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ــت،  جمعی ــزون  روزاف ــش  افزای ــه  ب ــه  توج ــا   ب
ــی منابع آب  ــش آلودگ ــع و افزای ــه  ي صنای توسع
ــی و مناسب در  ــه آب کاف ــی ب ــن، دسترس شیری
ــدی تبدیل  ــک بحران ج ــور ها به ی ــی از کش برخ
ــیاری از کشور ها، علی رغم وجود  شده است. در بس
ــن آب آشامیدنی  ــن، تأمی ــع کافی آب شیری مناب
ــکل روبه رو است. با توجه به موارد اخیر   سالم با مش
ــع  ــت مناب ــه   ي محدودی ــت در نتیج ــی اس بدیه
ــران ذي   ربط دارای  ــن آب شرب مناسب، مدی تأمی
ــث مدیریت تقاضا  ــراوان در بح ــای ف محدودیت   ه
ــه   ي منابع،  ــت مدیریت بهین ــتند. پس در جه هس
ــن کار، مدیریت مصرف  است که با توجه  اصلی   تری
ــترکان و افزایش مبالغ آب  بها  به افزایش تعداد مش
ــدی یارانه  ها(، لزوم  ــور )در راستای هدفمن در کش
افزایش سرعت و دقت در قرائت کنتور مشترکان و 
کاهش هزینه   های مازاد، استفاده از فناوری   های روز 
 )AMR (1 دنیا در زمین یه قرائت خودکار کنتورها

را امری الزم و ضروری می   نمایاند.

1. Automatic Meter Reading 

قرائت کنتورها از راه دور در 
صنعت آب و فاضالب کشور

واژه هاي کلیدي: قرائت کنتور، قرائت از راه دور، 
AMR ،مدیریت مصرف

مهندس مجید کالنتری

رییس گروه تدوین دستورالعمل  های فنی 

کاالهای صنعت آب و فاضالب کشور
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1. مقدمه
اگر چه حجم کلی آب های موجود بر روی زمین به 
نسبت زیاد می نماید؛ اما متجاوز از 97 % این آب ها 
ــتند و حدود ــا و اقیانوس ها متمرکز هس  در دریاه

2 % نیز به صورت یخ و یخچال ها در مناطق قطبی 
ــع یافته  است. از یک درصد آب باقی مانده نیز  تجم
بخش زیادی در اعماق زمین بوده که استخراج آن 
ــان به دور است. به عالوه،  مشکل و از دسترس انس
ــع آب شیرین در سطح زمین به طور یکنواخت  مناب
ــور 60% کل  ــده اند. درحال حاضر، 9 کش توزیع نش
ــود اختصاص می دهند.  ــع آب شیرین را به خ مناب
ــورها عبارتند از: کانادا، چین، کلمبیا، پرو،  این کش
ــا، اندونزی و  ــه، ایاالت متحده آمریک برزیل، روسی
هند. در مقابل حدود 80 کشور با کمبود آب مواجه 
ــتند که برخی از آن ها تقریباً به هیچ منبع آب  هس
شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند؛ مانند: کویت، 
بحرین، مالت، امارات متحده عربی، سنگاپور، اردن 

و لیبی. 

2. مسایل  سامانه  ي فعلي قرائت کنتور 
مشترکین در صنعت آب و فاضالب

سامانه  ي قرائت فعلي داراي مشکالت زیر مي باشد: 
ــورت مي  پذیرد و خطا  .ثبت  ها توسط افراد ص

در این کار وجود دارد؛
ــداد کنتورخوان   ها و تعداد  .مدت قرائت به تع

مشترکین وابسته است؛
ــا توجه به هزینه  ها با  .مدت و دوره   ي قرائت ب

محدویت روبرو است؛
ــا تأخیر  ــده ب ــري کنتورهاي قرائت نش .پیگی

همراه است؛ 
.براي هر دوره   ي قرائت هزینه  هاي صدور قبض 

و نیز وصول قابل توجه مي  باشد؛
ــه واحدهاي فاقد  ــذاري کنتور مجزا ب .در واگ

لوله کشي مجزا، قرائت بسیار مشکل است؛
.در واگذاري انشعابات مجزا به واحدهاي دارای 
لوله کشي مجزا، احتمال اشتباه قرائت وجود دارد؛

