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WaterGEMS® CONNECT Edition
Modelowanie i zarządzanie dystrybucją wody

WaterGEMS to aplikacja do modelowania hydraulicznego w systemach 
dystrybucji wody z narzędziami do zaawansowanej wymiany danych, budowy 
modeli geoprzestrzennych, optymalizacji i zarządzania zasobami.Począwszy od 
analizy natężenia przepływu wody gaśniczej i stężenia składników, a skończywszy 
na zarządzaniu kosztami energii oraz modelowaniu pracy pomp, WaterGEMS 
wspiera inżynierów i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w procesie 
analizy, projektowania i optymalizacji systemów dystrybucji wody.

WaterGEMS wykorzystuje usługi Bentley CONNECT przez powiązanie modelu hydraulicznego  
z projektem CONNECT. 

Doskonała interoperacyjność
Użytkownicy WaterGEMS korzystają z uniwersalności i możliwości zapewnianych przez współpracę  
z wieloma platformami CAD i GIS przy jednoczesnym dostępie do jednego, wspólnego źródła danych 
projektu. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i konsultanci wybierają spośród czterech możliwości 
zastosowania WaterGEMS do modelowania:

 • Jako niezależną aplikację na platformie Windows dla łatwości użycia, dostępności i wydajności

 • Z poziomu ArcGIS w celu integracji GIS, mapowania tematycznego i publikacji

 • Z poziomu MicroStation® w celu łączenia środowisk planowania geoprzestrzennego i projektowania inżynierskiego

 • Z poziomu AutoCAD w celu stosowania układu CAD i szkicowania 

Zoptymalizowane tworzenie modelu 
Inżynierowie mogą wykorzystywać dane geoprzestrzenne, rysunki CAD, bazy danych oraz arkusze 
kalkulacyjne, aby przyspieszyć proces tworzenia modelu. WaterGEMS zapewnia zsynchronizowane 
połączenia z bazą danych, przestrzenne hiperłącza i zaawansowane moduły do budowy modeli, które 
współpracują z praktycznie każdym cyfrowym formatem danych.

WaterGEMS zawiera moduły LoadBuilder i TRex pomagające inżynierom w alokacji zapotrzebowania na 
wodę i wysokości punktów węzłowych w oparciu o dane geoprzestrzenne zawarte w plikach shapefile, 
bazach danych, różnych typach DEM, a nawet w rysunkach CAD. 
Moduły te pomagają inżynierom na uniknięcie potencjalnych błędów związanych z ręcznym  
wprowadzaniem danych.

WaterGEMS zapewnia także narzędzia do weryfikacji poprawności obiektów i powiązań między nimi,  
aby zagwarantować spójny hydraulicznie model. Narzędzie Skelebrator® automatycznie eliminuje  
złożoność sieci zachowując hydrauliczną równowartość, aby efektywnie wykorzystać szerszy zakres 
aplikacji do modelowania.

Model: Zoptymalizowana kalibracja, projektowanie i eksploatacja
WaterGEMS wykorzystuje najnowocześniejsze mechanizmy optymalizacji algorytmów do zautomatyzowanej 
kalibracji, projektowania i usprawniania oraz eksploatacji pomp.

Narzędzie Darwin® Calibrator analizuje miliony możliwych rozwiązań, aby umożliwić użytkownikom 

szybkie znalezienie hipotezy kalibracji, która najlepiej pasuje do mierzonych przepływów, ciśnień i statusu 

wł./wył., pozwalając użytkownikom na podejmowanie wiarygodnych decyzji w oparciu o dokładną 

hydrauliczną symulację rzeczywistości. 

Moduł SCADAConnect® aplikacji WaterGEMS daje projektantom możliwość automatycznego pobierania 

danych z systemu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), tworząc w czasie rzeczywistym 

symulatory systemowe, które dokładnie przedstawiają aktualne warunki systemu. Umożliwia to 

również prezentację wyników modelu WaterGEMS na istniejących ekranach SCADA pokoju kontrolnego 

w przedsiębiorstwie, co pomaga w prognozowaniu warunków eksploatacji i potencjalnych problemów.

