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Utilizarea imaginilor prin satelit câștigă teren ca metodă
de detectare a scurgerilor de apă din conducte.
Dar cum funcționează și ce implică un proiect de
detectare a scurgerilor prin satelit?
Iată pașii implicați într-un proiect tipic de detectare a scurgerilor prin satelit:
Pasul 1: Obținerea și analiza imaginilor
Un proiect tipic se va concentra pe o zonă definită stabilită de compania de apă în care
se cunosc zonele cu scurgeri mari și liniile de noapte, sau DMA cu procente ridicate de țevi din
plastic și CA. Satelitul va acoperi zona specificată prin achiziționarea imaginilor brute folosind
senzorii de radar sintetic (SAR). Acești senzori trimit undele electromagnetice care colectează date
de pe suprafața Pământului pentru a le trimite înapoi la satelit.
Pasul 2: Corecții radiometrice și analiză algoritmică
Datele brute colectate de către senzorul SAR trebuie să fie pregătite prin filtrarea unor
sunete nedorite prin satelit din clădiri, alte obiecte create de om, vegetație, lacuri, piscine, drenuri și
resurse de canalizare și o întreagă gamă de alte interferențe.
Fiecare pixel din imaginea achiziționată este trecut printr-un algoritm unic care a fost
dezvoltat pentru a căuta semnătura spectrală a apei potabile.
În acest stadiu se adaugă stratul de țeavă de utilitate, care asigură scurgerile identificate
pe o hartă împreună cu străzile și locațiile conductelor, care afișează mii de kilometri pătrați.

Pasul 3: Raportul privind scurgerile și furnizarea rezultatelor
O întreagă rețea poate fi studiată periodic, oferind anual mai multe seturi de constatări.
Clienții vor primi datele în limbajul de marcare a cheilor (KML) care poate fi adăugat la sistemele lor
GIS și la hărți, aplicații web sau mobile pentru a produce o foaie de scurgere globală.
Zonele care au o probabilitate mică de scurgere vor fi marcate în albastru, unde zonele
marcate cu roșu înseamnă o mare probabilitate de scurgere. Tehnicienii de scurgere sunt apoi trimiși
în zone pentru a găsi locul exact.
În funcție de preferința clientului, rezultatele pot fi furnizate în unul din cele patru moduri:
 GIS pe bază de web
 Leaksheets pentru munca pe teren
 aplicație care permite accesul la distanță;
 fișiere GIS
Pasul 4: Confirmarea rezultatelor la sol
Pot apărea situații în care scurgerile au fost raportate sau reparate după preluarea imaginii
prin satelit, iar confirmarea acestora se efectuează înainte de începerea verificării pe teren.

S-au contactat partenerii din România ai firmei UTILIS, respectiv firma S.C. BioTech
S.R.L. pentru stabilirea detaliilor și a pașilor de urmat. A fost stabilită aria de scanare şi s-au
transmis coordonatele către furnizorul de servicii, care a realizat scanarea zonei solicitate, a făcut
corecțiile radiometrice și a stabilit posibilele scurgeri de apă.
La sfârșitul lunii iunie 2018, împreună cu reprezentanții S.C. BioTech S.R.L. am decis să
organizăm la Pitești un workshop practic de depistare a scurgerilor de apă pe baza rezultatelor
transmise de firma UTILIS. Astfel, în colaborare cu Fundaţia Româno-Germană Aquademica, S.C.
BioTech S.R.L. și firma UTILIS, în perioada 9-11 iulie s-a organizat o întalnire cu echipele de
detecție din țară, pentru localizarea cât mai multor avarii, sub forma unui concurs, la care au
participat zece echipe reprezentând companiile de apă din Timiș, Dolj, Prahova, Neamț, Maramureș,
Buzău, Covasna, Târgoviște, Turda și Brașov.

În urma scanării rețelei de apă, au fost identificate un număr de 83 de zone cu posibile
avarii în Pitesti, care urmau să fie localizate de echipele participante prin metodele clasice (acustice).
Din aceste zone au fost selectate un număr de 5 zone/echipă, iar echipele au putut utiliza orice
metodă pentru a localiza cât mai multe avarii.
Condițiile meteo au fost dificile, la acestea adăugându-se și traficul, zgomotul ambiental și
alte capcane neprevăzute.
În condițiile mai sus menționate au fost sesizate 23 de locații cu avarii, ce urmează a fi
remediate. A fost identificate avarii care au debite semnificative (5 l/sec) și care nesemnalate adună
în timp cantități considerabile de apă pierdută în sistemul de canalizare.
Misiunea detectorilor a fost de a merge… pe urmele sateliților și de a îngusta zona
„suspectă” de defect, pentru ca echipele de mentenanță să poată prelua mai departe partea de
săpătură, înlocuire și refacere, adică remedierea defectului.
Echipa care a localizat prima avariile din rețea a fost cea din Buzău, într-un timp record de
20 de minute, detectorii fiind premiați de către firma BioTech.
Despre tehnologia utilizată, de depistare a pierderilor de apă din spațiu, s-a vorbit în
avanpremiera probei practice. Compania Biotech a prezentat participanților rezultatele obținute, iar
reprezentatul companiei de apă din Craiova, care a realizat scanarea rețelei, a împărtășit din
experiența proprie. Specialiștii în detectarea pierderilor au fost de acord că metoda „sateliților” nu
rezolvă toate pierderile de pe teren, dar ajută oamenii de teren cu indicii despre zonele în care
trebuie să caute defectele.

Până la data de 30.09.2018 au fost verificate 63 de locații, fiind
localizate 42 de scurgeri cu un debit estimat de 22,75 l/s. Dacă facem un
calcul sumar rezultă că pierderile de apă au fost reduse cu 81,9 mc/oră.
Având în vedere rezultatele obținute sperăm să repetăm experiența
și anul viitor.
Singurul inconvenient al metodei este acela că pentru o reușită cât
mai bună este necesară existent unui GIS (Geographic Information
System) cât mai corect și complet, întrucât acesta este elementul care
stabilește precizia de localizare a metodei.

