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Streszczenie: W referacie przedstawiona została propo
zycja podejścia do upraszczania schematu sieci wodociągo
wych nazywanego szkieletyzacją (ang. skeletonization). Istota 
szkieletyzacji sprowadza się do zastąpienia określonego rze
czywistego fragmentu struktury sieci wybraną strukturą za
stępczą. Uproszcz:my drogą szkieletyzacji schemat sieci jest 
podstawą budowy modeli matematycznych wykorzystywa
nych w zadaniach podejmowania decyzji, sterowania i moni
torowania. Proponowane w literaturze z dziedziny hydrauliki 
metody szkieletyzacji albo odnoszą się do upraszczania pro
stych struktur (połączenia szeregowe, połączenia równoległe), 
albo są, wynikającymi z praktyki inżynierskiej, regułami 

usuwania mniej znaczących elementów sieci. W przedstawia
nym podejściu szkieletyzacja formułowana jest w postaci 
zagadnienia optymalizacyjnego minimalizacji różnicy średnio 
kwadratowej pomiędzy wartościami wielkości hydraulicznych 
w elementach granicznych pomiędzy upraszczanym a pozosta
jącym niezmienionym obszarami sieci dla schematu przed i po 
szkieletyzacji. W podejściu tym nie mają znaczenia ani sto
pień złożoności upraszczanej struktury ani występujące w niej 
układy połączeń. Ocena wyników szkieletyzacji została prze
prowadzona z wykorzystaniem wielkości hydrauliki i jakości 
wody. Badania zostały przeprowadzone na modelu sieci zbu
dowanym w oparciu o dane rzeczywistego systemu wodocią
gowego miasta Chojnice. 

Słowa kluczowe: Modelowanie matematyczne, systemy 
wodociągowe, upraszczanie modeli, szkieletyzacja, optymali
zacja. 

1. WPROWADZENIE 

Skuteczne sterowanie oraz podejmowanie decyzji zwią
zanych z bieżącą i przyszłą pracą systemu wodociągo
wego wymaga posiadania, niezbędnej informacji o jego 
stanie i wielkościach wyjściowych. Źródłem tej infor
macji mogą być bezpośrednie pomiary, bądź wyniki 
estymacji niemierzonych wielkości, opartej na mode
lach matematycznych. W przypadku systemów wodo
ciągowych podstawą budowy modeli dla potrzeb stero
wania są modele fizyczne. System wodociągowy przy 
modelowaniu traktowany jest jako sieć złożona z wę
złów powiązanych połączeniami. Połączeniami mogą 

być rurociągi, pompy lub zawory. Szkieletyzacja jest 
procesem, w którym oryginalna struktura sieci wodo-
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ciągowej zastępowana jest strukturą uproszczoną po
wstałą w wyniku usunięcia wybranych węzłów i połą
czeń oryginalnej struktury i ewentualnego wprowadze
nia wirtualnych połączeń zastępczych pomiędzy zacho
wanymi węzłami. Stopień szkieletyzacji wpływa na 
dokładność predykcji wielkości hydrauliki i jakości 
wody w pozostawionych oryginalnych elementach sieci, 
ale także na koszty pozyskiwania danych potrzebnych 
do budowy modelu i oczywiście czas obliczeń z uzy
skanym modelem. Wybór stopnia szkieletyzacji powi
nien być kompromisem pomiędzy tymi czynnikami, zaś 
wybór parametrów struktury zastępczej powinien za
pewniać przydatność uzyskanego modelu dla osiągnię
cia celów rozważanego problemu. Cele budowy modelu 
sieci wodociągowych mogą być różnorakie. W referacie 
uwaga skupiona jest na budowaniu modeli, które są 
narzędziem bieżącego, operacyjnego sterowania i moni
torowania systemu. Dla takich celów modelowania 
ważna jest zgodność wartości stanu i wielkości wyj
ściowych w wybranych węzłach i połączeniach sieci dla 
systemu i modelu systemu po szkieletyzacji. 