Narzędzie Darwin Designer automatycznie wyszukuje projekty i strategie usprawnień o maksymalnych 

korzyściach lub o minimalnych kosztach, w oparciu o dostępny budżet, koszty budowy oraz ograniczenia 

ciśnienia i prędkości.

Inżynierowie mogą również analizować zużycie energii, aby zidentyfikować najbardziej energooszczędną 

strategię pracy pomp. Narzędzie Darwin Scheduler umożliwia optymalizację działania pomp o stałej  

i zmiennej prędkości oraz magazynowania zbiorników, aby zminimalizować zużycie lub koszty energii  

w zależności od parametrów ciśnienia, prędkości, uruchomienia pompy i poziomu zbiornika. Koszty energii 

mogą być agregowane dla przepompowni i uwzględniać złożone taryfy, jak również koszty energii niezwiązane  

z modelem w celu przeprowadzenia analiz bieżącej wartości netto ich scenariuszy operacyjnych.

WaterGEMS działa jako niezależna platforma, a także w ramach ArcGIS, AutoCAD i MicroStation.



Informacje o firmie Bentley 
dostępne są pod adresem: 
www.bentley.com.pl
Kontakt z Bentley Polska:
ul. Nowogrodzka 68 
02-014 Warszawa 
Tel.:+48 22 50 40 750

Wykaz biur na całym świecie
www.bentley.com/contact

Wymagania systemowe
Zapoznaj się z częścią „Wymagania  
instalacyjne” w pliku ReadMe aplikacji 
WaterGEMS: 

www.bentley.com/WaterGEMS-Spec

Wstępne wymagania dotyczące platformy:
WaterGEMS działa bez ograniczeń platformowych 
jako niezależna aplikacja. 

Może być również uruchomiony z poziomu ArcGIS, 
AutoCAD i MicroStation. Wymagania dostępne są 
także w pliku ReadMe aplikacji WaterGEMS.

Interoperacyjność, interfejs i edycja graficzna
 • Aplikacja uruchamiana na czterech kompatybilnych platformach:

 » Jako samodzielny interfejs dla Windows
 » Z poziomu ArcGIS (wymagana licencja ArcMap)
 » Z poziomu MicroStation (wymagana licencja MicroStation)
 » Z poziomu AutoCAD (wymagana licencja AutoCAD)

 • Nieograniczona możliwość cofania i ponownego wykonania  podczas edycji
 • Formowanie, dzielenie i ponowne łączenie elementów
 • Narzędzie do łączenia węzłów leżących w granicach tolerancji
 • Automatyczne etykietowanie elementów
 • Skalowalne, schematyczne i hybrydowe środowiska
 • Prototypy elementów
 • Widok poglądowy i dynamiczne przybliżanie/oddalanie
 • Biblioteka zapisanych widoków
 • Obsługa wielu warstw tła

Hydraulika, eksploatacja i jakość wody
 • Symulacja dla stanu ustalonego oraz długoterminowa
 • Analiza stężenia składników
 • Analiza jakości wody wielogatunkowej
 • Analiza mieszaniny zbiornikowej
 • Analiza wieku wody
 • Wsadowe uruchamianie analiz dotyczących jakości wody
 • Analiza krytyczności
 • Analiza przepływu wody gaśniczej
 • Oparte na regułach lub logiczne elementy sterujące 
 • Pompowanie o zmiennej prędkości, z opcją zastosowania APEX (rozszerzenie 

do automatycznego szacowania parametrów)
 • Obsługa krzywej spadu w przypadku systemu zamkniętego 
 • Modelowanie przecieków i instalacji tryskaczowych 
 • Analiza strat wody
 • Zapotrzebowanie zależne od ciśnienia
 • Płukanie jednokierunkowe oparte na zamodelowanym scenariuszu 
 • Śledzenie źródła
 • Modelowanie zaworów
 • Element zaworu odpowietrzającego
 • Element zbiornika górnego napełniania
 • Krzywe pomp w układzie kombinacyjnym
 • Obliczanie emisji węgla
 • Optymalizacja wymiany rur przy użyciu narzędzia Pipe Renewal Planner

 • Wykorzystanie historycznych danych SCADA do kontroli pomp i zaworów

 • Symulacje działań awaryjnych w przypadku pęknięć rur, awarii zasilania, 
pożarów i wyłączeń 

