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 چكيده

امروزه در صنعت آب و فاضالب تعداد زیادی كنتور حجمی مکانیکی جهت پیمایش آب 

های این كنتورها به دلیل استفاده در یک گستره وسیع  شده است كه برداشت داده تولیدیاستفاده

بر  پذیرد كه این امر برداشت دیتاها را هزینه جغرافیایی به روش فیزیکی و حضور در محل صورت می

زمانی  فاصله العبور بودن منطقه امکان برداشت دیتا در یک ساخته و در برخی موارد به دلیل صعب

باشند و اطالع از میزان آب  های آب و فاضالب تولیدكننده آب می از آنجا كه شركت. وجود ندارد

هدف این پروژه . باشد مدت می مدت و طوالنی ریزی در كوتاه های مهم برنامه تولیدی یکی از مؤلفه

های  چالش. باشد می برداشت دیتا از كانترهای مکانیکی كنتور و ارسال آنالین دیتا بر بستر اینترنت

این پروژه شامل عدم وجود برق در محل نصب كنتور حجمی، وجود كانترهای مکانیکی، نحوه 

تعداد باالی : دالیل كار بر روی این كنتورها شامل.باشد ارسال دیتا به سرور مركزی تحت وب، می

پذیر  ادی توجیهمیلیون كنتور كه پروژه را به لحاظ اقتص 5.3این كنتورها در سطح كشور حدود 

های التراسونیک و مغناطیسی،  نماید، قیمت پایین كنتورهای حجمی مکانیکی نسبت به نمونه می

. قبول الوصول در تأمین قطعات، دقت قابل تولید داخل این كنتورها و خدمات پس از فروش سهل

های آب  به شركت های زیادی را تعویض این كنتورها با نمونه مشابه التراسونیک و مغناطیسی هزینه

. نماید دسترس می های جاری امری غیرقابل نماید كه این امر با توجه به بودجه و فاضالب تحمیل می

ای  گونه سازد به های آب و فاضالب را در استفاده بهینه از منابع توانمند می انجام این پروژه شركت

های  افزار تحت وب شکستگی در نرم محض افزایش ناگهانی مصرف با اعالم آالرم كه در این پروژه به

نماید و امکان  ها جلوگیری می احتمالی در خطوط انتقال را اعالم و از هدر رفت آب و سایر خسارت

شده است تا با استفاده از  ریزی در این پروژه برنامه. سازد كنترل و مدیریت مصرف را نیز فراهم می

 .و از زیرساخت آماده مخابرات در انتقال دیتا بهره بردشده  های نو برق موردنیاز دستگاه تأمین انرژی

  ARM ، RTU ،GSMمیکروكنترلر ،readrealay سنسور ، كانترمکانیکی :واژگان كليدي
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 مقدمه

های اصلی شبکه  های فیزیکی و غیر فیزیکی كه از مخازن ذخیره و لوله صورت رسانی به های آب شناسایی پرت آب در شبکه

های اصلی و  صورت نشت آب و یا تركیدگی لوله های فــرعی و انشعابات مشتركین كه ممکن است به توزیع آب و نیز شبکه

از سیستم توزیع آب منتقل شود و حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی فرعی شبکه و انشعابات و شیرهای شبکه به خارج 

های آب و  های هنگفتی را شركت شود و هزینه تصفیه میروستاها رود كه با مشکالت فراوانی تولید و در بعضی از  هدر می

متوجه دولت در این زمینه های كالنی  نمایند و در كشور ما عالوه بر آنکه از نظر اقتصادی هزینه فاضالب بابت آن خرج می

صورت  بهروستایی درصد آب تولیدشده برای شرب  06-06باشد و در بیشتر موارد  شود كشور ما دارای منابع محدود آب می می

 .رود كه رقم بسیار باالیی است تلفات هدر می

زیادی را از پیش پای صنعت آب و شکالت می مقابله با آن اهای بروز تلفات آب و ارائه راهکاره بنابراین شناسایی راه

 دارد فاضالب كشور برمی

 :روش تحقيق

 :این پروسه شامل پنج بخش می باشد

 .های متفاوت های مکانیکی كنتورهای موجود در مدل برداشت دیتا از شمارنده: الف

 .های زمانی مختلف ریزی در بازه اطالعات تولیدی از كنتورها جهت پایش اطالعات و برنامه ثبت :ب

 .و دریافت اطالعات از راه دور بدون نیاز به مراجعه به محل ارسال :ج

 .توسط دستگاه محلی و فرایندهای كنترل بر روی مصرف و اعالم آالرم كنترل :د

 .فنی و مدیریتی های افزار باقابلیت نرم :و

 مقطع باسطح )مانند كانال(مسیربازیا ) مانندخطلوله (مسیربسته ازیک جریان درحال سیال میزان گیری اندازه برای