Można wyróżnić cztery kategorie modeli budowanych 
dla systemów wodociągowych:.,. (i) modele hydrauliki, 
(ii) modele stężeń dla mediów zachowawczych w wo
dzie (nie wchodzących w reakcje z innymi substancjami 
zawartymi w wodzie), (iii) modele stężeń dla mediów 
niezachowawczych (wchodzących w reakcje z innymi 
substancjami zawartymi w wodzie), (iv) modele jakości 
mikrobiologicznej (bakteriologicznej) [3]. W referacie 
rozważany jest wpływ szkieletyzacji na wyniki uzyski
wane z modeli trzech pierwszych z wymienionych kate
gorii. Za pomocą tych modeli można prognozować 
ciśnienia i przepływy w sieci, poziomy wody w zbiorni
kach oraz stężenia substancji - parametrów jakości 
wody. Budowa takich modeli wymaga zgromadzenia 
szeregu informacji dotyczących parametrów rurocią

gów, zaworów, zbiorników i rezerwuarów, warunkują
cych zachodzenie procesów hydrauliki i jakości wody. 
Większy stopień szkieletyzacji pozwala zmniejszać 

liczbę tych danych. 



2. KLASYCZNE INŻYNIERSKIE METODY 
SZKIELETYZACJI 

W literaturze z zakresu hydrauliki [2, 6] można znaleźć 
różne określenia szkieletyzacji. W monografii [6] szkie
letyzacja określana jest jako ta proces selektywnego 
włączania do modefo sieci, tych jej elementów, które 
mają znaczący wpływ na zachowanie się systemu wo
dociągowego. Z drugiej strony, w monografii [2], szkie
letyzacja określana jest jako proces redukcji modelu 
sieci (tworzenie szkieletu modelu) poprzez usuwanie 
elementów nie wpływających znacząco na analizę (np.: 
rury o niedużej średnicy na peryferiach sieci z niewiel
kim poborem wody). Szkielet powinien zawierać 

wszystkie ważne elementy sieci [2]. Określenie zbioru 
ważnych elementów sieci jest zagadnieniem, które nale
ży rozważać w powiązaniu z procesami sterowania 
siecią. Schemat sieci po szkieletyzacji powinien zawie
rać wszystkie elementy, z którymi związane są punkty 
sterowania oraz monitorowania stanu i wyjść systemu. 
Powinien on także zawierać elementy stanowiące miej
sca wejść, gromadzenia i poboru wody, które zdecydo
wano się rozważać w procesie operacyjnego sterowania 
i monitorowania, a zatem ujęcia wody, zbiorniki gro
madzące i punkty poboru wody. 

Modelowanie matematyczne jest tworzeniem, w języku 
matematyki, reprezentacji rozważanego fragmentu rze
czywistości z pominięciem cech nieistotnych dla celu 
modelowania. Szkieletyzacja jest zatem środkiem two
rzenia modelu. Historycznie, szkieletyzacja była wymu
szona przez ograniczenia metod analizy albo dostęp

nych środków obliczeniowych. W latach 70 i 80 ubie
głego wieku modele komputerowe sieci były ograniczo
ne do kilkuset elementów. Wraz ze wzrostem mocy 
obliczeniowej procesorów wzrosła także maksymalna 
liczba elementów w modelu sieci. W latach 90 ubiegłe
go wieku budowa modelu z dużą liczbą elementów sieci 
przestała napotykać na ograniczenia ze strony techniki 
komputerowej. Mimo pokonania problemów natury 
sprzętowej nadal przeprowadza się proces szkieletyza
cji. Wynika to z kilku powodów: (i) budowa pełnego 
modelu wymaga zebrania, przetworzenia i użycia 

w modelu dużej ilości danych, (ii) pełniejsze modele 
wymagają znacznie większych nakładów związanych z 
oszacowaniem wartości parametrów (kalibracji) (iii) 
niepewność związana z mniejszymi elementami sieci 
jest większa. 