Tworzenie modelu i połączenia z danymi
 • Połączenia z plikami DGN i DXF, arkuszami kalkulacyjnymi, bazą danych oraz 

interfejsem ODBC
 • Połączenia z plikami shapefile, geobazą danych*, Geometric Network*  

i SDE* (*przy uruchomieniu z poziomu ArcMap)
 • Obsługa Oracle Spatial
 • Atrybut GIS-ID (na potrzeby utrzymywania powiązań między rekordami  

w pliku źródłowym oraz elementami w modelu)
 • Pakiet 25-sygnałowy SCADAConnect dla połączeń z danymi w czasie 

rzeczywistym (do i z systemów SCADA)
 • Graficzny element SCADA
 • Licznik klienta
 • Obsługa przyłączy (bez potrzeby dzielenia rur)

 • Automatyczna alokacja zapotrzebowania na podstawie danych geoprzestrzennych

 • Przestrzenna alokacja zapotrzebowania na podstawie liczników klienta

 • Alokacja zapotrzebowania na podstawie ryczałtowych danych geoprzestrzennych

 • Prognozy zużycia wody na podstawie danych geoprzestrzennych

 • Modele dzienne, tygodniowe, miesięczne i nakładane

 • Szacowanie nierozliczonej wody i przecieków

 • Globalna edycja złożonych zapotrzebowań  

 • Obciążenia oparte na obszarze, liczbie, odpływie i zaludnieniu

 • Zgodne z zapotrzebowaniem obciążenie na podstawie długości rur 

 • Wyodrębnianie wzniesienia z DEM, TIN i plików shapefile 

 • Wyodrębnianie wzniesienia z rysunków CAD i powierzchni

 • Seryjna, rónoległa, z przyciętymi odgałęzieniami lub oparta o wiele 
kryteriów zautomatyzowana szkieletyzacja rur

 • Obsługa szkieletyzacji dla zaworów odcinających

 • Rozszerzenia dla danych użytkownika, w tym oparte na regułach

Zarządzanie modelem
 • Nieograniczona liczba scenariuszy i alternatyw

 • Kompleksowe zarządzanie scenariuszami

 • Globalna edycja atrybutów w tabeli

 • Zarządzanie strefą ciśnienia

 • Automatyczna szkieletyzacja modelu

 • Spersonalizowane biblioteki inżynierskie

 • Sortowanie i trwałe filtrowanie w raportach tabelarycznych

 • Analizy statystyczne na podstawie raportów tabelarycznych

 • Dynamiczne i statyczne selekcje elementów

 • Lokalne i globalne zarządzanie jednostkami inżynierskimi

 • Zarządzanie modelami podrzędnymi

 • Narzędzia do weryfikacji rysunków zapewniające spójność struktury sieci

 • Automatyczna kontrola topologii

 • Wyszukiwanie osieroconych węzłów oraz ślepo zakończonych rur

Prezentacja wyników
 • Tworzenie map tematycznych z symbologią i etykietami opartymi na 

atrybutach obiektu 

 • Dynamiczna prezentacja graficzna z wieloma parametrami i scenariuszami

 • Porównanie scenariuszy i elementów

 • Kreślenie warstwic (plik shapefile)

 • Zaawansowane profilowanie dynamiczne

 • Zaawansowane raportowanie tabelaryczne przy pomocy FlexTables®

 • Tworzenie plików Google Earth (KML) 

 • Publikowanie i-modeli 2D/ 3D, w tym do aplikacji Bentley Map® Mobile

 • Nagrywanie wideo utworzonych animacji

 • Spersonalizowane raporty

Optymalizacja (z wykorzystaniem algorytmu genetycznego)
 • Zautomatyzowana kalibracja modelu dzięki narzędziu Darwin Calibrator

 • Zoptymalizowane projektowanie i usprawnianie przy użyciu narzędzia 
Darwin Designer

 • Zoptymalizowane planowanie pracy pomp z wykorzystaniem narzędzia 
Darwin Scheduler

Zarządzanie kosztami energii i kapitału
 • Analiza kosztów energii

 • Analiza kosztów kapitału

 • Analiza zużycia energii pomp i turbin

WaterGEMS w skrócie
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