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Agnieszka Trębicka

odwzorowywanie Stanów zachowawczych podSyStemu 
dyStrybucji wody metodĄ Symulacji komputerowej.

Streszczenie. Wzrost wymagań, dotyczących jakości i czasu realizacji w zakresie opracowań pro-
jektowych wymaga wprowadzenia do obliczeń techniki komputerowej. W pracy przedstawia się 
procesy oparte na odwzorowywaniu i udoskonalaniu konkretnych stanów zachowawczych podsyste-
mu dystrybucji wody (PDW), przy wykorzystywaniu matematycznego modelowania uwzględniają-
cego najnowsze dostępne techniki komputerowe. Przedmiotem zastosowania jest sieć wodociągowa 
Białegostoku. Badania sieci wodociągowej Białegostoku mają na celu określenie nowych bardziej 
racjonalnych sposobów eksploatacji (zmniejszenie wartości ciśnienia) oraz określenie warunków 
rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej, ze szczególną analizą układu w ramach wyodrębnie-
nia najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci.
Słowa kluczowe: model matematyczny, sieć wodociągowa, zaopatrzenie w wodę, dynamiczny mo-
del, komputerowe modelowanie.

WPROWADZENIE

Problem badań nad efektywnością pracy podsystemu dystrybucji wody, które-
go podstawą jest wnikliwa analiza eksploatacji poszczególnych elementów, wcho-
dzących w jego skład nie został dotychczas w pełni rozwiązany. Zakres rozważań 
prowadzonych w ramach uzyskania jak najbardziej dynamicznego charakteru pracy 
podsystemu dystrybucji wody (PDW) jest skromny, a proces dochodzenia do wyni-
ków końcowych zbyt uproszczony. Podejmowane dotychczas prace dotyczą w zdecy-
dowanej większości zagadnień związanych z oceną funkcjonowania na etapie pro-
jektowania PDW. W ramach zagadnień badawczych prezentowane są wyniki analizy 
danych statystycznych dotyczących uszkodzeń (analiza rodzajów i przyczyn) i zaob-
serwowane w warunkach ustalonych, a więc ograniczone do odpowiednio wybra-
nych wartości poboru wody. Wszelkie dotychczasowe opracowania opierają się na 
danych z eksploatacji przy uwzględnieniu stałych wydajności pompowni, wyselek-
cjonowanych wartościach poborów wody i stałych napełnieniach zbiorników w eks-
tremalnych warunkach pracy PDW [5]. Nadal zauważalny jest brak badań, za pomo-
cą modelowania komputerowego podsystemów dystrybucji wody, nad określeniem 
wpływu głównych parametrów hydraulicznych, jakimi są ciśnienie wody i natężenie 
przepływu na prawidłowość ich funkcjonowania w różnych warunkach eksploata-
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cyjnych (normalna praca oraz sytuacja awaryjna). Z analizy dotychczasowego stanu 
wiedzy na temat funkcjonowania podsystemu dystrybucji wody wynika, że zagad-
nieniom o charakterze badawczym poświęca się znacznie mniej miejsca aniżeli za-
gadnieniom o charakterze projektowym. Brak jest natomiast badań dotyczących 
analizy wpływu podstawowych parametrów hydraulicznych – ciśnienia i natężenia 
wody na działanie podsystemów dystrybucji wody w ujęciu czasowym i przestrzen-
nym. W związku z tym, wprowadzenie metod symulacyjnych, a przede wszystkim 
matematycznego modelowania do oceny skutków zaistniałych awarii na układzie 
podsystemu dystrybucji wody, wypełni powstałą lukę, jaka istnieje w ocenie działa-
nia systemów zaopatrzenia w wodę.

SyMulaCja koMputerowa przepływu wody

Symulacja komputerowa przepływu wody może ułatwiać podejmowanie decyzji 
i wykonywanie bieżących zadań w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Anali-
zy i obliczenia symulacyjne możliwe są do wykonania zarówno dla sieci już istnieją-
cych, modernizowanych lub przy projektowaniu nowych. Dostępność na rynku wielu 
programów, daje praktycznie nieograniczoną możliwość rozwiązywania problemów 
związanych z dystrybucją wody, co przy stosowaniu tradycyjnych metod nie było moż-
liwe (np. jakość wody) [3]. Dostępne na rynku programy do budowy dynamicznych 
modeli hydraulicznych i symulacji pracy sieci różnią się między sobą zastosowanymi 
rozwiązaniami, funkcjami modułów, liczbą możliwych do wykonania operacji, sposo-
bem przechowywania danych, możliwościami współpracy z innymi programami, 
przyjętym do obliczeń algorytmem, sposobem wprowadzania i wymiany danych oraz 
prezentacją wyników. Pomimo istniejących różnic w kwestii budowy i późniejszego 
użytkowania modelu, programy te posiadają pewne cechy wspólne, które można uznać 
za standardowe. Główne z nich to:
• możliwość graficznego budowania modelu, co pozwala na dodawanie, wstawia-

