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Εμμανουήλ Σουλιώτης & Γεώργιος Πανάρας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΔΜ

Σπυρίδων Παπαευθυμίου & Αναστάσιος Πουλιέζος
Σχολή Μηχανικών παραγωγής και Διοίκησης, ΠΚ
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ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι υδατικοί πόροι  αποτελούν εκτός από 
βασικό αγαθό για τη ζωή και το περιβάλλον,

βασικό ρυθμιστικό παράγοντα της

Αν και το νερό φαίνεται να υπάρχει σε αφθονία στη γη, 70% της επιφάνειας της 
καλύπτεται απ’ αυτό, η τελικά διαθέσιμη και κατάλληλη για χρήση ποσότητα είναι 
πολύ μικρή. 

98% του νερού της Γης στις θάλασσες, στους ωκεανούς και 
στους πάγους

1.4% είναι τεχνικά μη εκμεταλλεύσιμο 
(βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 800 m
ή είναι υφάλμυρο)

Μόνο το 0.6%του νερού
σε παγκόσμια κλίμακα

θεωρείται κατάλληλο και διατίθεται για 
χρήση

Οικονομικής, 
Τεχνολογικής, 

Κοινωνικής,
και Πολιτισμικής ανάπτυξης
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• Αποτελεσματική 
Χρήση των 
Υδατικών Πόρων

• Εξοικονόμηση των 
Υδατικών Πόρων

• Εξοικονόμηση 
Ενέργειας για τη 
Χρήση των 
Υδατικών Πόρων

Γιατί Είναι Σημαντική....?

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ
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Κατά τη διάρκεια του έργου με διάρκεια 1 έτος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα 
ευφυές και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικών δικτύων, το οποίο 

βασιζόμενο στην αναλυτική γεωγραφική – τεχνική τοπολογία του δικτύου και 
χρησιμοποιώντας σχετικά δεδομένα (εισροών – εκροών, ποιότητας, ενεργειακών 
απαιτήσεων) παρέχει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να αποφασίζει με 
γνώμονα τη βέλτιστη και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Φορέας χρηματοδότησης
Πρόγραμμα GR02-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων 

του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
περιόδου 2009-2014.

Συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης του έργου:

"Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου
διαχείρισης υδατικών δικτύων"

Ευφυή δίκτυα υδάτων. Σημαντικό.....?
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Ένα πλήρως ενοποιημένο σύνολο προϊόντων, λύσεων και 
συστημάτων που επιτρέπουν στους διαχειριστές:

 Να επιτηρούν συνεχώς από 
απόσταση και να διαγιγνώσκουν 
προβλήματα.

 Να προλαβαίνουν ζητήματα 
συντήρησης και να ρυθμίζουν με 
βέλτιστο τρόπο όλες τις πλευρές του 
δικτύου διανομής χρησιμοποιώντας 
πληροφορίες από δεδομένα.

 Να μπορούν να συμμορφώνονται
άμεσα, με διαφάνεια και ακρίβεια στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις για την 
ποιότητα και την αειφόρο διαχείριση 
των υδάτων.

Τελικά παραδοτέα και χρήσεις τους
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Το σύστημα ευφυούς διαχείρισης SmartWaters (λογισμικό + υλικό) 
αποτελείται από το υδατικό δίκτυο, με τα απαραίτητα στοιχεία του 
(δεξαμενές, αγωγοί, αντλίες, ηλεκτροβάνες, αισθητήρες, Supervisory Control 
and Data Acquisition (SCADA), κλπ) και το λογισμικό λειτουργίας του.   
Το λογισμικό ευφυούς διαχείρισης έχει διπλή χρήση:
 Ως λογισμικό σχεδίασης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας 

διαφόρων παρεμβάσεων επί του υπάρχοντος δικτύου (π.χ. χρήση 
αντιστροφέων στις αντλίες, βελτιστοποίηση προγραμματισμού λειτουργίας 
αντλιοστασίων, αξιολόγηση δυνατότητας κατασκευής επιπλέον 
δεξαμενών, διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, κλπ). Στην περίπτωση 
αυτή το λογισμικό διαχείρισης χρησιμοποιεί το υλοποιημένο μαθηματικό 
υπόδειγμα του δικτύου (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ).

 Ως λογισμικό on-line διαχείρισης του υδατικού δικτύου. Στην 
περίπτωση αυτή το λογισμικό διαχείρισης χρησιμοποιεί "άμεση"
πληροφορία για την κατάσταση του δικτύου, την επεξεργάζεται και 
στέλνει τις κατάλληλες εντολές (επενεργώντας στο SCADA του δικτύου).
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Υδατικό δίκτυο μελέτης
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Κριτήρια επιλογής (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
 υδατική αυτονομία
 ικανή πολυπλοκότητα

Επιλεχθείσα περιοχή (ΑΡΔΕΥΣΗ)
Κάμπος και Ακρωτήρι Χανίων. Τροφοδοτείται από 
γεωτρήσεις στα Μυλωνιανά, Μεγάλα Χωράφια και τις 
πηγές των Μεσκλών.