Literatura poświęcona ilościowym podejściom do szkie
letyzacji jest ba:dzo uboga [2, 4, 6]. Brak jest metod 
wspomagających podejmowanie decyzji opartych na 
oszacowaniach wpływu szkieletyzacji na zgodność 

modelu z systeml!m. Ogólne zalecenia dotyczące szkie
letyzacji są przedstawione w kilku monografiach z za
kresu hydrauliki. W pracy [6] przedstawione są następu
jące zasady: w modelu sieci należy zachować: (i) du
żych odbiorców, (ii) węzły lub połączenia o mierzonym 
stanie, (iii) elementy zasadnicze (krytyczne) o niemie
rzonym stanie, (iv) rury o dużej średnicy, (v) rury za
mykające ważne pętle, (vi) pompy, zawory, zbiorniki 
i elementy sterowalne. Natomiast w pracy [2] są przed
stawione zasady zalecane do stosowania przez Amery-

kańską Agencje Ochrony Środowiska (US Enviromental 
Protection Agency - USEPA), które mówią między 
innymi, że w modelu sieci powinno się znaleźć: (i) co 
najmniej 50% całkowitej długości rur, (ii) co najmniej 
80% objętości wszystkich rurociągów występujących w 
sieci, (iii) wszystkie rury o średnicy powyżej 300 [mm], 
(iv) wszystkie rury o średnicy 200 [mm] i większe łą
czące strefy, elementy gromadzące wodę, główne strefy 
poboru wody, pompy i zawory, (v) wszystkie rury o 
średnicy 150 [mm] i więcej łączące odległe strefy pobo
ru wody, (vi) wszystkie aktywne elementy sieci groma
dzące wodę, (vii) wszystkie aktywne stacje pomp i 
zawory. W pracy [l] opisana jest tzw. ,,zautomatyzowa
na szkieletyzacja" (ang. automated skeletonization). 
Metoda ta została zaimplementowana w programie 
SKELETON. Polega ona na upraszczaniu sieci wodo
ciągowej według zasad podobnych do tych, jakie stosuje 
się dla schematu elektrycznego. Przykładowo dwie rury 
połączone równolegle (umieszczone są pomiędzy dwo
ma tymi samymi węzłami) zastępuje się jedną rurą 

o odpowiedniej długości, średnicy i chropowatości 

zastępczej umieszczoną między tymi samymi węzłami. 
W podobny sposób zastępowane są dwie rury połączone 
szeregowo. 
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3. PROPONOWANE PODEJŚCIE DO SZKIE
LETYZACJI 

W proponowanym podejściu, upraszczanie kolejnych 
fragmentów struktury sieci wodociągowej oparte jest na 
rozwiązywaniu odpowiednio sformułowanego zadania 
optymalizacji. Upraszczanie kolejnych fragmentów 
sieci w procesie szkieletyzacji, polega na zastępowaniu 
tych fragmentów sieci, zbudowanych z rur o mniejszych 
średnicach, prostszą strukturą, w sposób uwzględniający 
wpływ zastępowanego fragmentu na hydraulikę zacho
wywanej części sieci. Proponowaną metodę postępowa
nia w procesie szkieletyzacji można scharakteryzować 
w następujących punktach: (i) kierując się rozmieszcze
niem dużych skupisk indywidualnych odbiorców wody 
pitnej (osiedla mieszkaniowe, osiedla domków jednoro
dzinnych itp.) bądź skupisk dużych odbiorców grupo
wych (obszary przemysłowo - usługowe), wybrać ob
szary sieci, z którymi można związać skumulowane 
pobory wody, (ii) biorąc pod uwagę topologię sieci, 
rozmieszczenie istniejących punktów pomiarowych 
wskazać miejsca graniczne pomiędzy zastępowanym 
fragmentem a pozostałą częścią sieci, (iii) określić 
chwile początkowe i horyzont przedziałów zbierania 
danych pomiarowych (iv) zebrać dane pomiarowe 
o wartościach wielkości hydraulicznych (napory hy
drauliczne i przepływy) w wskazanych miejscach 
granicznych w reprezentatywnym przedziale czasu lub 
w kilku takich przedziałach, (v) określić węzeł 

skumulowanego poboru wody (vi) usunąć wszystkie 
rury i węzły zastępowanego fragmentu, (vii) połączyć 
węzeł każdego miejsca granicznego z węzłem 

skumulowanego poboru wody zastępczą rurą o 
nieznanej rezystancji hydraulicznej, (vii) sformułować i 
rozwiązać zadanie optymalizacyjne wyznaczania 
rezystancji rur zastępczych łączących węzły miejsc 
granicznych z węzłem skumulowanego poboru wody, 
(viii) jeżeli jest to potrzebne, określić parametry 



ślić parametry zastępczych rur (długość, średnica, chro
powatość). 