 طورمستقیم به جریان درحال سیال حجم وسایل ازاین دربرخی .نمود گوناگونی استفاده وتجهیزات ازوسایل توان مشخص،می

 زده تخمین خوبی با تقریب آن حجم سیال ویاوزن سرعت، دبی دیگر،پس از اندازه گیری شودودربرخی خوانده می

 گیری برای اندازه كه است ای وسیله كنتورآب، OIML R49-1:2006 (  Zappe , R.W, 1971 )ندارداستا تعریف طبق.شود می

 دهنده تشکیل های قسمت توان می تعریف این باتوجه به .رود مسیربکارمی ازیک عبوری آب حجم دادن مداوم،حفظونشان

 :نمود تقسیم اصلی بخش سه كنتوررابه

 گیرنده اندازه بخش 

 شمارنده بخش 

 دهنده نمایش بخش 

 

 یا عالئم به عبوری یاوزن آب ،سرعت دبی ، حجم تبدیل وظیفه كه است كنتورقسمتی اندازه گیرنده بخش

 وپس منتقل شمارنده قسمت به ویاالکترونیکی ازطریق مکانیکی ها سیگنال این .برعهده دارد را شمارش قابل های سیگنال

 .گردد می قرائت دهنده نمایش ازقسمت وپردازش،نتایج حاصل ازشمارش

 مشترك جاسازی ای درمحفظه آنها هرسه مجزاویااینکه محفظه توانددریک می فوق های ازبخش هریک

 بندی دسته1مطابق جدولاصلی  تواندرچهارگروه كنتوررامی انواع، گیری اندازه مکانیزم ونوع شیوه به باتوجه طوركلی به.شوند

 . (1971clarket al ,)نمود
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 انواع كنتورها-1جدول

 نوع كنتور ردیف

 كنتور مکانیکی 1

 كنتور سرعتی

 (ولتمن)توربین افقی 
WP 

WS 

 توربین عمودی

 مولتی جت

 خشک

 خشک نیمه

 تر

 سینگل جت

 خشک

 خشک نیمه

 تر

كنتور حجمی 

 (جابجایی مثبت)

 پیستونی نوسانی
 خشک

 خشک نیمه

 وبرگشت تفر

 مارپیچی

 دیسک چرخشی

 چرخ بیضی

2 
های  دبی سنج

 استنباطی

 های اختالف فشاری دبی سنج

 ونتوری

 نازل

 اوریفسیس

 سپری

 لوله پیتوت

 لوله دال

 های سطح متغیر دبی سنج

 های مخصوص دبی سنج 5

 آلتراسونیک

 الکترومغناطیسی

 خروج گردابی

 حرارتی

 كنتورهای مقداری 0
 كوریولیس

 مدار هیدرولیک ویتستون

 مكانيكي كنتورهاي

كنتور ساز  بزرگ های عمده شركت ومحصول مصرفی آب حجم مستقیم گیری اندازه كنتوربرای انواع ترین ازمتداول یکی

 .باشد می مکانیکی دنیاكنتورهای
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 حركت میزان گرددكه استفاده می متحرك پیستون یا پروانه نظیر جریان دهنده تشخیص جزء ازیک كنتورها دراین

 حجم میزان، شمارنده به مركزی محور وازطریق قطعه ازاین وباانتقال حركت بوده سیال ازحركت ومتأثر متناسب آن وجابجایی

 (,1989Sanks).شود می وثبت گیری عبوری اندازه آب

 ازدرگیری تلفیقی صورت به و هم)گیربکسی نوع( های دنده چرخ صورت  به هم شمارنده به ویاپیستون پروانه حركت انتقال

 .پذیراست امکان)مغناطیسی نوع)دنده چرخ وتعدادی دائمی ربای آهن دو

 بقیه شمارنده جزبخش واگربه (Wet) ترنوع  باشند درتماس آب داخلی،با قطعات كلیه چنانچه گیربکسی نوع دركنتورهای

مانندكنتورهای (باشد درتماس آب با پروانه واگرفقط خشک یانیمه (Semi-dry) تر نیمهنوع  بوده درتماس آب با قطعات

 .شوند می گذاری نام (Dry) خشک نوع )مغناطیسی

اطالق  Liquid filled و حاوی محلول قرار گیرد اصطالح ای ایزوله خشک چنانچه شماره انداز در محفظه دركنتورهای نیمه 

 .(Arora, 1978)گردد می

 وامالح رسوب، آب با قطعات داخلی تماس میزان كاهش گیربکسی كنتورهای به نسبت مغناطیسی كنتورهای مزیت

