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REZUMAT. Provocările actuale, privind împlementarea unui management durabil al resurselor de apă, justifică 
dezvoltarea de noi produse și metodologii care au ca scop eficientizarea sistemelor de apă în deplin acord cu 
celelalte componente ale mediului natural şi construit. Un design ecologic, bazat pe abordări de feedback, 
permite o manipulare mai eficientă a resurselor știinţifice comparativ cu sistemele de buclă deschisă. Ca 
urmare, o cercetare multidisciplinară ar putea dezvolta o metodologie optimă de proiectare a reţelelor de apă, 
care dorește să integreze principiile de proiectare ecologică în conformitate cu nevoile unui caz real. Pentru a 
scala o instalaţie pilot s-ar putea urma etapele metodei Plan Do Check Act în maniera algoritmilor specifici 
prototipului evolutiv având ca rezultat o reţea de apă apă inteligentă. 

Cuvinte cheie: prototip evolutiv, reţele de apă inteligente, oraş inteligent. 

ABSTRACT. The modern challenge for improving a sustainable management of water resources justified the 
development of new products and methodologies that will increase the quality of water. An eco friendly 
design, based on feedback approaches, enable more efficient handling of scientific resources than open loop 
systems. As a result, a multidisciplinary research could develop a methodology for an optimal design 
approach that wants to integrate the principles of eco design according with the needs of a real case. To scale 
up a pilot plant could be followed the steps of Plan Do Check Act method in the manner of evolutionary 
prototyping algorithms to creat a smart water grid. 
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1. INTRODUCERE 

Caracteristica fundamentală a zilelor noastre ar 
putea fi aceea că „lumea devine tot mai urbană”. 
Procesul accentuat de urbanizare şi oraşele în 
expansiune, constituie motoare ale creşterii econo-
mice. Efectul negativ al acestor evoluţii poate fi 
concretizat în deprecierea furnizării serviciilor urbane 
precum: gestionarea deşeurilor solide, alimentarea 
cu apă şi colectarea apelor uzate. De ce? Deoarece 
provocările de mediu, sociale şi economice care 
afectează oraşele au devenit depăşite în ceea ce 
priveşte furnizarea de servicii urbane prin modele 
tehnologice tradiţionale. La nivel mondial, rezolva-
rea acestor probleme, se realizează prin conceperea 
şi aplicarea unor programe de dezvoltare urbană 
integrată [1]. Literatura de specialitate, [1], [2], 
evidenţiază faptul că, pentru ca dezvoltarea oraşelor 
să se facă „eficient, curat, elastic şi echitabil”, este 
necesar să se recunoască „interconexiunile şi inter-
dependenţele între planificarea urbană, managementul 
resurselor şi furnizarea serviciilor”. 

Proiectarea, aplicarea şi urmărirea implementării 
acestor programe în vederea transformării oraşelor în 
„oraşe inteligente” presupune formarea unor echipe 

multidisciplinare şi folosirea unor metode dinamice 
de identificare şi rezolvare rapidă a problemelor. 
Metoda prototipului evolutiv este una dintre acestea 
şi constituie punctul central al acestei lucrări. 

Metoda prototipului evolutiv constă în definirea 
ciclului de viaţă al unui sistem cu ajutorul unui model 
în care sistemul este dezvoltat incremental, astfel 
incât poate fi uşor modificat ca răspuns la feed-back-
ul oferit de utilizatorul final. Ideea de bază a acestei 
metode este aceea că sistemul proiectat se dezvoltă şi 
se perfectează pe măsura folosirii lui. Metoda este 
aplicabilă în special în cazul sistemelor mari şi 
complexe, unde probabilitatea de a construi un model 
primar care să răspundă tuturor constrângerilor reale 
este destul de scăzută. Datorită complexităţii lor, 
reţelele de apă inteligente, ca parte componentă a 
oraşului inteligent, constituie un exemplu pretabil 
modelării cu ajutorul prototipului evolutiv. 