Krok (i) postępowania pow1men być wykonany przy 
współudziale" przedstawicieli przedsiębiorstwa wodo
ciągowego. W wyborze zbioru miejsc granicznych w 
kroku (ii) należy kierować się maksymalizowaniem 
liczby istniejących punktów pomiarowych w tym zbio
rze. Na rys. 1 przedstawione zostało wyodrębnianie 

strefy szkieletyzacji z ukazaniem węzłów i rur granicz
nych. Zastosowano przy tym następujące oznaczenia: 

s = 1, S - indeksy wyróżnionych stref szkieletyzacji, 

l s - zbiór indeksów węzłów granicznych wyróżnionej 

s - tej strefy szkieletyzacji, J s - zbiór indeksów rur 

granicznych s - tej strefy szkieletyzacji. Będziemy 

zakładali, bez utraty ogólności, że zbiory indeksów 1. 

oraz J s są identyczne i korzystali dla nich z oznaczenia 

1 •. 

Dla strefy szkieletyzacji określonej miejscami granicz
nymi należy zebrać dane o wartościach naporów hy
draulicznych w węzłach granicznych i rurach granicz
nych w reprezentatywnych przedziałach czasu. Przed
stawienie proponowanego podejścia do szkieletyzacji 
zostanie wykonane dla jednego takiego przedziału. 

Uogólnienie na większą liczbę przedziałów nie stwarza 
problemów. Pomiary zbierane są w chwilach 

tk = l,T0 • Jeżeli nie we wszystkich miejscach gra

nicznych dostępne są pomiary z istniejącej aparatury 
pomiarowej, zebranie danych wymaga przeprowadzenia 
odpowiedniej kampanii pomiarowej. Rzeczywista struk
tura sieci wodociągowej w strefie szkieletyzacji zastę
powana jest strukturą gwiaździstą uzyskiwaną przez 
połączenie węzłów granicznych z węzłem skumulowa
nego poboru wody. Węzeł skumulowanego poboru 
wody może być elementem wirtualnym, bądź można go 
przyporządkować fizycznie istniejącemu węzłowi w 
strefie szkieletyzacji. Ta druga możliwość powinna być 
zastosowana, jeżeli węzeł skumulowanego poboru ma 
być jednocześnie węzłem monitorowania. 

Miejsce graniczne 

Rys. 1. Wyodrębnianie strefy szkieletyzacji i tworzenie 
struktury zastępczej strefy 

Jeżeli węzeł skumulowanego poboru wody jest węzłem 
wirtualnym, wyznaczenie rezystancji rur struktury za-
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stępczej strefy szkieletyzacji uzyskuje się z rozwiązania 
zagadnienia optymalizacyjnego, z funkcja celu sformu
łowaną w postaci funkcjonału różnic wartości pomiaro
wych z sieci rzeczywistej i obliczeniowych z struktury 
zastępczej, naporów hydraulicznych w węzłach gra
nicznych i przepływów w rurach granicznych w kolej-

nych chwilach przedziału obserwacji T0 • Ograniczenia 

tego zagadnienia optymalizacyjnego są ograniczeniami 
modelowymi struktury zastępczej strefy szkieletyzacji 
[3] . Są to równania wynikające z: 
1) zasady zachowania energii dla rur łączących węzły 

graniczne z w węzłem skumulowanego poboru wody, 
postaci: 

'dis E 1.,, 'dtk = J,T0 ." 

hi, (tk )- h0, (tk )- L1hi, (tk) = O 
(1) 

gdzie: 

h - napór statyczny w węźle granicznym lub w węźle 
poboru skumulowanego, 

Llh - straty naporu wynikające głównie ze strat tarcia 
w rurze zastępczej, 

2) zasady zachowania masy dla węzła skumulowanego 
poboru wody, postaci: 

'dtk = J,T0 : 

L Qi, (t k )- Oo, (t k ) = O 
(2) 

i.,el, 

gdzie: 

Q - natężenie przepływu wody w rurze zastępczej lub 

skumulowanego poboru wody. 