ــت مصرف مانند  ــال اصول مدیری .امکان اعم
برخورد با مصارف غیرمتعارف و غیره وجود ندارد؛  
ــي و ماهانه   ي مصرف  .تحلیل روزانه   ي، هفتگ

آسان نیست؛
ــعابات غیرمجاز  .امکان شناسایي به موقع انش

وجود ندارد.
 

 3. مزایا و توجیهات فنی و اقتصادی 
سامانه  های قرائت از راه دور کنتورها

ــر )با توجه به  ــه ای و بدون تأخی اندازه گیری لحظ
ــد ماهانه صورت  ــا، قرائت می توان ــش هزینه ه کاه

گیرد(؛
.دقت باال در ورود اطالعات؛

.کاهش خطای قرائت نیروی انسانی؛
.شناسایی کنتورهای خراب؛

.شناسایی مصارف باال؛
.شناسایی نشت مشترکین؛

.شناسایی شکستگی انشعاب؛
.شناسایی انشعاب غیرمجاز؛

.ارزیابی مصارف روزانه، هفتگی و ماهانه؛
ــترکین برای  ــارف مش ــه و تحلیل مص .تجزی

الگوی مصرف؛
ــح کاربر و  ــگر به سط ــاه پیمایش ــا جایگ .ارتق

جمع بندی اطالعات؛
ــدار )قطع  ــال لحظه ای موقعیت های هش .ارس

کابل، نشت، اتفاقات(؛
.اخذ اطالعات به   روز از مشترکین غایب؛

.تضمین امنیت اجتماعی؛
.مستندسازی مطلوب اطالعات فنی؛

ــترکین از  ــاد قابلیت کنترل اطالعات مش .ایج
طریق اینترنت و GSM؛

.ایجاد زمینه   ي مناسب جهت تشکیل سازمان 
ــدور قبوض  ــری و متمرکز شدن ص ــات شه خدم

مصارف انرژی )آب، برق و گاز(؛
.ایجاد زمینه   ي مناسب جهت نصب کنتورهای 
ــی در مجتمع ها و آپارتمان ها و تفکیک دقیق  داخل

مصارف هر خانوار و پیشگیری از اختالفات؛
ــش  کاه و  ــان  کارکن از  ــه  بهین ــره وری  .به

هزینه های مازاد؛
.جلوگیری از امکان دستکاری کنتورها؛

.صدور قبوض ماهیانه و افزایش صرفه   ي مالی.
4. انواع سامانه  های پیشرفته  ي موجود 

جهت قرائت کنتورها
) AMR( 4. 1. قرائت خودکار کنتورها

ــده  ي موجود جهت قرائت  سامانه  های شناسایی ش
ــر طبقه بندی  ــار گروه به شرح زی ــا در چه کنتوره

می گردند:

ــه   ي قرائت از طریق اتصال بدون نیاز به  .سامان
حضور در منزل )از طریق اتصال مستقیم(؛

ــق امواج  ــار از طری ــت خودک ــه   ي قرائ .سامان
رادیویی؛

ــار از طریق خط تلفن  .سامانه   ي قرائت خودک
شهری )PSTN(؛

.GSM سامانه   ي قرائت از طریق شبکه ی.
1.1.4. سامانه  ی قرائت از طریق اتصال 

بدون نیاز به حضور در منزل
ــه کنتور شامل  ــه اطالعات مربوط ب ــن سامان در ای
ــم مصرفی و  ــوط به حج ــی، رقم مرب ــد شناسای ک
ــتقیم قرائت کننده   ی  ــره به   وسیله   ی تماس مس غی
ــوری قرائت می گردد.  ــی2 یا از طریق ارتباط ن دست
ــگر مربوطه را از طریق  در این سامانه می توان حس
سیم کشی در بیرون از منزل نصب کرد. موارد فوق 