 میادیننظیرتأثیر امامواردی.باشد می داخلی قطعات دراثر گیركردن كنتور ازخرابی جلوگیری درنتیجه و درآن موجود

 موجود فلزی احتمالی های براده ویاجذب دائمی رباهای درآهن اتصال قطع پدیده كنتور،بروز روی عملکرد خارجی مغناطیسی

 ضدمغناطیس حلقه وتعبیه اصولی باطراحی معتبر كنتور سازی های ازشركت بسیاری كه است كنتورها نوع این ازمعایب، درآب

 .اندنموده مرتفع خود تولیدی رادرمحصوالت مذكور اشکاالت ودقیق دائمی مناسب رباهای ازآهن واستفاده

 اندازه یاسایزكنتور

 انگلیسی سیستم وبر اساس متر میلی متریک به سیستم بر اساس كه باشد می مسیرعبورآب دهانه منظورازسایزكنتور،اندازه

 نصب وانشعابات فرعی درخطوط اكثراً كه )اینچ (2متر یلیم 50 با سایزكمتراز مکانیکی كنتورهای معموالً .شود می بیان اینچ به

 اصلی درخطوط كه) اینچ (2متر یلیم 50 بیشتراز باسایز وكنتورهای 11 خانگی یا پایین سایز كنتورهای عنوانبا  شوند می

 .شوند می گذاری نام 12 یا حجیم سایزباال كنتورهای عنوان تحت گیرند می قرار استفاده مورد آبرسانی

 معنا بدین.هستنیز آن كاری ظرفیت محدودهمعرف  كنتورتاحدی سایز كه گفت توان هیدرولیکی،می مسائل بادرنظرگرفتن

 استفاده یعنی است شده تعریف m3/hr 7 تا مجاز دبی حداكثر، ) اینچ یک ( متر یلیم25 سایز با مکانیکی كنتور یک برای كه

 .(Spitzer, 1990)شود كنتور كاری درسیستم اشکال ایجاد باعث است ممکن باالتر یا ازآن درحداكثرظرفیت
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 حجيم) كنتورسایزباال)-بخانگي ) كنتورسایزپایين)-الف -1شكل 

 مكانيكي دوركنتورهاي ازراه قرائت سيستم

 جدیدكنتورهای نسل به توان ازجمله می كه پذیرفته صورت آب كنتورهای انواع درساخت زیادی های پیشرفت امروزه

 گسترش روبه شهری آبرسانی های آنهادرشبکه كاربرد به گرایش كه كنتورها این.نمود اشاره دور راه از قرائت باقابلیت مکانیکی

 جانبی تجهیزات نصب قابلیت، ازآنها متعارف برداری بهره وامکان عادی برعملکرد عالوه كه اند شده  طراحی ای گونه است به

 .نمود دورترنیزبررسی ازفواصل كاركردكنتوررا توان می این تجهیزات كمک به كه باشدبه شکلی می نیزدارا دور ازراه قرائت

 معمولی به كنتورهای نسبت بیشتری گذاری سرمایه دور،مستلزم ازراه قرائت های ازسیستم استفاده گرچه

 :باشد ها می سیستم این به گرایش دالیل زیرازجمله های باشد،اماقابلیت می

 مستقیم مراجعه به نیاز وعدم كنتور بیشتردرقرائت عمل سرعت 

 عملکردكنتورها ای لحظه كنترل امکان 

 مشتركین شخصی حریم افرادبه مراجعه وعدم اجتماعی امنیت ضریب افزایش 

 متفرقه فراد توسطا كاری دست عدم كنتورودرنتیجه كردن ایزوله امکان 

 برخوردارباشدكه توانداز كارایی متفاوتی می تجهیزات، نوع به بسته مکانیکی جدید دركنتورهای دور ازراه قرائت سیستم

 واز رادیوئی امواج كمک به آن قرائت یا منازل درب در پشت شده نمایشگر نصب ازروی كنتور قرائت امکان به توان می ازجمله

 .نمود اشاره مركزكنترل ازمحل تلفن كنتورتوسط قرائت ویا حركت در حال اتومبیل داخل

 :نمود بندی زیرتقسیم اصلی قسمت سه به تواندوررامی ازراه قرائت سیستم تجهیزات طوركلی به

 اطالعات دهنده انتقال .1

 اطالعات اخذكننده .2

 پردازشگراطالعات .5

 :اطالعات دهنده انتقال

 قطعه یک به مخصوصی وتوسط كابل بوده وصل شمارنده به كه است مغناطیسی یا نوری سنسوری شامل قسمت این

 توان می را مذكور الکترونیکی قطعه )2 مطابق شکل).گردد متصل می راداشته اطالعات ذخیره قابلیت كه الکترونیکی