Składnik Llh w równaniu (1) przyjmuje się w postaci 
zaproponowanej przez Hazen-Williams' a [3]: 

V( E 1., 'dtk = J,T0 : 

Llh;_, (tk) = Ri, ·1Qi.J852 Qi, 
(3) 

gdzie: 

R - rezystancja hydrauliczna rury zastępczej. 

Składniki naporu statycznego w węzłach określone są 
wzorami: 

oraz: 

V( E 1. , 'dtk = J,T0 ." 

h. (t ) = Pi,, (tk) + z. 
l ., k r ,., 

'dtk = J,T0 : 

h (t ) = Po., (tk) + Z 
O, k y O, 

(4) 

(5) 



gdzie: 
~ - wartość pomierzona, 
p - napór ciśnienia w węźle granicznym lub w węźle 

poboru skumulowanego, 
z - napór wyniesienia węzła granicznego lub węzła 

skumulowanego poboru, 

Wyznaczenie re.:ystancji rur struktury zastępczej strefy 
szkieletyzacji można, zatem sformułować w postaci: 

Wyznaczyc: 

R; ,is E Is 
' 

min imalizujac : 

LI(~, (tk )-hi, (tk ))2 (6) 
i,el, I; 

To ~ 2 

+ LL (Qi, (tk )-Qi, (tk )) 
i,el, l;=l 

spelniajac ograniczenia: (1)- (5) 

Jeżeli węzeł skumulowanego poboru wody jest przypo
rządkowany fizycznie istniejącemu węzłowi w strefie 
szkieletyzacji, wówczas wyznaczenie rezystancji rur 
struktury zastępczej tej strefy można, sformułować w 
postaci: 

Wyznaczyc: 

Ri, ,is E Is 

min imalizujac : 

LI(~, (tk )-hi, (tk )) 2 

i,el, 1;=1 

+ LI(Q;_,(tk)-Qi_, (tk))2 
i,el, l;=l 

1;=1 

spelniajac ograniczenia: (1) oraz (5) 

(7) 

Znajomość rezystancji hydraulicznej R pozwala zbu
dować model hydrauliki sieci o uproszczonej strukturze 
w użyciem jako zmiennych modelu przepływów Q 

oraz naporów h . Dla przypadku, kiedy węzeł skumu
lowanego poboru wody jest przyporządkowany fizycz
nie istniejącemu węzłowi w strefie szkieletyzacji i jest 
on przyjęty węzłem monitorowania należy wykorzystu
jąc wartość R wyznaczyć parametry rur zastępczych, 
czyli: długości L, średnice D i wartości współczynnika 
Hazena-Williamsa C H-w dla wszystkich rur zastęp-

czych. W rozważanych przypadkach wartości tych pa
rametrów były dobierane z ograniczonego obszaru wy
znaczonego nierównościami postaci: 
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V( EI_,. : 

Ld ':5,L-:5,U ,., ,., 
(8) 

C d < c < cg 
H-Wi - H-W - H-Wi >,T 'Il 

gdzie: 
L~, L8 - dolne i górne ograniczenie na długość rury, 
Dd, D8 - dolne i górne ograniczenie na średnicę rury, 

CH_/, CH-w 8 - dolne i górne ograniczenie na współ-

czynnik chropowatości Hazen-
Williams'a 

minimalizując kwadrat różnicy pomiędzy wyznaczoną 
wartością rezystancji hydraulicznej R a jej określeniem 
właściwym dla wzoru Hazen - Williams'a, postaci: 

Vis E Is : 

L. 
Ri, -J0.66 D4.ss ~1.ss2 

l ., l s 

(9) 

Wyznaczanie wartości parametrów rur zastępczych, 

długości L , średnic D i wartości współczynnika Haze
na-Williamsa C ,,-w dla przypadku, gdy węzeł skumu-

lowanego poboru jest przyjętym węzłem monitorowa
nia, powinno poza ograniczeniami (8) uwzględniać 

ograniczenia wynikające w warunków··transportu do
mieszki - parametru jakości w strefie szkieletyzacji. 