Reţelele de apă inteligente – parte integrantă a 
oraşului inteligent. Oraşele zilelor noastre sunt con-
siderate adevărate laboratoare ale „economiei verzi”. 
Deşi ocupă mai putin de 2% din suprafaţa Pământului, 
în ele trăieşte mai mult de jumătate din populaţia 
planetei (fig.1) şi se desfăşoară peste 70% din acti-
vităţile economice. 
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Fig. 1. Urbanizarea – proces evolutiv (sursa [5]). 
 

Ideea oraşelor inteligente a apărut ca răspuns 
sustenabil la tendinţa urbanizării. Un oraş inteligent 
este definit prin dezvoltarea unui sistem integrat de 
baze de date şi implicare a cetăţenilor în scopul 
gestionării mai eficiente a infrastructurii şi servi-
ciilor (fig. 2). Componentele unui oraş inteligent 
sunt: energia inteligentă, transportul inteligent, sistem 
de apă inteligent, servicii publice inteligente, clădiri 
inteligente şi integrarea inteligenta a acestora.  

 

 
 

Fig. 2. Componentele oraşului inteligent (sursa [3]). 
 

În contextul oraşului inteligent, utilizarea sisteme-
lor integrate în modernizarea, extinderea şi întreţinerea 
sistemelor de apă determină apariţia reţelelor de apă 
inteligente, analog sistemelor energetice inteligente. 
Evolutiv, apariţia şi dezvoltarea reţelelor de apă inte-
ligente urmăreşte spirala de creştere, fiind strâns 
legată de dezvoltarea celorlalte componente ale 
oraşului inteligent (fig. 3): 

– creşterea populaţiei determină modificarea formei 
urbane (fig. 3a, 3b), diversificându-se caracteristicile 
reţelei de apă; 

– sursele de poluare sunt tot mai variate, vegetaţia 
dispare, efectele apelor meteorice se intensifică 
devenind periculoase atât pentru emisari cât şi pentru 
oameni, mărind pericolul de inundaţii (fig. 3c).  

Eliminarea acestor aspecte negative se realizează 
printr-un plan corespunzător de management al apei, 
care presupune măsuri incrementale cu desfăşurare 
temporală mare, a căror eficienţă poate fi măsurabilă 
în timp. În acest sens, Uniunea Europeană a conceput o 
strategie pentru o creștere urbană inteligentă în zonele 

metropolitane. De asemenea, orașele inteligente sunt 
văzute ca o sursă de inovare și oportunitate de către 
marile corporaţii precum: Siemens, IBM, Philips, 
Schneider Electric și GDF SUEZ. Pe de altă parte, 
există inițiative emergente la nivel mondial care 
explorează rolul parteneriatelor Public-Privat (Public- 
Private Partnerships) în orașe, inclusiv laboratorul 
MIT inteligent City și proiectul de infrastructură 
WBCSD urbană. 
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Fig. 3. Transformarea urbană. 

2. MODELUL PROTOTIPULUI EVOLUTIV 
ÎN PROIECTAREA REŢELELOR  
DE APĂ INTELIGENTE 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) a 
fost revoluţia tehnologică dominantă de mai multe 
decenii. Utilizarea TIC în sistemele de apă conduce 
la rețelele de apă inteligente, care sunt analoge 
rețelelor electrice inteligente. O rețea de apă inte-
ligentă integrează senzori, elemente de control și 
componente analitice pentru a asigura eficienţa livrării 
apei și pentru a contribui la asigurarea calității apei 
respective. Rețelele de apă inteligente, analizate ca 
sisteme integrate, încep să fie luate în considerare tot 
mai des de către cercetători şi utilizatori. În modelarea 
reţelelor de apă, sistemul fiind complex (fig. 4), se 
propune dezvoltarea prin prototipizare. 
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Fig. 4. Schema generală a sistemului de alimentare cu apă a unei 
localităţi (sursa: SR 1343-1:2006): C – captare (construcţiile şi 