 .قرارداد برداری و موردبهره كنتورنصب ازمحل دورتری های درفاصله

 الف ب
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 2شكل 

 های توسطشركت8 پالسر به موسوم اطالعات دهنده انتقال ومغناطیسی مجموعه نوری های وشمارنده ازسنسورها هایی نمونه

 :مواردزیراشاره نمود به توان می ازجمله شودكه می عرضه متفاوت وباكارایی متنوع كنتور سازی ودرانواع مختلف

 كنتور یک اطالعات دادن ونشان انتقال،حفظ قابلیت پالسربا 

 چند كنتور همزمان اطالعات دادن ونشان انتقال،حفظ قابلیت پالسربا 

 رادیوئی امواج كمک به اطالعات انتقال قابلیت پالسربا 

 اطالعات تلفنی انتقال برای مودم به اتصال قابلیت پالسربا 

 

 

 

 

 

 كنتورسيستم پالسرتك سيستم-3شكل 

 :اطالعات اخذكننده

 شده ذخیره اطالعات برای برداشت كنتور نویس توسط كه است حملی قابل الکترونیکی تجهیزات شامل قسمت این

 كه است شده تشکیل اطالعات كننده وذخیره گیرنده واحداصلی از دو اطالعات اخذ قسمت .گیرد قرارمی درپالسر،مورداستفاده

 انتقال پالسرهای برای)تماسی  دونوع به توان رامی اطالعات واحدگیرنده .گردند می یکدیگرمتصل به كابل مخصوصی توسط

 .نمود بندی تقسیم( رادیوئی امواج كمک به اطالعات پالسرهای انتقال برای) ورادیوئی ) مستقیم تماس ازطریق اطالعات
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 روش هاي اخذ اطالعات-4شكل

 .كنتوررادارد تعدادزیادی نگهداری اطالعات قابلیت كه است باال حافظه با حساب  ماشین یک به شبیه اطالعات واحدذخیره

 .پذیراست امکان كنتور نویس وتوسط دستی صورت به هم و آن به واحدگیرنده متصل ازطریق هم واحد این به وروداطالعات

 حركت اخذ رادیوئی،درحین سیستم كمک باشند،به رادیوئی پالسرانتقال به مجهز كنتورها كلیه ای درمنطقه چنانچه

 پالسرتلفنی سیستم به مجهز كنتورها كه درصورتی .وارد نمود ذخیره واحد به را كنتورها اطالعات توانمی طوراتوماتیک وبه

اخذ اطالعات،كنتور  مجموعه كمک به ضمناً .پذیرخواهدبود امکان نیز مركزكنترل به تلفن طریقز  اطالعات انتقال باشد،امکان

 .صفرنماید را كنتور نیاز شماره در صورت یا تغییرداده را گیری قادرخواهدبودتاواحداندازه نویس

 :پردازشگراطالعات قسمت

 آن كامپیوتر،توسط به ذخیره اطالعات واحد بااتصال باشدكهكامپیوترمی روی شده نصب مخصوص افزار نرم در حقیقت

 .باشد پذیرمی انجام ...و بهاء،تغییرتعرفه آب مبلغ محاسبه، مصرف میزان ازقبیل،تعیین اطالعات پردازش عملیات

 دوركنتور ازراه قرائت قابليت

 برای بیشتر مغناطیسی روش.گیرد انجام می یانوری و مغناطیسی دوروش به دركنتور دیجیتالی صورت  به قرائت قابلیت

 ذخیره قسمت به كنتور به متصل سیم توسط اطالعات انتقال بوده و پالسی سنسور دارای گرددكه می استفاده كنتورهایی

 .گردد ارسال می اطالعات كننده

به  اطالعات مجموعه ذخیره كننده و بوده سنسورنوری دارای كه شود می استفاده كنتورهایی برای بیشتر نوری روش

 توانددرمسافتی می اطالعات گیرنده دستگاه روش دراین .گردد نصب می كنتور روی بر رادیویی صورت به اطالعات ارسال قابلیت

 .باشد كنتور قرارداشته به دورترنسبت

كنتورهای مکانیکی قابلیت برداشت اطالعات را .گردد می استفاده خشک مغناطیسی بیشتردرموردكنتورهای فوق هردوروش

نداشته و كاربر این كنتورها باید در محل نصب حاضرشده و اقدام به برداشت عدد كنتور نماید به دلیل پراكندگی جغرافیایی 

امکان  موقع از حجم آب تولیدشده سختی مقدور بوده وعدم اطالع به العبور بودن مناطق امکان دسترسی به صعب گاهاًوسیع و 