nie, przesuwanie, edycję i usuwanie elementów sieci, również krzywoliniowych,
• wyświetlanie w tle obrazów rastrowych,
• eksport i import danych tabelarycznych,
• edycja grupy elementów modelu,
• wizualizacja otrzymanych wyników (parametrów pracy sieci takich jak, np. pręd-

kości przepływu wody w rurociągach),
• spójne podejście do problemu modelowania hydraulicznych warunków pracy sie-

ci i jakości wody,
• obliczenia kosztów pracy pomp,
• możliwość przypisania wielu profili rozbiorów do tego samego węzła,
• symulacja pracy sieci w dowolnym przedziale czasowym z wybranym krokiem 

czasowym,
• symulacja pracy armatury specjalistycznej i pomp ze zmienną prędkością,
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• użycie powszechnych i standardowych metod obliczania spadków naporu hy-
draulicznego,

• śledzenie wzrostu lub rozkładu substancji (np. chloru), w czasie przepływu przez 
sieć wodociągową,

• określenie wieku wody w każdym węźle i elemencie analizowanego systemu,
• użycie do budowy modelu różnych typów źródeł zasilania i retencjonowania wody,
•  wyświetlenie wyników w formie serii czasowych.

Do najczęściej używanych i uznawanych za najlepsze aplikacje zalicza się: 
EPANET, MIKE URBAN, WODA, PICCOLO, Geosecma. Oddzielną grupę stano-
wią programy opracowane w krajowych ośrodkach akademickich: w Politechnice 
Krakowskiej – program ISYDYW, program NET w Politechnice Warszawskiej oraz 
Politechnice Wrocławskiej – program SYMWOD.

przydatność dynaMiCznyCh Modeli hydrauliCznyCh pdw 
W PROcESAch SymulAcjI

Dynamiczność pracy sieci wodociągowej to przede wszystkim uzyskanie  
o wiele dokładniejszych parametrów hydraulicznych w porównaniu z klasycznymi me-
todami obliczeniowymi. Poprzez komputerowy model sieci można natomiast zopty-
malizować pracę systemu wodociągowego, przy czym należy podkreślić, że jednym  
z podstawowych elementów wpływających na dokładne przeprowadzenie symulacji 
pracy sieci wodociągowej jest czas i reprezentacja istotnych cech rzeczywistego syste-
mu, gdzie dane muszą podlegać weryfikacji i odpowiadać rzeczywistości. 

Praca z siecią poprzez model, umożliwia zaprojektowanie rozwiązań dotyczą-
cych: okresowego wyłączenia z użytku wybranych odcinków wodociągu na czas re-
montów lub dokonywania inwestycji w sposób najmniej uciążliwy dla odbiorców. 
Model, może być również użyty do wskazania miejsc szczególnie zagrożonych, 
gdzie należy zastosować specjalne operacje, mające na celu przeciwdziałania koli-
zjom przepływu wody. Symulowany parametr związany z wiekiem wody, pozwala 
ustalić potencjalnie miejsca narażone na wtórne zanieczyszczenie wody.

Przydatność dynamicznych modeli hydraulicznych posiada swą szczególną rolę 
w grupie zadań związanych z [1, 2]:
• analizą dowolnie dużych i skomplikowanych sieci poprzez ich diagnostykę stanu 

eksploatowanego, dzięki czemu uzyskujemy informacje o rzeczywistych hydrau-
licznych warunkach pracy sieci i jakości wody, 

• ewidencją sieci, poprzez analizy symulacyjne ułatwiające kontrolę zakresów, lo-
giki i spójności danych opisowych,

• eksploatacją systemów, przy ocenie stopnia wykorzystania sieci, oszacowaniu 
możliwości jej dociążenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych  
z rozbudową sieci,
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• wspomaganiem procesów remontu fragmentów sieci, co jest bardzo ważne przy 
szacowaniu skutków i zakresu (obszaru) objętego planowanym wyłączeniem,