lucrările prin care se prelevează controlat apa dintr-o sursă 
naturală); SP1

 
– staţii de pompare (asigură condiţiile 

hidrodinamice pentru transportul apei între obiectele schemei în 
cazurile în care acesta nu se poate asigura gravitaţional); ST – 
staţie de tratare (uzină de apă) (asigură corectarea calităţii apei 
sursei până la calitatea cerută de utilizator); R – construcţii de 
înmagazinare (înmagazinează apa pentru: asigurarea apei în 

perioada avariilor sistemului în amonte de R, volumul rezervei 
intangibile de combatere a incendiului; asigură compensarea 
cantităţilor de apă între alimentare R şi consumul din R); A – 

aducţiune (asigură transportul apei de la captare la rezervoare); 
RD – reţea de distribuţie (transportă apa de la rezervoare la 

branşamentul fiecărui consumator în cantitatea şi la calitatea 
cerute de utilizatori)  – sistem de măsură continuă a 

volumelor de apă, astfel încât să se poată controla permanent 
balanţa cantităţilor de apă în sistem. 

 
Un prototip este o implementare iniţială a unui 

sistem care are drept scop identificarea cerinţelor 
software. El nu are performanţele şi nu răspunde 
exigenţelor de calitate ale produsului finit. Prototipul 
oferă clientului funcţionalităţi parţiale ale viitorului 
sistem şi interfaţa sa. După stabilirea cerinţelor siste-
mului se poate renunţa la prototip total sau parţial (o 
parte dintre componentele prototipului se pot reutiliza 

în sistemul final). Etapele de elaborare a modelului 
prototipului evolutiv sunt prezentate în figura 5. 

Prototipul este dezvoltat pe baza cerinţelor cu-
noscute în momentul iniţial al proiectării. Prin 
utilizarea acestui prototip clientul poate da un feed-
back al sistemului, deoarece, ca urmare a interacţiunii 
cu acesta, clientul înţelege mai bine sistemul. Proto-
tipizarea este eficienta în cazul sistemelor complexe, 
de mari dimensiuni. Dintre avantajele prototipizării 
amintim: utilizatorii sunt implicati activ in dezvolta-
rea sistemului; utilizatorii înţeleg mai bine funcţionarea 
sistemului în curs de dezvoltare ca urmare a dezvoltarii 
acestuia pe baza unui model de lucru; erorile pot fi 
detectate mai rapid; feed-back-ul utilizatorilor este 
transmis rapid permiţând optimizarea soluţiilor; se 
identifică uşor disfuncţionalităţile. Dintre dezavanta-
jele metodei se enumeră: sistemul se pune în aplicare 
şi apoi se modifică prin corecturi cerute; poate creşte 
complexitatea sistemului proiectat iniţial; aplicarea 
incompletă poate face ca aplicaţia să nu fie folosită ca 
întregul sistem proiectat. 

 

 
 

Fig. 5. Schema de principiu a dezvoltării prin prototipizare. 
 

În cazul schemei generale a sistemului de alimen-
tare cu apă a unei localităţi (fig. 4), dacă în schiţa de 
specificaţii se impun ca cerinţe: utilizarea contoarelor 
cu citire la distanţă, utilizarea metodelor high tech de 
localizarea a pierderilor de apă; optimizarea ener-
getică şi hidraulica a sistemului; reutilizarea apei 
(sisteme de irigaţii spaţii verzi/agricole în cazul 
zonelor rezidenţiale, sisteme hidrponice, etc.), etc. 
schema devine „inteligentă” (fig. 5). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Schema sistemului de alimentare cu apă 
inteligent: 1 – dispozitiv de măsurare intelligent,  