Δεδομένα
 τοπολογία δικτύου
 μηνιαίες ενεργειακές καταναλώσεις αντλιοστασίων
 εξαμηνιαίες καταναλώσεις νερού ανά υδροληψία

Υδατικό δίκτυο μελέτης
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Υπάρχον σύστημα Supervisory Control
and Data Acquisition (SCADA)
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Δυσκολίες στην αρχική υλοποίηση
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Τελικό υδατικό δίκτυο μελέτης
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Τελικό υδατικό δίκτυο μελέτης
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Τοπολογία δικτύου 
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Τοπολογία και υδραυλική επίλυση δικτύου 

Λειτουργία λογισμικού SmartWaters...!!!
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Ημερήσια/μηνιαία κατανάλωση νερού 

16

πιέσεις – στάθμες – ροές –ηλεκτρική ενέργεια
ρυπαντές – διαρροές – αποθέματα
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Πιέσεις – ροές

18
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Σημεία "εκτός ορίου"
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Ευφυής διαχείριση δικτύου
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Λειτουργία αντλιών με αντιστροφείς (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

 Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια.

 Ρύθμιση των πιέσεων: καλύτερη ποιότητα παροχής ύδατος (σταθερές 
πιέσεις), μείωση διαρροών.

Υλοποίηση

Αντλιοστάσιο: Βλητές

Αντλίες σε λειτουργία:  2×350 m3/h, 1×120 m3/h

Αλγόριθμος ελέγχου: ελεγκτής κανόνων ο οποίος ρυθμίζει τη στάθμη της δεξαμενής 
των Κορακιών σε επιθυμητό ύψος, μεταβάλλοντας τις στροφές μίας εκ των 2 μεγάλων 
αντλιών. 

Ευφυής ενεργειακή διαχείριση δικτύου
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 Λειτουργία αντλιών με αντιστροφείς

 Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια.

 Ρύθμιση των πιέσεων: καλύτερη ποιότητα παροχής ύδατος (σταθερές πιέσεις), 
μείωση διαρροών.
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Kέρδος κατανάλωσης

Κέρδος κατανάλωσης (kWh/μήνα) Κέρδος κατανάλωσης %

Παρακολούθηση παραμέτρων ποιότητας και  
ποσότητας του νερού
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1.  Η παρακολούθηση κατάλληλων παραμέτρων της ποιότητας του νερού των πηγών και 
των φραγμάτων σε πραγματικό χρόνο, έχει σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη λήψη μέτρων 
όπως επίσης και την έγκαιρη αποτροπή εισόδου και διάχυσης του ακατάλληλου νερού στα 
δίκτυα άρδευσης/ύδρευσης (π.χ. σε περίπτωση δολιοφθοράς): 

 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: pH, αγωγιμότητα, θολερότητα, αλμυρότητα, 
ανιόντα, κατιόντα, βαρέα μέταλλα, COD, ουσίες οσμής,  υδρόθειο, …

 Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά: κολοβακτηρίδια, …

2.  Η παρακολούθηση της στάθμης του νερού των πηγών και των φραγμάτων σε 
πραγματικό χρόνο, έχει σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη λήψη μέτρων για την 
ορθολογικότερη κατανομή του.

3. Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση εκροών για γεωργική χρήση. Στόχος ήταν η 
ορθολογική χρήση νερού για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Τελικώς 
προσδοκώμενα οφέλη είναι: η εξοικονόμηση νερού (με τον περιορισμό παροχής όταν 
ξεπερνά τις μέγιστες ανάγκες της καλλιέργειας), η καλύτερη κατανομή νερού στις 
καλλιέργειες όταν υπάρχει έλλειψη, η προστασία των καλλιεργειών από την ξήρανση.

Εντοπισμός διαρροών
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 Πρόκειται στην ουσία για εξειδικευμένο 
λογισμικό, το οποίο βασιζόμενο σε 
ελάχιστα δεδομένα πραγματικού χρόνου 
(ελαχιστοποίηση εξόδων εγκατάστασης 
σχετικού εξοπλισμού), εντοπίζει διαρροές.

 Τα δεδομένα, ιδανικά, είναι πιέσεις ή ροές 
σε "στρατηγικά" σημεία του δικτύου, που 
υποδεικνύει η προσομοίωση και ο 
διαχειριστής.

 Φιλόδοξος στόχος !

Μελέτη αξιοποίησης εναλλακτικών
ενεργειακών πηγών
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Υδροστρόβιλοι αγωγών

Αιολικά

Φωτοβολταϊκά
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www.smartwaters.gr
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