• modernizacją i rozbudową sieci pozwalającą na oszacowanie skutków planowa-
nej modernizacji oraz zmianę przyjętych założeń projektu, w jego wczesnej fazie, 
w przypadku uzyskania negatywnych wyników obliczeń dla pierwotnych zało-
żeń. Można w ten sposób uniknąć, na przykład przewymiarowania sieci w sto-
sunku do potrzeb i zaoszczędzenia tym samym znacznych środków finanso-
wych,

• analizą sytuacji wyjątkowych i szczególnych, np. poboru wody do celów ppoż., 
oceny skutków zmiany kierunków przesyłu wody na wypadek awarii i wyłącze-
nia z użytku wybranych rurociągów,

• wytyczeniem działań inwestycyjnych związanych z poprawą jakości wody i nie-
zawodności jej dostawy. 

Powyższe cechy podkreślają szczególny charakter, jaki pełni dynamiczność 
modelu i symulacyjne metody badań podsystemów dystrybucji wody, będące nieza-
stąpionym narzędziem służącym do rozwiązywania problemów związanych z reje-
stracją, eksploatacją, modernizacją, rozbudową sieci, czy też z ochroną środowiska 
oraz z obsługą aktualnych i przyszłych odbiorców przy pomocy odpowiednio sfor-
mułowanych modeli matematycznych. 

dynaMiCzny Model hydrauliCzny SieCi wodoCiągowej 
białegoStoku i proCeS SyMulaCji

W pracy przedstawia się stworzony model symulacyjny sieci wodociągowej 
Białegostoku. Proces jego tworzenia umożliwił, nie tylko odwzorowanie normalnych 
warunków eksploatacji, ale również pozwolił na przeprowadzenie symulacji różnych 
przypadków awaryjnych, kiedy warunki PDW należą do szczególnie zmiennych  
i skomplikowanych. Poprzez wprowadzenie powiązania niedoboru ciśnienia i wiel-
kości poboru przez użytkowników, przeprowadzono również symulację sytuacji 
awaryjnych i deficytu dostawy wody, zwrócono szczególną uwagę na czasową 
zmienność ruchu wody.

Czas zajścia awarii (zdarzenia), jak i czas jego trwania mają szczególne znaczenie 
dla określenia negatywnych skutków zdarzenia i skuteczności ewentualnych przedsię-
wzięć mających na celu zmniejszenie dotkliwości tych zajść. Możliwość odwzorowa-
nia dynamicznego charakteru pracy podsystemu dystrybucji wody to jedna z podsta-
wowych własności jakie uzyskać można przy wykorzystaniu czasowej i przestrzennej 
symulacji komputerowej. Wyniki jakie uzyskano poprzez powyższy proces pozwalają 
z kolei na ocenę jakości funkcjonowania rozpatrywanego modelu z punktu widzenia 
zarówno użytkownika jaki i eksploatatora, które w głównej mierze dotyczą oceny 
stopnia obciążenia i rezerw poszczególnych podsystemów i obiektów [4].



63

Inżynieria Ekologiczna Nr 26, 2011

Symulację czasoprzestrzenną przeprowadzono za pomocą programu ISYDYW 
przy wykorzystaniu jego modułu obliczeń. Umożliwił on utworzenie bazy danych, 
następnie przeprowadzenie schematyzacji zawartych w tej bazie informacji i na pod-
stawie obu części wygenerowanie pakietów obliczeniowych oraz wykonanie odpo-
wiednich obliczeń systemów wodociągowych. Należy w tym miejscu zaznaczyć 
szczególną rolę konstrukcyjną programu ISYDYW, który dla opisanego w bazie da-
nych podsystemu dystrybucji wody pozwolił na uzyskanie praktycznie nieograni-
czonej liczby modeli obliczeniowych o różnym zakresie dokładności i szczegółowo-
ści. Każdy taki model został poprzedzony schematem opracowanym w procesie 
schematyzacji, który stał się jednocześnie przepisem na to, w jakim zakresie były 
wykorzystane i jak pogrupowane informacje zawarte w bazie danych w budowanych 
modelach obliczeniowych. Program ISYDYW zawiera szereg procedur umożliwia-
jących daleko posuniętą automatyzację procesów przetwarzania i kontroli popraw-
ności wprowadzanych informacji, wykorzystując w dużym zakresie możliwości gra-
ficznie obecnej generacji komputerów.

