از بهینه استفاده و گراف این بهتر هرچه نمایش

 .شود ایجاد کاربر برای نما بهترین و باشند

 آنکه از قبل را بحرانی و خاص شرایطکه  دارد وجود امکان این برداربهره برای سامانه این در

 را مناسب تصمیم آن به نسبت و کرده سازی شبیهآفالین  موتور در افتد اتفاق واقع عالم در 

  تقاضا دفعی افزایش و کاهش یا و محل یک در لوله شکستگی تواندمی مثال طور به. نماید اتخاذ 

 امکان و شده ثبت سامانه در نخبگان دانش عنوان به برداربهره تصمیمات بهترین. کند سازی شبیه را

 .دارد وجود بحرانی شرایط در آن از استفاده

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 :دهد انجام را زیرطبقه بندی شده  فعالیت های تواند می آن طریق از کاربر که است ابزاری واسط افزار نرم

 داده پایگاه اطالعات به دسترسی 

 مدیریتی گزارشات استخراج 

 شبکه مدل بارگذاری و روزرسانیهب  

 آبگیری برنامه کردن وارد 

 کاربران دسترسی سطوح تعیین 

 

 

 

 

 



 محدود فضای در گوناگون پارامترهای با گسترده ایشبکه ای لحظه شرایط نمایش

 قابل آن دقایق و ظرایف تمامی که ای گونه به Video Wall یک یا مانتور یک

 .است مشکلی کار باشد مشاهده

به دلیل  مکانی موقعیت اطالعات از استفاده با نقشه روی بر هاچاه اطالعات نمایش

 کردن لیست و اطالعات جدولی نمایش طرفی از و نیست مناسب هافواصل زیاد چاه

 .است کننده گیج نیز آنها

 انجام اتوماتیک صورت به و شبکه مدل از استفاده با مانیتورینگ نمای سامانه این در

 . شودمی

 از واقعی فواصل حذف سامانه مانیتورینگ فرد به منحصر هایویژگی از دیگر یکی

 و گراف این بهتر هرچه نمایش. است گراف یک صورت به آن نمایش و شبکه مدل

 با اجزا تا میشود سازی بهینه رایانه توسط صفحه فضای تمامی از بهینه استفاده

 .شود ایجاد کاربر برای نما بهترین و باشند نداشته تداخل یکدیگر

 

 

 

 

 

 

 شبکه کل در الکتروپمپ هر برای بهینه عملکرد نقطه به یافتن دست جهت

 خاموش و روشن و شیرآالت وضعیت شامل برداری بهره مختلف حاالت باید

 موتور. کرد محاسبه را ها الکتروپمپ سر فشار و دبی ها، پمپ بودن

 را گوناگون نقاط فشار و دبی شبکه مدل از استفاده با بتواند که هیدرولیکی

 شبیه موتور سازی، بهینه بخش اصلی هسته کند محاسبه مختلف شراط در

 .است ها داده سنجی صحت و سازی

  

 

 

 