در شکل  هاي 1، 2 و 3 آمده است.
ــن سامانه، در زمان قرائت نیازی  بنابراین در ای
به ورود به داخل منازل نمی باشد و در صورت نبود 
ــه راحتی انجام  ــن در منزل، قرائت کنتور ب ساکنی
می گیرد. اما همانند سامانه های موجود قرائت باید 
ــورت گیرد. در این سامانه با توجه  خانه به خانه ص
به این که وارد کردن مقادیر به   صورت دستی انجام 
نمی شود؛ میزان خطاهای انسانی به صفر می رسد.

2.1.4. سامانه  ی قرائت خودکار از طریق 
امواج رادیویی

ــا به گونه ای  ــه در ابتدا باید کنتوره ــن سامان در ای
ــده   ی پالس  ــه دارای ایجاد کنن ــد ک ــی شون طراح
ــت که با  ــه ای اس ــه گون ــس ب ــاد پال ــد. ایج  باشن
تعبیه   ی سامانه   ی مغناطیسی در یکی از عقربه ها با 

2. Hand-held
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شکل1. نمونه ای از کنتورهای مورد استفاده در سامانه قرائت مستقیم

شکل2. نحوه قرائت اطالعات در خارج از منزل

قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 
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ــی  هر گردش این عقربه شمارشگر به   صورت افزایش
عمل می کند. برحسب این که کدام یک از عقربه ها 
دارای سامانه ایجاد پالس باشد، میزان دبی عبوری 
ــور از حاصل  ضرب تعداد پالس های شمارش  از کنت

شده در میزان دبی هر پالس محاسبه می گردد.
ــور، این پالس باید  ــد از ایجاد پالس در کنت بع
ــه باشد. در  ــت را داشت ــال جهت قرائ ــت انتق قابلی
ــس باید به یک  ــت رادیویی، این پال سامانه   ی قرائ

ــواج رادیویی  ــی که قابلیت ارسال ام ماژول رادیوی
ــردد. سامانه های ماژول  ــد منتقل گ ــه باش را داشت

رادیویی موجود به دوگونه هستند:
 در مدل   هایی این ماژول های رادیویی به همراه 
ــق چرخش عقربه(  ــر )گیرنده   ی پالس از طری پالس
ــور تعبیه می   شود. )شکل  به   صورت واحد روی کنت

)5

ــر  در نمونه   ی دیگر از ماژول های رادیویی، پالس
ــی متصل می   شود.  ــق سیم به ماژول رادیوی از طری
ــت دیوار منازل و در  این ماژول های رادیویی در پش

محل مناسبی نصب می گردند. )شکل 6(
ــه میزان مصرف   ــن مرحله پالس مربوط ب تا ای
ــت و وارد ماژول رادیویی  ــر کنتور ایجاد شده اس ه

گردیده است.
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شکل3. نمونه ای از قرائت کنتورها از طریق اتصال مستقیم
شکل4. نمونه ای از کنتورهای ایجاد کننده پالس

ــه ای از مدول رادیویی که  شکل6. نمون
بوسیله سیم به کنتور متصل می گردد

شکل8. طرح شماتیک انتقال اطالعات از مدول رادیویی به گیرنده امواج

ــدول رادیویی که به  ــه ای از م ــل5. نمون شک
شکل7. نمونه ای از گیرنده های امواج رادیوییصورت مستقیم بر روی کنتور نصب می گردد

قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 
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ــاس فرکانس های  براس ــی  رادیوی ــای  ماژول ه
مختلفی کار می کنند که فرکانس قابل استفاده در 

ایران MHz 433 است.
گام بعدی دریافت امواج ارسالی از رادیو ماژول ها 
ــط گیرنده های امواج رادیویی می باشد. الزم به  توس
ــی و گیرنده های  ــه ماژول های رادیوی ذکر است ک
امواج رادیویی از طریق رایانه و نرم افزارهای مربوطه 