Aby model PDW miasta Białegostoku mógł funkcjonować dokonano schema-
tyzacji przestrzennego położenia węzłów i połączeń rurociągów, a następnie zdefi-
niowano ich parametry. Kolejno określone zostały wysokości położenia węzłów oraz 
wartości długości średnic, współczynnik chropowatości bezwzględnej i współczyn-
nik strat lokalnych rurociągów. Niezbędne było też ustalenie wielkości współczynni-
ka chropowatości, gdzie wymagane są specjalistyczne badania na wyszczególnio-
nych rurociągach o zróżnicowanej wartości średnicy i czasu trwania eksploatacji. 
Dla każdego węzła konieczne jest poza tym, określenie wartości dobowego poboru 
wody i obowiązującego godzinnego rozkładu z podziałem na dyskretne odcinki cza-
sowe. Obliczenia mogą być przeprowadzone dla dowolnego fragmentu lub dla całej 
doby przy jej podziale na etapy. Wielkość poboru wody dla każdego kroku czasowe-
go jest obliczana indywidualnie dla każdego węzła, na podstawie zadanej wielkości 
dobowego zapotrzebowania godzinnego rozkładu poboru wody i czynnika redukcyj-
nego uwzględniającego wpływ niedoboru ciśnienia w stosunku do wymaganej jego 
wartości. Sieć wodociągowa Białegostoku zasilana jest przez zespół pompowni P1  
i P2 o różnych wartościach ciśnienia. Przeprowadzona schematyzacja PDW wskaza-
ła na konieczność zbudowania modelu o 108 węzłach i 158 odcinkach. Dla modelu 
zapotrzebowania uwzględniono jednostki strukturalne o zabudowie mieszkalnej  
i jednostki o funkcji przemysłowej. Dla każdej z nich ustalono strukturę użytkowni-
ków tzn. rodzaj zabudowy, standard wyposażenia sanitarnego, rodzaj i zmianowość 
przemysłu i odpowiednio do tego zdefiniowano katalogowe rozkłady godzinne.

Stworzony model hydrauliczny i jakościowy sieci wodociągowej Białegostoku, 
stanowi obecnie ważne źródło informacji o eksploatowanym systemie, a jego dyna-
miczny model systemu dystrybucji wody, okazał się szczególnie przydatny w dia-
gnozowaniu stanu eksploatowanego systemu i opracowywaniu koncepcji rozbudowy 
bądź modernizacji wodociągów [Rys. 1].
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Rys. 1. Schemat PDW Białegostoku odwzorowujący wariant A (stan istniejący)
Fig. 1. WSS scheme in Białystok projecting variant A (existing situation)

OcENA FuNkcjONOWANIA PODSyStEmu DyStRyBucjI 
wody MiaSta w ujęCiu CzaSowyM i przeStrzennyM 
NA PODStAWIE PRZEPROWADZONych SymulAcjI.

Spośród całego układu PDW przeprowadzono obliczenia symulacyjne i ujęto je 
w postaci serii wariantów. Wykorzystano wyniki obliczeń otrzymanych za pomocą 
skonstruowanego modelu zapotrzebowania na wodę i obliczeniowego modelu mate-
matycznego analizowanego PDW miasta Białegostoku. Dotyczyły one funkcjonowa-
nia PDW. Analizowano zmiany zachodzące, nie tylko w samym elemencie podsyste-
mu, ale również na obszarze całego PDW. Każdy odcinek modelu poddany został 
dokładnej obserwacji. Każda z rozpatrywanych serii badań została przeprowadzona 
dla dobowych cykli pracy (od godz. 6 do godz. 6) PDW odpowiadających dobie  
o średnim zapotrzebowaniu, z podziałem na 15 minutowe kroki czasowe. Proces 
został przeprowadzony w ramach oceny funkcjonowania PDW dla różnych zakłada-
nych przypadków oraz w celu oceny skutków hydraulicznych powstałych zdarzeń,  
w wyniku zaobserwowanych zmian. Wariant, odwzorowujący układu hydrauliczny 
sieci wodociągowej dla stanu istniejącego (wariant A), posłużył jako baza do dal-
szych badań i porównań. Wyniki dla tego układu, wykazały odpowiedni poziom 
układu symulującego normalne warunki eksploatacji PDW, stanowiące poziom od-
niesienia i porównania dla kolejnych rozpatrywanych serii. 
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Rys. 2.  Schemat PDW Białegostoku z wyróżnionymi badanymi elementami wariantu D
Fig. 2. WSS scheme in Białystok with highlighted studied elements of variant D

W pracy przedstawia się badania, które dotyczyły różnych sytuacji ekstremalnych 
w pompowniach II0, zlokalizowanych w węźle nr1 (stacja wodociągowa Pietrasze)  
i w węźle nr 23 (stacja wodociągowa Jurowce), jak też i problemów z odcinkami przynależ-
nymi do nich węzłowo. Do analizy wykorzystano odcinki 178, 12, 4, 8 ,21, 22 [Rys. 2].

