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Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Spółka realizuje swoją działalność na terenie

miasta Opola oraz gmin ościennych, gdzie:

• produkuje i zaopatrza w wodę miasto Opole, 

• odbiera i oczyszcza ścieki sanitarne z Opola 

oraz z 7 gmin ościennych (38 miejscowości),

• 2 stacji uzdatniania wody,

• 2 oczyszczalnie ścieków,

• zatrudnia ponad 300 pracowników.



Dział GIS

Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych

• administracja systemem GIS

• obsługa geodezyjna Spółki

• zarządzanie modelem hydraulicznym sieci

• inwentaryzacja  majątku sieciowego w GIS

• bilansowanie sektorów sieci wodociągowej



Najważniejszą częścią każdego systemu są wiarygodne dane

przetwarzane przez użytkowników za pomocą

oprogramowania GIS.

To dane determinują przydatność

i użyteczność całego systemu, pozwalając

na zarządzanie infrastrukturą sieciową

przedsiębiorstwa za pomocą systemu GIS.

Dane



Zastosowane oprogramowanie (Open Source):

• QGIS – klient GIS

• PostgreSQL/PostGIS – baza danych

• Apache, PHP – serwer WWW

• Map, Geo i QGIS Server– serwer WMS/WFS

• EPANET – modelowanie sieci wodociągowej

• SWMM – modelowanie sieci kanalizacyjnych

Oprogramowanie



• Właściwości systemu:

• model klient-serwer w sieci LAN,

• brak licencji / nieograniczona liczba stanowisk,

• centralizacja i spójność przetwarzanych danych.

System GIS



• Zasoby przedsiębiorstwa:

• poprzednie systemy

• mapy zasadnicze

• szkice powykonawcze

• dane branżowe

• Bazy danych PODGiK:

• EGiB, 

• GESUT, 

• BDOT500

• Geodezja:

• Pomiary własne

Pozyskiwanie danych



Migracja danych



Dane z PODGiK

Bazy danych ośrodków geodezyjnych stanowią cenne źródło danych 

• brak GML (rozporządzenie z 2013 roku)

• import baz danych poprzez pliki SHP / SWDE

• GESUT

• BDOT

• KATASTER

• meldunki

• MPZP

• ortofotomapy

Źródło: http://opole.ukosne.pl/

http://www.flickr.com/photos/hoalit/355398491/


W głąb QGISa



W głąb QGISa



Struktura danych



Cel



Cel



Cel



Cel



• Zarządzanie infrastrukturą sieciową wod-kan z poziomu mapy:

- aktualizację poprzez paszportyzację i wektoryzację (analiza, digitalizacja).

• Pozyskiwanie danych o wszystkich elementach mapy numerycznej:

- sieci uzbrojenia terenu, kataster nieruchomości, sytuacja.

• Obsługę danych rastrowych (kalibracja).

• Korzystanie ze źródeł zewnętrznych (Geoportal, Google Map, Street View).

• Zarządzanie: awariami, służebnościami, wodomierzami, hydrantami, itp.

• Podłączenie z bazami zewnętrznymi (meldunki, kontrahenci, monitoring sieci)

• Przetwarzanie danych niezbędnych do funkcjonowania modeli hydraulicznych.

• Wizualizacja danych z monitoringu sieci (bilansowanie sieci).

• Mobilne instancje mapy numerycznej.

Możliwości QGIS



Dostęp WWW



Dzięki łączności z satelitami (GPS,

GLONASS) użytkownik widzi swoja

pozycję na tle treści mapy, co

pozwala na dokładne zorientowanie

się z mapą w terenie.

Mobilny GIS



Dane przetwarzane za pomocą systemu GIS stanowią

bezcenną wartość przedsiębiorstwa (często niemożliwą do

późniejszego odtworzenia) i są źródłem wiedzy

wypracowanym na przestrzeni wielu lat przez wielu

pracowników.

Systemy się zmieniają – dane niech zostają.

Efekty



Integracja

Możliwość łączenia się z różnymi zewnętrznymi systemami poprzez RELACJE:

• model hydrauliczny,

• baza danych klientów,

• monitoring sieci,

• rejestr awarii,

• rejestry techniczne:

(warunki, uzgodnienia, odbiory)

• hydranty, komory, studnie,

• ustanawianie służebności,

• wodomierze radiowych …



Model hydrauliczny

Modelowanie hydrauliczne ma na celu reprodukcję warunków pracy sieci.

Opracowanie modelu hydraulicznego należy rozpocząć od inwentaryzacji:

• infrastruktury wodociągowej (geometria, topologia, parametry),

• produkcji wody (sterowanie i moce pomp, wtłoczenia),

• sprzedaży wody (scenariusze, profile),

• monitoringu (kalibracja).

Im więcej błędnych/niepewnych informacji wprowadzimy do modelu 

tym bardziej jego wskazania będą odbiegały od rzeczywistości.



Szkielet sieci



Sprzedaż wody



Meldunki



Monitoring



Sektoryzacja sieci



Integracja z ZSI

Obecnie WiK w Opolu jest na etapie wyłonienia wykonawcy wdrożenia ZSI.

GIS będzie dalej prowadzony i rozwijany za pomocą QGISa.

Głównym zadaniem jakie przed nim stoi to integracja z nowym systemem ZSI:

• zapewnienie obecnego stanu integracji z istniejącymi rejestrami,

• podłączenie ze środkami trwałymi,

• podłączenie bazą klientów,

• integracja z gospodarką wodomierzową,

• integracja z modułami do zarządzania infrastrukturą techniczną,

• itp …



QGIS rządzi!

Dlaczego QGIS ?

A dlaczego by nie !



Dziękuję za uwagę

Koniec

Kraków 19.06.2018r.