قابل برنامه ریزی هستند. 
همان  گونه که در شکل 8 نشان داده شده است 
ــی توسط گیرنده   ی  ــواج ارسالی از ماژول رادیوی ام

امواج دریافت و ثبت می گردد. 
میزان برد امواج رادیویی بستگی به نوع عوارض 
ــه دارد و اصوالً  ــای موجود در منطق و ساختمان ه
هرچه میزان تداخل امواج با عوارض و ساختمان ها 
ــود. در  ــر خواهد ب ــرد امواج کمت ــد، ب ــتر باش بیش
قسمت هایی بدون عوارض در نمونه ای از دستگاه ها 

این برد تا حدود یک کیلومتر هم می رسد.
سامانه  ی قرائت کنتورها در یک سطح وسیع به 
گونه ای است که با حرکت دادن گیرنده   ی رادیویی 
ــه )توسط قرائت گر به   صورت پیاده یا  در سطح منطق
نصب تجهیزات بر روی خودرو( عمل قرائت کنتورها 
ــواج ارسالی از کنتورها )شامل  از طریق دریافت ام

کد شناسه، میزان دبی و غیره( صورت می گیرد.
ــتقیم بر  ــه به   صورت مس ــو ماژول هایی ک رادی
ــا جوابگوی ارسال  ــور نصب می شوند تنه روی کنت
اطالعات برای یک کنتور هستند، در صورتی که در 
ــی که پالس توسط سیم به ماژول رادیویی  مدل های
منتقل می گردد، امکان اتصال تعداد بیشتری کنتور 

به یک ماژول رادیویی وجود دارد.
از خصوصیات قابل ذکر این ماژول های رادیویی 
ــوان به مواردی چون ظرفیت باالی باتری های  می ت
ــا 7 سال(، قابلیت استفاده  داخلی )قابل استفاده ت

در محدوده   ی وسیع دما )20- تا 50+ سانتیگراد( و 
کالس حفاظتی باال IP68 اشاره کرد.

ــه   ی قرائت خودکار کنتورها از  طرح کلی سامان
ــی می تواند به   صورت شکل 11  طریق امواج رادیوی

باشد.
ــل 11 آمده است قرائت  همان  گونه که در شک
ــا دارای 6 مرحله است: در سامانه   ی صدور  کنتوره
قبوض تعداد کنتورها و کد مربوط به آن  ها مشخص 
ــه   ی نرم افزاری مربوط به تجهیزات  شده و به سامان
قرائت کننده   ی دستی )گیرنده امواج( و ماژول های 
ــال می گردد. این اطالعات در نرم افزار  رادیویی ارس
ــده و جهت  ــزات، بازخوانی گردی ــوط به تجهی مرب
ــه گیرنده های دستی آماده می   شود. فرمان  انتقال ب
ــه کنتورها( به  ــداد و کد شناس ــت )شامل تع قرائ
ــی منتقل می گردد. در این  قرائت کننده های دست
ــه قرائت توسط حرکت پیاده   ی فرد یا حرکت  مرحل
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شکل9. نحوه دریافت اطالعات در روش پیاده یا حرکت با اتومبیل

قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 
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خودرو صورت گرفته و اطالعات در قرائت گرها ثبت 
می شود.

ــه  ــا ب ــده در قرائت گره ــت ش ــات دریاف اطالع
سامانه   ی مجهز به نرم افزار مربوطه منتقل می شود. 
ــری از اطالعات  ــمت قابلیت گزارش گی در این قس
ــود دارد. همچنین براساس قابلیت های نرم افزار  وج
ــده، جهت  ــی کنتورهای قرائت نش ــان شناسای امک
ــود دارد. همچنین  ــی وج ــکل احتمال بررسی مش
ــا مصارف چند  ــرف یک کنتور ب ــه   ی مص با مقایس
ــش غیرمنطقی مصرف  ــل و در صورت افزای ماه قب
ــت، آالرم هایی تولید   جهت بررسی امکان وجود نش