4. WYNIK.I ZASTOSOWANIA PROPONOWA
NEGO PODEJŚCIA DO TESTOWEGO SYS
TEMU WODOCIĄGOWEGO 

Dokładność modeli uzyskiwanych za pomocą propono
wanego podejścia była testowana dla przykładu oparte
go na danych z rzeczywistej sieci wodociągowej miasta 
Chojnice. Przeprowadzono badania symulacyjne. Za
modelowano pełną sieć miasta Chojnice i wykorzystano 
ten model jako źródło potrzebnych danych pomiaro
wych (pseudo pomiary). Ogólna charakterystyka pełne
go modelu sieci jest następująca: liczba rur - 268, liczba 
węzłów - 175, liczba stacji pomp - 3, liczba zbiorników 
- 1, liczba skumulowanych odbiorców - 7, liczba wyko
rzystywanych ujęć i stacji uzdatniania wody - 2, Topo
logia pełnej sieci wodociągowej miasta Chojnic została 
przedstawiona na rys. 2. 

Budowa modelu sieci została realizowana w środowisku 
symulatora EP ANET [5]. Na rynku dostępne są również 
inne symulatory do tworzenia modeli i badania sieci 
wodociągowych np.: WaterCAD, Finnese, WatNet 
i inne. Najbardziej popularnym i zaakceptowanym 
w ośrodkach badawczych jest EPANET - symulator 
opracowany w US EP A i udostępniany nieodpłatnie 

zainteresowanym. 



Rys. 2. Topologia pełnej sieci wodociągowej miasta 
Chojnice w programie EPANET. 

Przeprowadzone zostały szkieletyzacje topologii pełnej 
sieci trzema metodami, jedną z metod inżynierskich [2] 
- MSL, (patrz rys. 3) oraz proponowanymi w referacie z 
wyznaczaniem rezystancji rur z rozwiązania zadania 
optymalizacji (6) - MSl oraz (7) - MS2 (patrz rys. 4). 
Następnie przeprowadzono symulacje hydrauliki uzy
skanych sieci szkieletowych oraz sieci pełnej - MP, 
przy tych samych wejściach. Wyniki symulacji przed
stawione zostały na rys. 5 - 10. 

Rys. 3. Szkieletowa topologia sieci uzyskana metodą 
inżynierską - MSL. 

Rys. 4. Szkieletowa topologia sieci uzyskana propono
waną metodą MS. 

Na niektórych z rysunków przedstawiających wyniki 
nie występują przebiegi dla sieci szkieletowej uzyskanej 
metodą inżynierską. Powodem jest nie występowanie 
danego węzła lub rury w strukturze tej sieci. 

•'--------'-----'---'---- ------'-----' 
O 10 15 ~ 25 

C~n lhJ 

Rys. 5. Porównanie przepływów w rurze granicznej (1). 
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Porownanie przeplywoww rurie o na zwie "ObrChojnic" 
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Rys. 6. Porównanie przepływów w rurze granicznej -(2). 

Cznlhl 

Rys. 7. Porównanie przepływów w rurze granicznej (3). 

Porownanie cisni1n w wezl• o nazwie "KsPom" 
25,------,----,------r----r--~ 

Czn{hl 

Rys. 8. Porównanie ciśnień w węźle granicznym. 



Porownanie cisnien wwezle o nazwie "Osiedl-700ltcia· 

Czas (hl 

Rys. 9. Porównanie ciśnień w wężle skumulowanego 
poboru (1). 

Porownanie cisnitn w wezle o nuwie "St1ry-Rynek" 

Czas (h) 

Rys. 10. Porównanie ciśnień przepływów w wężle sku
mulowanego poboru (2). 

Przeprowadzone zostało również porównanie symula
cyjne przebiegów parametrów jakości wody - stężenia 

chloru i wieku wody dla pełnej struktury sieci oraz dla 
sieci po szkieletyzacji. Przebiegi tych wielkości zostały 
przedstawione na rys. 11 - 16. 

'5: 0.25 
E. 
ł 0.2 

i 0.15 

0.1 

o.os 

Porownanie ilosci chloru w wezl, o nazwie •K,Pom" 

25 
CmlhJ 

Rys. 11. Porównanie stężenia chloru w wężle skumulo
wanego poboru (1). 