نماید با توجه به استفاده گسترده از كنتورهای  ریزی جهت تأمین آب شرب را تقریباً غیرممکن می مدیریت منابع و برنامه

های باالی كنتورهای  ا با كنتورهای دیجیتالی به دلیل هزینهحجمی مکانیکی دریک طیف وسیع وعدم امکان تعویض آنه

 .هزینه ارائه دهیم دیجیتالی و كمبود منابع مالی كه دولت با آن روبروست ما را بر آن داشت تا با ارائه یک راهکار مناسب و كم

های مکانیکی به یکی از مشکالت عمده در این پروژه برداشت دیتا از كنتورهای مختلف و در اصل تبدیل كنتور

 .كنتورهایی باقابلیت كنتورهای مشابه دیجیتالی است در تصویر زیر یک نمونه از این كانترها آمده است

 روش تماسی   روش رادیوئی  
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 5شكل

در ایران  گونه خروجی دیجیتال ندارد از این نمونه در كل كشور كه این كانتر مکانیکی بوده و هیچشود  مشاهده می 3شکل در

شده كه آمار باالیی را به خود اختصاص داده است و تبدیل این كانتر به یک كانتر با  حدود صدوبیست هزار دستگاه نصب

باشد در تمامی این كانترها یک قسمت دوار وجود دارد كه نیروی الزم برای دوران  خروجی دیجیتال بخش مهم این پروژه می

گیرند و ایده اصلی استفاده از یک آهنربا در یکی از  در قسمت تحتانی كنتور با آب میهای درگیر  با پره آبخود را از برخورد 

شده و در قسمت مقابل با  دنده دهم قرار داده یک آهنربای ظریف در قسمت چرخپژوهش باشد كه در این  های دوار می قسمت

كند این سنسور را  ز جلو این سنسور عبور میشده دوار ا استفاده از یک سوییچ حساس به مغناطیس، هر بار كه آهنربای نصب

ترتیب موفق شدیم از دوران این كنتور یکپالس مربعی  این كند و به هدایت می NC TO NOاز حالت و قطع به حالت وصل 

شود تا شمارش صورت پذیرد و عدد  داده میARMخروجی رابه دست آوریم و این پالس به ورودی كانتر یک میکروكنترلر 

ثانیه و دقیقه و  ها در واحد ه توسط كانترمکانیکی با عدد تولیدشده با كانتر دیجیتالی باهم برابر بوده و با شمارش پالستولیدشد

شکل مشخصات شده دارای  سنسور استفاده.ولید حدودی لیتر بر ثانیه و مترمکعب در ساعت را به دست آوریمتوانیم  ساعت می

 :باشدمی 0
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 reed relayسنسور  -7 شكل

در .استفاده باشد شود به ترتیبی كه كانتر دوباره در محل قبلی خود قابل این سنسور در قسمت تحتانی كانتر نصب می

 زینی به تعویض كانتر ها اجیو احت قرارگرفتهراحتی در فضاهای خالی كانتر ها  بعدی طوری عمل شده كه سنسور به طراحی سه

 8مطابق شکل . نباشد
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 .دیینما یماست را مشاهده  قرارگرفتهبرای سنسور  شده یطراحقالب  را كه داخلreed relayمونه سنسور ن9درشکل 
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ی حاصل از سنسور را كه یک پالس مربعی تایو دمتصل شده  ARMدر قسمت بعدی خروجی سنسور به میکروكنترلر 

شده با یکدیگر  در این حالت عدد كنتور مکانیکی با عدد نمایش داده دهد یمباشد خوانده وبر روی صفحه نمایشگر نشان  می

 ارسال نماید در شکل موردنظرشود تا دیتا را به سرور  داده می GSMبه ماژول  ARMبرابر بوده و خروجی توسط میکروكنترلر 

 :شده است نمایش دادهی افزار سختمدار  16

 

 

 

 

 

 

 11شكل

قابلیت ذخیره دیتا نیز وجود دارد تا در صورت عدم  افزار سختاست در این  مشاهده قابل 16در شکل طور كه در  همان

 11در شکل. باشد استفاده قابلو بین نرفته  كنتور ازمتصل به مودم دیتای حاصل از عملکرد  كارت میشارژ ساتمام اتصال مودم 

 .شده است نمونه متصل شده كانتر دیجیتال به برد الکترونیکی نمایش داده

 

 

 

 

 

 -11شكل

تا سی روز  تواند یمراحتی  این باتری پشتیبان به كه یطور بهشده  به لحاظ حفظ دیتای سیستم از باتری پشتیبان استفاده

های زمانی قابل  بازه صورت بهدر این پروژه اطالعات .اتصال برق دستگاه نمایش دهد محض بهدیتای تولیدی را حفظ كرده و 