می   شود. 
ــات مربوط  ــدداً اطالع ــر مج ــه   ی آخ در مرحل
ــرف( به  ــه و میزان مص ــد شناس ــا )ک ــه کنتوره  ب
ــده و قبوض  ــال ش ــاب ارس ــه   ی صورت  حس سامان

مربوطه صادر می شوند.
ــی که سامانه  ی قرائت بر روی خودرو   در مواقع
ــوان از دستگاه های تقویت کننده  نصب شود، می ت
ــتر در مناطقی که  ــرد. این وسایل بیش ــاده ک استف
ــتند و امکان عبور و مرور  ــت قدیمی هس دارای باف
ــود، مطابق   ــت استفاده می ش ــا سخت اس در آن  ه
ــه کنتورها از طریق یک  ــل 12 امواج مربوط ب شک
ــاره ارسال می شود.  ــده3 دریافت شده دوب تکرارکنن
ــه ای باشد که  ــب تکرارکننده باید به   گون مکان نص
ــی پوشش دهد  ــر را به  خوب ــورد نظ ــای م کنتوره
ــا را دریافت کند( و امواج را  ــواج ارسالی از آن  ه )ام
ــور قرائت گر است  ــه خوبی به مکانی که محل عب ب
ــداد کنتورهایی که می تواند توسط  انتقال دهد. تع
ــردد، با توجه به نوع  ــتیبانی گ یک تکرارکننده پش

تجهیزات مشخص می گردد. 
ــور ارتباطات  ــه منظ ــای جدیدتر ب در روش   ه
ــن دو طرفه که هم قابلیت قرائت و هم قابلیت  آنالی
از   4)AMI( ــد  کن ــم  فراه را  راه دور  از  ــرل   کنت
ــار مش ــر ساخت ــی ب ــی  مبتن ــای رادیوی  روش   ه

ــت  ــر ساخ ــد و از زی ــح فیل ZIG_BEE  در سط
ــا به بعد استفاده  GSM/GPRS  از gateway ه

می   شود.

3.Repeater
4. Advanced Metering Infrastructure

3.1.4. سامانه  ی قرائت خودکار از طریق 
)PSTN( خط تلفن شهری

ــه   ی قرائت خودکار کنتورها از طریق خط  در سامان
ــد کنتورها دارای قابلیت ایجاد  تلفن شهری نیز  بای
پالس باشند. پالس ایجاد شده در این روش به جای 
اتصال به ماژول رادیویی باید یک دیتاالگر با مودم 
ــل اتصال به خط تلفن شهری نصب گردد. طرح  قاب
کلی قرائت از طریق خط تلفن شهری در شکل 13 

نشان داده شده است.
مراحل مختلف قرائت به شرح زیر می باشد:

ــال فهرست مربوط به کنتورها از نرم افزار  .ارس
صدور قبوض به رایانه   ی مجهز به نرم افزار تجهیزات 

با قابلیت اتصال از طریق خط تلفن؛
ــوط به  ــزار مرب ــات در نرم اف ــردازش اطالع .پ

تجهیزات؛
.برقراری اتصال از دفتر مرکزی و از طریق خط 
ــه دیتاالگرهای  ــا شماره تلفن های مربوط ب تلفن ب
ــف و بازخوانی  ــده جهت کنتورهای مختل نصب ش

اطالعات؛
ــردازش اطالعات در رایانه با نرم افزار مربوط  .پ

به تجهیزات؛
ــزار مربوط به صدور  .ارسال اطالعات به نرم اف
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قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 