Porownlflie iosti chlOł'U w we zie o nazwie "czh,..AK-wysz" o.,.---,--~---,---~--~ 
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Rys. 12. Porównanie stężenia chloru w wężle skumulo
wanego poboru (2). 

Porownlflie iklsti thlOł'U w wt zie o n1ZWM "zeromski1go• 
o., ,----,,--,--.,-:c--,-, ---i:_ ::::a,=,,-, 
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Rys. 13. Porównanie stężenia chloru w wężle skumulo
wanego poboru (3). 
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Porown1nie wi,ku wody w w.zł• o nazwie "KsPom· 
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Rys. 14. Porównanie wieku wody w wężle skumulowa
nego poboru (1). 

Porownanie wieku wody w we zie o nazwie "mtynska" 

Czu(h) 

Rys. 15. Porównanie wieku wody w wężle skumulowa
nego poboru (2). 

Porownanie wieku wody w we zie o nazwie "as n-czi" 

,o 15 20 25 
CzasJh) 

Rys. 16. Porównanie wieku wody w wężle skumulowa
nego poboru (3) 



5. PODSUMOWANIE 

Zaproponowane w referacie metody szkieletyzacji sieci 
wodociągowej pozwalają na upraszczanie dowolnej 
struktury sieci wodociągowej prze zastąpienie jej prosta 
strukturą gwiaździstą. Przeprowadzone badania symula
cyjne pokazują dobrą zgodność przebiegów wielkości 
hydraulicznych dla obydwu proponowanych metod 
(patrz rys. 5 - 10) Tak zgodnych wyników nie daje sieć 
szkieletowa uzyskana metodą inżynierską. Przebiegi 
ciśnień w węzłach granicznych, uzyskane po szkielety
zacj i pokrywają się z przebiegami uzyskanymi dla peł
nego modelu sieci (rys. 8) i są znacznie lepsze od wyni
ków uzyskanych dla sieci po szkieletyzacji metodą 
inżynierską. Natomiast przebiegi ciśnień w węzłach 

skumulowanego poboru w zależności od zastosowanego 
podejścia do wyznaczania rezystancji (6) lub (7), albo 
się pokrywają (MS2) z przebiegiem z modelu pełnego 
albo występuje między nimi stała różnica (MSl). Róż
nica ta wynika z postaci sformułowań zagadnień opty
malizacyjnych (6) i (7). W sformułowaniu (6) prowa
dzącym do modelu MS 1 nie nakładane są żadne więzy 
na wartość ciśnienia w węźle skumulowanego poboru. 

Przebiegi wartości przepływów, uzyskane z modeli 
szkieletowych zbudowanych z wykorzystaniem propo
nowanej metody, w rurach zastępczych doprowadzają
cych wodę do skumulowanego odbiorcy w większości 
przypadków pokrywają się z przebiegami wartości 

przepływów w rurociągach granicznych z pełnego mo
delu (rys. 5 i 6) . Odchylenia od przebiegów uzyskanych 
dla modelu pełnego wynikają głównie z ograniczeń 

nakładanych na wyliczane parametry rury tzn. ograni
czenia na długość, średnice i chropowatość względną. 

Dla małych wartości przepływów - z wartością średnią 
poniżej 4 [m3/h] (rys. 7) wyliczana rezystancja rury 
przyjmowała duże wartości, dla której trudno było do
brać pozostałe parametry, gdyż musiałyby to być para
metry spoza zakładanych przedziałów. Różnice w prze
biegach wielkości charakteryzujących jakości (rys. 11 -
16) wynikają głównie z wcześniejszych błędów hydrau
liki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jakkolwiek pa
rametry rur gwiaździstych struktur zastępczych w pro
ponowanym podejściu określane są w oparciu o warun
ki wynikające z hydrauliki systemu, to uzyskane warto
ści parametrów jakości charakteryzują się akceptowal
nym błędem. 
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WA TER DISTRIBUTION SYSTEM MODELLING 
- AN APPROACH TO SKELETONIZATION 

Abstract: A new, optirnization based, approach to skeletoni
zation has been proposed. Any part of the water distribution 
system structure is replaced by a simple starlike structure and 
parameters of the structure are calculated by solving dedicated 
optimization problem. The results are illustrated by simulation 
study for physical drinking-water distribution system. 
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