2 – sistem de pompare intelligent, 3 – valvă 
inteligentă, 4 – senzor de debit, 5 – dispozitiv de 

detectare a utilizării finale, 6 – controler inteligent 
pentru irigaţii, 7 – senzor de contaminare. 
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3. STUDIU DE CAZ: METODE 
TRADIŢIONALE VERSUS METODE 
INTELIGENTE ÎN DETERMINAREA 
PIERDERILOR DE APĂ DIN 
CONDUCTE 

În majoritatea sistemelor de distribuţie a apei un 
mare procent de apă (~20-30%. [11]) se pierde în 
tranzit de la staţia de tratare la consumator. Metodele 
tradiţionale utilizate în localizarea pierderilor de apă 
din conducte se bazează, în general, pe metode 
acustice şi aparatură specializată (fig.6). 

 

 
 

Fig. 6. Schema de principiu a metodei acustice de determinare a 
pierderilor în conducte (sursă [11]). 

 
Modelul matematic al schemei este descris de 

ecuaţiile de mai jos: 
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unde: T1, T2  reprezintă timpul de ajungere a 
semnalului acustic la senzorul 1, respectiv 2; V – 
viteza de propagare a apei în conductă; D – distanţa 
dintre cei doi senzori. 

Într-o abordare nouă, pierderile de apă sunt iden-
tificate cu ajutorul sateliților pe baza tehnologiei cu 
microunde. Teledetecţia se bazează pe imagini aeriene 
spectrale, captate cu ajutorul senzorilor. Imaginea 
brută este apoi suprapusă pe o hartă a reţelei de apă în 
format GIS. Pentru a identifica locurile cu posibile 
avarii se elaborează algoritmi care au la bază noţiuni 
de geofizică, hidrologie, chimie, reflexia apei, eva-
porarea apei etc. Avantajele acestei metode sunt: 
adâncimea de scanare (6 m), nu contează diametrul 
conductei, materiale sau mărimea pierderii de apă, 
nu necesită investiţii în infrastructură, crearea unor 
condiţii speciale, sau adaptarea la sistemele exis-
tente. În [12], [13] este prezentat principiul metodei 
de teledetecţîe (fig. 7) implementat de NEC Cor-
poration, leader în tehnologie de peste 115 ani, 
furnizor de servicii IT de peste 25 de ani, focusat pe 
inovaţia care aduce beneficii societăţii. 

În concluzie, funcţiile de telemonitorizare a pier-
derilor asigurate de sistemul integrat sunt: 

1) afișarea locației și stării senzorilor furnizori de 
informaţii pe Google Maps (informațiile de locație 
sunt setate prin măsurarea GPS în momentul instalării); 

2) compatibilitatea datelor cu sistemele de hărţi 
ale diverselor departamente de gestionare a apei; 

3) alarme pentru diverse situații de scurgere; 
4) rapoarte zilnice despre punctele cu funcţionare 

anormală, căutări pe bază de diferite condiții; 
5) elaborarea rapoartelor privitoare la scurgeri; 
6) trasarea punctelor de scurgere etc. 

4. CONCLUZII 

Prototipizarea este o soluţie ofertantă pentru pro-
iectarea sistemelor complicate și de mari dimensiuni, 
pentru care este dificil de stabilit de la bun început 
toate cerințele. Un sistem este folositor, trebuie să 
evolueze prin folosire în mediul pentru care a fost 
proiectat şi se maturizează constant în interacţiune cu 
modificările mediului de operare.  

 

 
 

Fig. 7. Identificarea pierderilor folosind teledetecţia (sursă [13]) 
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Prototiparea evolutivă are avantajul că toate 
prototipurile sunt sisteme funcţionale fapt pentru care 
este pretabilă în conceperea reţelelor de apă inteligente. 

Interfețele bazate pe transmisie web și platforme 
online oferă o soluție care să permită gestionarea efi-
cientă, afișarea și recuperarea informațiilor relevante 
solicitate de către administratorii / operatorii de apă, 
urbaniști, guverne și consumator. 
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