قرائت گر دستی

تکرار کننده

شکل10. نمونه ای از مدول رادیویی با قابلیت اتصال 4 کنتور

شکل11. نمای کلی مراحل مختلف قرائت کنتورها

شکل12. سامانه قرائت رادیویی همراه با تکرار کننده

3. فرمان به واحد قرائت گر 

دستی انتقال می یابد

2. فرمان در pc بازخوانی 

می شود

1. فرمان در سامانه 

صورتحساب صادر می گردد
6. اطالعات جدید در سامانه 

صورتحصاب وارد می گردد

5. گزارش

 pc 4. فرمان مجدداً به

بازگردانده می شود
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صورت  حساب.
ــت رادیویی از  ــبت به قرائ تفاوت این روش نس
ــودرو، حذف تیم قرائت  طریق قرائت گر دستی یا خ
ــن روش به تأمین  ــرف دیگر ای ــده است. از ط کنن
خطوط تلفن جهت امکان انتقال اطالعات نیاز دارد.

ــی گردد که  ــن روش باید سع ــن در ای  بنابرای
ــاال استفاده گردد  ــای با ورودی های ب  از دیتاالگره
ــرای انتقال اطالعات چندین  به   گونه ای که بتوان ب
ــن استفاده نمود. نمونه ای از  کنتور از یک خط تلف
تجهیزات وجود دارد که قابلیت ثبت اطالعات بیش 
ــوان با یک خط  ــور را دارند، یعنی می ت از 30 کنت
تلفن اطالعات مربوط به بیش از 30 کنتور را انتقال 
داد که البته در مقابل این صرفه جویی در خط تلفن 
نیاز به سیم کشی از کنتورها تا محل نصب دیتاالگر 
ــاز به تمهیدات خاص در  ــود دارد که این امر نی وج

زمان اجرا و بهره برداری دارد.

4.1.4. سامانه   ی قرائت خودکار از طریق 
GSM GPRS/شبکه   ی

در این روش هم مانند روش های دیگر، کنتورها 
ــس مقدار  مصرف در  ــد به   گونه ای باشند که پال بای
آن  ها ایجاد شود. مراحل مختلف این روش در شکل 
ــت. همانند روش انتقال از  ــان داده شده اس 14 نش
ــف قرائت شامل  ــن، مراحل مختل ــق خط تلف طری

بخش های زیر است:
ــال فهرست مربوط به کنتورها از نرم افزار  .ارس
ــه   ی مجهز به نرم افزار مربوط  صدور قبوض به رایان
به تجهیزات با امکان برقراری ارتباط از طریق مودم 

GSM؛
ــوط به  ــزار مرب ــات در نرم اف ــردازش اطالع .پ

تجهیزات؛
ــزی و از طریق  ــراری ارتباط از دفتر مرک .برق
شبکه   ی GSM با شماره ی سیم کارت های مربوط 
ــای نصب شده  ــا متمرکزکننده ه ــه دیتاالگرها ی ب

جهت کنتورهای مختلف و بازخوانی اطالعات؛
ــات در رایانه از طریق نرم افزار  .پردازش اطالع

مربوط به تجهیزات؛
ــزار مربوط به صدور  .ارسال اطالعات به نرم اف

قبوض؛

در این روش دو نوع تجهیزات مختلف با قابلیت 
ــه ی GSM وجود دارد: مدل  اتصال از طریق شبک
ــه با  ــد ک ــی می باشن ــه ای از دیتاالگرهای  اول نمون
تعبیه  ی یک عدد سیم کارت در آن  ها امکان ارتباط 
ــزی با  ــر مرک ــه   ی GSM و از دفت ــق شبک  از طری
آن  ها برقرار می گردد. نمونه هایی از این دیتاالگرها 
ــات مربوط به حدود  ــت ارسال همزمان اطالع قابلی
30 کنتور را دارند که از طریق اتصال با سیم پالس 
ــور به دیتاالگر منتقل می گردد.  ایجاد شده در کنت
حذف تیم قرائت کننده و لزوم سیم کشی و تعبیه   ی 
محل نصب دیتاالگر جهت بهینه سازی سیم کشی ها 
و تهیه   ی سیم کارت برای هر دیتاالگر از موارد قابل 
ــن روش است. مدل دوم انتقال اطالعات  ذکر در ای
از طریق سامانه   ی  GSM در شکل 15 نشان داده 

