Dane wysokościowe jako wsparcie modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej
AquaRD

Cel i sposób wykorzystania danych
Specyfika obszaru zainteresowań biznesowych spółki
AquaRD wprowadza konieczność zarządzania danymi odwzorowującymi obiekty świata rzeczywistego
w przestrzeni trójwymiarowej. Procesy związane z inwentaryzacją (paszportyzacją) sieci wodno-kanalizacyjnych dostarczają informacji o lokalizacji obiektów składowych, a dzięki wykorzystaniu systemów informacji
geograficznej pozwalają na sprawne zarządzanie nimi,
wprowadzając m.in. parametr charakteryzujący głębokość posadowienia przewodów lub obiektów kontrolnych i regulacyjnych względem powierzchni ziemi.
Jednym ze źródeł danych przestrzennych wspierających
w znacznym stopniu powyższe procesy są dane wysokościowe.
W procesie modelowania matematycznego sieci wodociągowych parametr wysokościowy węzłów w sposób
kluczowy wpływa na obliczenia hydrauliczne, toteż
istotne jest pozyskiwanie jak najbardziej szczegółowych danych wysokościowych, takich jak m.in. dane
z lotniczego skanowania laserowego oraz produkty pochodne powstałe z przetworzenia tych danych. Mając
na uwadze powyższe, dane wysokościowe odgrywają
istotną rolę w procesie modelowania sieci wodociągowych, będących cyfrową reprezentacją wodociągu,
mającego na celu odtworzenie hydraulicznych i jakościowych warunków pracy sieci poprzez dynamiczną
(zmienną w czasie) symulację ich zachowania w trakcie
codziennej pracy.

Wykorzystując dane wysokościowe pracownicy AquaRD
tworzą przede wszystkim wtórne numeryczne modele
pokrycia terenu (NMPT) o rozdzielczości terenowej 1 m
i 0,5 m umożliwiające uzupełnienie baz danych sieci wodociągowych o spójną i dokładną informację wysokościową, przeprowadzenie procesu modelowania hydraulicznego sieci ciśnieniowych i wytworzenie modelu sieci
wodociągowej (ryc. 1).
Model sieci w istotny sposób wspiera zarządzanie siecią wodociągową w zakresie diagnostyki, regulacji
przepływów i ciśnień, doboru średnic rurociągów, sterowania pracą pomp, zbiorników retencyjnych, wykrywania awarii i stanów nietypowych, a także pozwala na
planowanie rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych odbiorców i dzielnic oraz zmiany sposobu
zasilania).

Ryc. 1. Modelowanie sieci wodociągowej (źródło: AquaRD)

W ramach realizacji projektu ISOK w latach 2011–2015, GUGiK wytwarza i udostępnia wysokościowe dane pomiarowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego oraz produkty pochodne: numeryczny model
terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT). Dane zostaną docelowo opracowane dla powierzchni
289 000 km2.

Kompetencje i narzędzia
AquaRD dysponuje czteroosobowym zespołem specjalistów ds. systemów informacji geograficznej, zajmujących się na co dzień inwentaryzacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i zarządzaniem bazami danych oraz
czteroosobowym zespołem specjalistów zajmujących
się tworzeniem i rozbudową modeli hydraulicznych
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych. Zespoły posiadają duże doświadczenie we
wdrażaniu i realizacji modeli hydraulicznych opartych na
numerycznych modelach terenu (ryc. 2) w przedsiębiorstwach wodociągowych w całej Polsce, a swą wiedzę uzupełniają podczas specjalistycznych szkoleń.
W zespołach pracują specjaliści z doświadczeniem w obszarach ochrony i inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej i urbanistyki, w codziennej pracy korzystając
z szerokiej gamy oprogramowania narzędziowego zarówno z obszaru CAD, GIS jak i baz danych.
AquaRD ze względu na zróżnicowane potrzeby klientów,
korzysta zarówno z komercyjnego oprogramowania narzędziowego typu ArcGIS, Geomedia, MicroStation, jak
i rozwiązań open source w postaci QGIS, FugroViewer czy
LAStools.

towania produktów pochodnych niezbędnych w procesie modelowania sieci wodociągowej.
Do największych zalet modelowania sieci wodociągowych
z wykorzystaniem danych wysokościowych zalicza się powstanie oszczędności związanych z zaniechaniem niepotrzebnych inwestycji (zasadność sprawdza się w ramach
symulacji komputerowej), planowanie przerw w dostawie
wody w sposób niepogarszający standardów wody (płukania, remonty lub inwestycje) oraz ograniczenie kosztów
eksploatacyjnych i strat w sieci przez zmniejszanie wydajności źródeł w okresie najmniejszego zużycia. Sprawne
zarządzanie pozwala na redukowanie kosztów eksploatacyjnych przez sterowanie pracą pompowni (zweryfikowaną symulacjami modelu), a także dostarcza pełnej wiedzy
w czasie rzeczywistym o istotnych parametrach, m.in.
o ilości i jakości dostarczanej wody w dowolnym miejscu
sieci wodociągowej.

Korzyści
W wyniku przetworzenia pomiarowych danych wysokościowych powstają produkty, które pozwalają na
znaczące usprawnienie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach wodociągowych zarówno
w sferze operacyjnej (reagowanie na awarie, budowa
przyłącza do domu klienta) jak i sferze planowania strategicznego (wymiana infrastruktury, budowa nowych
obiektów).
Wykorzystanie danych wysokościowych pozwala na
zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu
jakości danych referencyjnych. Ponadto dane wysokościowe ze względu na zachowanie wysokich standardów
jakości w znaczącym stopniu minimalizują czas przygo-

Ryc. 2. Wykorzystanie NMT do planowania rozbudowy i modernizacji systemu dystrybucji wody na terenie miasta i gminy Łapy
(źródło: AquaRD)

Zastosowane dane wysokościowe:
•
•
•
•

chmura punktów z lotniczego skanowania laserowego (4 p/m2), źródło: pzgik
chmura punktów z lotniczego skanowania laserowego (12 p/m2), źródło: pzgik
numeryczny model terenu (GRID 1 m), źródło: pzgik
numeryczny model pokrycia terenu (GRID 1 m), źródło: pzgik
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