در این پروژه از میکروكنترلر .باشد می برداشت قابل USBذخیره كرده و این اطالعات توسط پورت SDتنظیم بر روی حافظه 

ARM به عنوان پردازشگر اصلی استفاده شده است وكلیه پردازش های ورودی وخروجی شامل ارتباط با سنسور كانتر ومحاسبا

از طریق این میکروكنترلر انجام  SD CARDاز طریق پورت سریال ارتباط با حافظه جانبی  GSMت مربوطه وارتباط با مودم 

 .ده از یک میکروكنترلر قوی كلیه پردازشها سریع وبالدرنگ انجام پذیرددر این پروژه سعی شده است تا با استفا. می شود
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جهت ارتباط با RS 485سخت افزار استفاده شده دارای یک ورودی دیجیتال جهت اتصال به سنسور كانتر ویک خروجی 

 . مودم می باشد

 هاي مختلف سيستم مانيتورینگ  قسمت

 افزاري بخش سخت

اطالعات ایستگاه پمپاژ اعم از سطح مخزن، پارامترهای كمی و كیفی آب ، اطالعات تابلو  آوری كلیه این بخش وظیفه جمع

 . جهت ارسال به مركز دیسپاچینگ را داراست... های امنیتی و برق، سیستم

 افزاري بخش نرم

هرگونه خطا  نمایندودر صورت بروز ها را پردازش و ثبت می در این قسمت سیستم اطالعات ارسالی از هریک از ایستگاه

شده در اتاق دیسپاچینگ به ما امکان كنترل و نظارت بر روی  افزار نصب نرم. دهد صورت گرافیکی در اتاق كنترل نمایش می به

 دهد های پمپاژ را میهمه ایستگاه

 متري مباني و معيارهاي طراحي تجهيزات تله

این  .اند شده سراسر دنیا شناختهدر  آوری و ذخیره اطالعات جمععنوان ابزاری پرقدرت برای  بهWireless telemetryامروزه 

ها،  موقع برای كنترل سیالب های دقیق و به عنوان ابزار بسیار مهمی جهت مدیریت بر منابعو پیشگویی شاخه از مهندسی به

برای  .گردند استفاده میمطالعه ،  زندگی مناطق مورد توسعه پایدار در چرخه ریزی در جهت ها و همچنین برنامه سالی خشک

 و عوامل كلیدی زیر باید موردنظر قرارای  متری و كنترل از راه دور، شرایط محیطی و منطقه سیستم تله انتخاب بهینه

 .(1596برمه زیار،)گیرند

صورت  هستند كه به متری، عوامل فنی و تجهیزات متعددی دخیل طور خالصه در طراحی و ساخت یک شبکه تله به

 :(1596برمه زیار،)وار عبارتند از فهرست

 گیری سنسورهای اندازه 

 واحدRTU(Remote Terminal Unit) 

 تجهیزات ارتباطی مستقر در هر ایستگاه(Communication Devices)ها و پروتکل مخابراتی آن 

 آوری و پردازش اطالعات در ایستگاه مركز تجهیزات جمع(SCADA Center)  

RTUها را به شکل مناسبی برای ،استفاده پروتکل مخابراتی  عهده دارند و آن العات از سنسورها را بهآوری اط وظیفه جمع

های  را یا از طریق ارتباط با سیگنال اطالعات موردنیاز RTUهر .نمایند آماده می و برای انتقال روی بسترمخابراتی درآورده

پروتکل مخابراتی، زبان مورداستفاده برای دریافت و انتقال .نمایند میهای سریال تجهیزات هوشمند كسب  یا ازدرگاه الکتریکی

 باشد اطالعات بر روی شبکه می
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 :هاي مخابراتي مطالعه انواع شبكه

از نقاط كنترلی را به  شده آوری شود كه اطالعات آنالوگ ودیجیتال جمع شبکه مخابراتی به تجهیزات مخابراتی گفته می

 .كند مركزی را به نقاط تحت كنترل منتقل می های صادرشده از سیستم كنترل وبرعکس فرمان اتاق كنترل مركزی فرستاده

 (1596برمه زیار،)

كاربردی خاص،  ها را برای باشند كه آن های مخابراتی، محاسن و معایب خاص خود را دارا می هر یک از انواع تکنولوژی

 :های مخابراتی برای این طرح شامل موارد زیر است شبکه انواع. نمایند مطلوب می مناسب و در كاربردی دیگر، نا

 سیستم رادیویی  •

 كابل •

 ماهواره •

 هاي ارتباطي بررسي تكنيك

 خطوط تلفن 

 شبکهGSM  

  شبکه رادیوییVHF/UHF 

 انتقال به كمک ماهواره 

 خطوط تلفن

روستایی، یکی از  از مناطقخطوط تلفن با توجه به ارزان و در دسترس بودن در تقریباً تمامی نقاط شهری و بسیاری 