شده است.
ــه در شکل 15  ــه ک ــدل همان   گون ــن م در ای
ــان داده شده است اطالعات مربوط به کنتورها   نش
ــق تکرارکننده ها به  ــا از طری ــتقیم ی به   صورت مس
ــن متمرکزکننده  ــده می رسد. ای ــک متمرکزکنن ی
ــواج می باشد و از  ــت دریافت و ثبت ام دارای قابلی
ــه در این متمرکزکننده تعبیه  طریق سیم کارتی ک
شده است امکان برقراری ارتباط از طریق شبکه   ی 
ــال اطالعات فراهم  ــر مرکزی و انتق GSM با دفت

می گردد. 
ــاب محل  ــمت انتخ ــم در این قس ــه   ی مه نکت
ــد دارای پوشش کافی  ــده است که بای متمرکزکنن
شبکه   ی GSM باشد و امکان دریافت امواج ارسالی 
ــا برای آن  ــی و تکرارکننده ه ــای رادیوی از ماژول ه
ــود داشته باشد. هرکدام از این متمرکزکننده ها  وج

ــدود 1000 کنتور را  ــت انتقال اطالعات تا ح قابلی
دارند.

ــده به کلی  ــز تیم قرائت کنن ــن روش نی در ای
ــردد. نکته   ی کلیدی این روش طراحی  حذف می گ
آن است که غالباً از این روش و در مد GPRS آن، 
ــور تبادل آنالین  ــای ترکیبی و به منظ در حالت   ه
ــاق کنترل مرکزی نیز  ــا به ات داده از gateway ه

استفاده می   شود.

5. نتیجه
ــور مدیریت بهینه   ی فرآیندها، بدون  امروزه تص
ــای اتوماسیون تولید امری محال  استقرار سامانه   ه
ــی آشکار  ــن امر آن   جای ــت. اهمیت مضاعف ای  اس
ــک بنگاه  ــه و درآمد ی ــث هزین ــه بح ــود ک می   ش
اقتصادی مطرح شود. در صنعت آب و فاضالب نیز 
ــرو، ضرورت محاسبه   ی  ــه تبع تمامی صنایع پیش ب
ــترکین و تعیین درآمد  ــرف مش ــق میزان مص  دقی
ــوردار است که  ــت واالیی برخ ــا از اهمی شرکت   ه
ــه  ی استقرار کنتورهای  ــق این امر جز در سای تحق
ــی کنتورها از  ــد و سامانه   های قرائت سنج هوشمن
ــروری است تا  ــت. بنابراین ض ــن نیس راه دور ممک
ــای از راه دور قرائت  ــا پایلوت کردن انواع روش   ه ب
ــا و مناطق  ــاد مختلف، در اقلیم   ه ــا در ابع کنتوره
ــه تعیین  ــبت ب ــی نس ــری و روستای ــف شه  مختل
ــات الزم در جهت  ــدام و اقدام ــر اق ــه   ی برت  گزین
ــا رعایت کامل  ــای مذکور، ب ــازی سامانه   ه پیاده   س
ــور  ــی موارد مترتب بر امنیت سایبری در کش تمام

صورت گیرد.
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شکل13. مراحل مختلف قرائت اتوماتیک کنتورها در سامانه قرائت از طریق تلفن شهری

شکل14. مراحل مختلف قرائت اتوماتیک کنتورها در سامانه قرائت از طریق شبکه

شکل15. نحوه انتقال اطالعات مربوط به کنتور از طریق متمرکز کننده در سامانه

سامانه
 صورتحصاب

رایانه
مجهز به مودم

دیتاالگر
مجهز به مودم

کنتور با
قابلیت ایجاد پالس

کنتور با
قابلیت ایجاد پالس

دیتاالگر یا متمرکز کننده 
GSM l مجهز به سامانه

رایانه مجهز
GSM به مودم

سامانه
 صورتحصاب