Na rys. 3 i 4 przedstawiono wariant D4, w którym wyłączony został odc. nr 12 
w godz. 10-18, zamknięty odc. nr 178 i powstała awaria pomp P1, P2, P3 w godz. 
6-16, w godz. 9-15 brak zasilania pomp P5.

 

Rys. 3.  Wykres czasowego przebiegu parame-
trów pracy pompy P1w pompowni Pie-
trasze (węzeł nr_1) dla wariantu A

Fig. 3.  Time course of P1 pump work parame-
ters in pump station Pietrasze (node  
No 1) for variant A

Rys. 4.  Wykres czasowego przebiegu parame-
trów pracy pompy_P1 w pompowni Pie-
trasze (węzeł nr_1) dla wariantu_D4

Fig. 4.  Time course of P1 pump work parame-
ters in pump station Pietrasze (node No 
1) for variant D4
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Rys. 5 i 6 przedstawiają porównanie wskaźników warunków poboru wody 
(WWPW) dla wariantu D4.

PODSumOWANIE

Praca z poprawnie wykonanym i skalibrowanym modelem pozwala uzyskać 
ogromne oszczędności, wynikające z wyeliminowania niewłaściwych inwestycji. 
Dzięki przeprowadzeniu komputerowych symulacji, poprzez odwzorowywanie kon-
kretnych stanów zachowawczych PDW, możliwe staje się przetestowanie różnych 
rozwiązań, a także porównanie skutków każdego z nich. Wybór rozwiązania zależy 
od spełnienia kryteriów technicznych oraz ekonomicznych. Rozwój technik kompu-
terowych w ostatnich latach, doprowadził do powstania potężnych narzędzi inży-
nierskich, jakimi niewątpliwie są niektóre oferowane programy. Ich wykorzystanie 
w praktyce zależy w dużej mierze od świadomości i kwalifikacji kadr, natomiast 
płynące korzyści są w rzeczywistości niewymierne.

W wyniku przeprowadzonych badań modelowania funkcjonowania PDW mia-
sta Białystok określono następujące wnioski:
1. Dynamiczność modelu pozwoliła na uzyskanie szeregu danych dotyczących funk-

cjonowania PDW, a w szczególności przypadków zmian wartości natężenia prze-
pływu i ciśnienia wody oraz reakcji PDW wody na wprowadzane modyfikacje.

2. Zaobserwowano, iż prędkości przepływu odbiegają od zalecanych w zależności od 
wartości średnicy. Jest to wynik systematycznego spadku zużycia wody w syste-
mach dystrybucji generalnie w całym kraju.

3. Niepokojąca stała się oscylacja układów pompowych, pojawiająca się w niektó-
rych sytuacjach, co z kolei pomoże w wyeliminowaniu i zwróceniu szczególnej 
uwagi na zaistniałe skutki poprzez dodatkowe badania.

4. Dominującą cechą uzyskanych wyników pomiarów ciśnienia jest wyraźna jego 
zmienność w czasie. Poprzez czynnik czasu uzyskano zbilansowanie zasilania  

Rys. 5.  Wykres czasowych zmian WWPW dla 
wariantu A

Fig. 5. Time changes of WICI for variant A

Rys. 6.  Wykres czasowych zmian WWPW dla 
wariantu_D4

Fig. 6. Time changes of WICI for variant D4
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i poboru. Określono skutki wybranych stanów PDW poprzez ocenę skuteczności 
przedsięwzięć zmniejszających ich negatywne oddziaływanie.

Praca realizowana w ramach pracy statutowej o nr: S/WBiIS/22/2008.
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projecting conServative StateS of water-Supply SubSyStem (wSS) 
computer Simulation method

abstract. The increase of demands for quality and realization time referring to design projects re-
quire computer techniques. The paper presents processes based on the projecting and improving the 
particular conservative states of water-supply subsystems (WSS) using mathematical modeling with 
a help of the latest computer techniques. The subject of studies consists of the water-supply network 
in Białystok. They aim at evaluating new and more rational ways of exploitation (pressure decrease) 
and determining the conditions for development and modernization of water-supply network with 
analysis of the most dangerous points within the network.
keywords: mathematical model, water-supply network, water supply, dynamic model, computer 
modeling.