اطمینان پایین و پهنای باند نسبتاً كم و همچنین  توان به قابلیت از اشکاالت این روش می .باشد های ارزان انتقال داده می روش

كه در كاربردهای حساس كه امکان قطع ارتباط در شبکه باید به حداقل  طوری نویز پذیری آن در انتقال اطالعات اشاره كردبه

انتقال  های خاص، قابلیت الزم به ذكر است كه امروزه با مودم .باشد یزان خود برسد،این شیوه از پایداری الزم برخوردار نمیم

 .كیلوبیت در ثانیه توسط خطوط تلفن عمومی كشور وجود دارد30اطالعات تا 

 GSMشبكه 

نرخ ارسال و  تولید كم اطالعات وعدم نیاز به ساخته شده و با توجه به موبایل به دلیل وجود یک ساختار شبکه از پیش

 .های انتقال اطالعات، مورداستفاده واقع شود عنوان یکی از روش تواند به دریافت باال می

اطالعات  اطمینان در انتقال عنوان یک محیط قابل بهGSMاكنون در بسیاری از كشورهای پیشرفته دنیا، شبکه هم

اعتماد كه در كشورهای پیشرو در زمینه مخابرات به كار  های مخابراتی بسیار قابل ازشبکهیکی دیگر  .مورداستفاده قرار گیرد
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در .ارسال كند 50kb/sتواند اطالعات را تا نرخ  شده كه می تأسیس GSMاست كه بر روی بستر  GPRSشود شبکه  می گرفته

 .كشور ما متأسفانه این بستر مخابراتی كمتر مورداستفاده قرارگرفته است

 

 VHF/UHFشبكه رادیویي

تواند در صورت سایت یابی محلی دقیق و  در صورت وجود دید مناسب می UHFیا VHFشبکه رادیویی در باند فركانسی 

از  .برداری قرار گیرد های مناسب، با ضریب اطمینان باال جهت ارسال اطالعات مورد بهره های مخابراتی در محل نصب دكل

ی و مطمئن اطالعات با استفاده از یک شبکه رادیویی كامالً خصوصی به مركز بوده و همواره در مزایای این روش، ارسال دائم

باشد كه در صورت وجود مانع طبیعی در مسیر، باید از  ها می از معایب این روش، نیاز به دیدمستقیم آنتن.باشند دسترس می

های مربوطه  این است كه نیازی به اخذ مجوز از سازمانترین مزیت این روش  بزرگ .های رادیویی استفاده كرد تکراركننده

 .ندارد

 پيشنهاديسيستم رادیویي 

شده با  های طراحی سیستم .رادیویی، باید در مرحله نصب اولیه موردنظر قرار گیردقرائت از راه دور  قابلیت توسعه سیستم 

تجهیزات تکراركننده رادیویی، محاسن بسیاری دارند زیرا فقط با نصب یک رادیو در یک نقطه و نصب آنتن در جهت مطلوب، 

كند ولی در  كار می UHFرادیوی متعارف غالباً در باند فركانسی .را افزایش داد قرائت از راه دور توان محدوده سیستم  می

 .شود نیز به كار گرفته می VHFباند فركانسی  صورت نیاز، در

كیلومتر، در صورت استفاده از 06بر روی یک خط تا شعاع  RTUتوانند به چندین  مگاهرتز می 066های رادیویی  سیستم

 .تکراركننده، دسترسی یابند

 ..لومتر دسترسی یابندكی23اما تا شعاع  RTUتوانند به چندین  مگاهرتز می066مگاهرتز مشابه سیستم 966های  سیستم

 .باشد این سیستم دارای قیمتی مطلوب و پایین برای انتقال اطالعات با سرعت كم می

 شده در دستگاه فرستنده تجهيزات استفاده

 دستگاه فرستنده رادیویی 

  سیم آنتنRG58  

 ای فركانس  آنتن لولهVHF 

 7.2باطری سیلد اسیدAH  

  5سلول خورشیدیW  

  دیود یکسو ساز 
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  جهت نصب آنتن و حفاظت سلول خورشیدیدكل 

 

 

 

 

 

 -12شكل

اطالعات مخزن را به  433mhzدر محدوده فركانسی  UHFشده در باند فركانسی مجاز  فرستنده رادیوی طراحی

وفرستنده و گیرنده  00بیتی را داراست كه امکان استفاده از  0این فرستنده قابلیت كدبندی . كند میگیرنده ارسال 

 .آورد میرا در یک منطقه به وجود 

 تأثیركه در بهره فرستنده و گیرنده  آید حسابمی بهیکی از پارامترهای مهم  و گیرندهسیم آنتن در دستگاه فرستنده 

همچنین . كنند میاستفاده  RG58های فرستنده از استاندارد در دستگاه شده ادهاستفی ها آنتن. گزارد میبه سزایی 

 .است آمده دست بهو اندازه آن  شده محاسبهپیچیده مخابراتی  های فرمآنتن نیز طبق  های لوله

 دستگاه فرستندهاستریو مرغوب جهت اتصال به  سال و استفاده از سوكت 7های سیلد اسید با عمر مفید  استفاده از باطری

 

 

 

 

 5Wسلول خورشيدي  -13شكل

 

 

 

 

 

 باطري خورشيدي-14شكل
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میلی  766و  idleمیلی واتی دستگاه فرستنده در حالت  266وات است كه با توجه به مصرف  3 خروجی این سلولتوان 

 . كند كننده تولید و در باطری ذخیره می برابر مصرف 36توان گفت توانی معادل  می( دقیقه یکبار 13هر ) واتی در حالت ارسال 

 

 اتصال سلول خورشيدي به باطري -15شكل 

شود این سلول  بایست از یک دیود یکسو ساز استفاده نمود كه باعث می جهت اتصال سلول خورشیدی به باطری حتماً می

 .كننده عمل نکند عنوان مصرف در شب به

 شده در دستگاه گيرنده تجهيزات استفاده

  دستگاه گیرنده رادیویی 

 آنتن و سیم آنتن با پایه نگهدارنده 

 كنترل های قابل خروجی 

 نمایشگرهای سطح آب 

 دستگاه گيرنده رادیویي -16شكل                                                                                                                             

 مانيتورینگ GSMدستگاه 

 تجهیزات مورداستفاده در دستگاه

 فرستنده اطالعات مانیتورینگ .1

 900MHZآنتن  .2

 GSMدستگاه  .5
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 كنترل های قابل خروجی .0

 های خطا و اطالعات ورودی .3

 كارت سیم .0

 

 

 

 

 

 
 فرستنده اطالعات مانيتورینگ-17شكل

 :نتيجه گيريبحث و

ای كه در این پروژه  گونه سازد به های آب و فاضالب را در استفاده بهینه از منابع توانمند می انجام این پروژه شركت 

های احتمالی در خطوط انتقال را اعالم و از هدر  افزار تحت وب شکستگی محض افزایش ناگهانی مصرف با اعالم آالرم در نرم به

در این پروژه ضمن . سازد نماید و امکان كنترل و مدیریت مصرف را نیز فراهم می یها جلوگیری م رفت آب و سایر خسارت

و از   خورشیدی برق موردنیاز دستگاه را تأمین  قرائت از راه دور كنتورهای حجیم مکانیکی توانستیم با استفاده از انرژی

ولت كار می كنند كه برای  226شابه فقط با برق سیستم های دیجیتالی م.زیرساخت آماده مخابرات در انتقال دیتا بهره بردیم 

قیمت پایین كنتورهای حجمی . مناطق روستایی و دورافتاده كه دسترسی به برق شهر وجود ندارد عمال كاربردی ندارند

الوصول در  های التراسونیک و مغناطیسی، تولید داخل این كنتورها و خدمات پس از فروش سهل مکانیکی نسبت به نمونه

تعویض  همچنین.وجه تمایز بارز این دستگاه نسبت به نمونه های مغناطیسی موجود می باشد قبول ین قطعات، دقت قابلتأم

های آب و فاضالب تحمیل  های زیادی را به شركت با نمونه مشابه التراسونیک و مغناطیسی هزینه ی مکانیکیاین كنتورها

 .نماید دسترس می های جاری امری غیرقابل نماید كه این امر با توجه به بودجه می

 :منابع

-المللی ناتراوا اولین كنفرانس بین–، مطالعات تله متری چاهها  و مخازن آب شرب 1596،  برمه زیار ،رضوان-1

 .سیویلیکا
2-Zappe , R.W.,   valve  selection  Hand book ,3

rd
   ed  ., Gulf  pubilishing  company  Houston  , Texas , 

1971. 

3- Sanks, R. L. , pumping   station  Design  ,  Butter  Worth -  Heinemann , stoneham  , Massachusetts , 

1989. 

4--clark, j.w., viessman, w. , jr. , and Hammer, M.J. , water  supply  and  pollution  control  2
nd

  ed. , 

International  Text book company , London , 1971   . 

        5-Industrial flow measurement", by David.W.Spitzer, published byISA, (America), 1990. 

        6-Flow Measurement techniuse" by Dr.Y.L.Arora, published by Universal book corporation (India), 1978. 
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