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Софтуерни решения за управление на активите 

Софтуерните инструменти за моделиране и управление на данни са ключова част от 

инструментариума за управление на водоснабдителни мрежи.  

Лиз Стедман разглежда приноса на Bentley в тази област. 

 

Водоснабдителните мрежи, този невидим елемент от активите на водната 

индустрия, се превръщат в основно предизвикателство за ВиК организациите, 

принудени да се съобразяват от една страна с регулаторните и клиентски изисквания 

за намаляване на течовете, а от друга с техните собствени нужди за намаляване на 

консумацията на енергия. 

Софтуерните решения са едно желано допълнение към инструментариума на 

комуналните организации, позволяващо им винаги да вземат информирани решения, което 

в противен случай би било изключително трудно или отнемащо много време. Bentley е 

едно от водещите имена в тази сфера. Последните им разработки са насочени към 

софтуерни продукти осигуряващи решения на важни проблеми в комуналното 

обслужване. 

Вземане на решения 

Славко Величков, Директор продажби Bentley Industry обяснява, че компанията 

предлага пълен спектър от оперативно съвместими технологии, позволяващи управление 

на пълния жизнен цикъл на активите директно от контролната стая. 

Той добавя, че са разработени специализирани модули към WaterGEMS, най-

популярният продукт на компанията за моделиране на водоснабдителни системи, който 

подпомага собствениците и операторите на ВиК инфраструктура в процеса на взимане на 

решения и подобрява тяхната ефективност. Величков обяснява: „Модулът за планиране на 

смяната на тръби помага да се определят оптимални инвестиции за подмяна на 

съоръжения, както и конкретните съоръжения, които трябва да бъдат подменени. Вторият 

много интересен модул е Darwin Scheduler, с който се оптимизира графика на работа на 

помпите. Между 30% и 40% от разходите за електричество на една ВиК компания са за 

изпомпване.“ 

 

Идентифициране на течове в WaterGEMS 
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Darwin Scheduler е един от малкото инструменти, които използват генетични 

алгоритми, за решаване на широк кръг проблеми на водоснабдителните системи. Името на 

Дарвин е използвано, защото генетичните алгоритми имитират процеса на естествен 

подбор, целейки намиране на оптимално решение. 

Към настоящия момент Darwin Scheduler използва данни, вариращи от планирането 

до сценарии за бъдещото потребление, оптимизира оперативните схеми за дебит, качество 

и за други параметри на мрежата, така също и калкулира въглеродния отпечатък – нещо, 

което ще се използва все по-често във ВиК сектора с налагането на новите законови мерки. 

Bentley OpenUtilities e завършено ГИС решение за управление активите на 

комуналните мрежи – електричество, газ, вода и канал и др. Тази платформа събира в едно 

данните за различните активи на техническата инфраструктура и осигурява лесен достъп 

до пространствената и инженерната информация за мрежите, което оптимизира 

планирането, оперативната дейност и дейностите по поддръжка. 

Управление на загубите на вода 

Bentley продължава разрастването си и чрез придобиване на нови технологии. 

Софтуерните решения на придобитата от Bentley канадска компания Ivara, предоставят 

възможности за управление на активите, насочени към индустриите, при които 

материалните активи са от ключово значение.  

Решението на Ivara помага на собствениците и операторите на инфраструктура да 

подобрят ефективността на активите, надеждността и безопасността. Величков обяснява: 

„Повечето собственици на комунални мрежи имат голямо количество оборудване – това 

решение позволява планиране на поддръжката, подобрява ефективността и спомага да се 

достигнат поставените бизнес цели.“ 

По отношение на проблемите, които изискват решение, най-съществен е 

управлението на загубите на вода – ключово предизвикателство за всяка водоснабдителна 

система в глобален мащаб. Величков споделя: „Вместо да се търсят нови източници на 

вода, е важно да се спрат течовете. Експертите в развойната дейност на Bentley работят 

съвместно със звеното на Международната асоциация по водите за борба със загубите на 

вода, разработвайки стратегия с най-добрите практики за справяне с проблема.“ 

Софтуерът на Bentley е разработен в съответствие с четирите ключови компонента на тази 

стратегия – управление на налягането, активно откриване на течовете, управление на 

инфраструктурата и бързи и качествени ремонтни дейности.“ 

Според Величков: „Една стратегия за управление на налягането, например може да 

доведе до незабавно възвръщане на инвестициите и е много лесна за реализация – 

необходим е само добър план и разбиране за това как работи системата ви.“ Стандартния 

начин за постигане на това е чрез разделяне на мрежата на зони за управление на 

потреблението, като се използват регулатори на налягането. Той допълва, че: „С 

WaterGEMS е възможно да се оптимизират местата, на които се поставят тези редуциращи 

вентили, така се оптимизира и налягането на системата. Могат да се извършат различни 

симулации какво би се случило, ако мрежата се раздели по определен начин.“ 

Той отбелязва, че Bentley работи в партньорство с голям брой производители и 

доставчици на регулатори на налягане, както и с компании, в това число Crowder 

Consulting, разработващи софтуерни решения като Netbase, което подпомага дейностите за 

намаляване на водните загуби, които не носят директни приходи. 
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Намаляване на налягането може да намали течовете с 10% до 20%. Втория 

компонент на стратегията включва намирането на скъсванията, подмяната и ремонта на 

съоръженията. Величков обяснява, че въпреки че съществуват многобройни методологии 

за физическо засичане на течове, Bentley препоръчва използването на хидравлични 

модели, използващи данни от източници като SCADA системи и специализирана 

апаратура за физическо засичане на течове. „С тази технология вие можете да получите 

една доста точна диагностика на системата и да насочите вашите усилия върху мястото на 

теча. Възможно е да определите конкретната улица, на която се намира спуканата тръба.“ 

Тази доказана технология печели на компанията почетна награда за Иновации на 

Международната асоциация по водите през 2008 година. „Ние сме много щастливи от 

това,“ споделя Величков: „В процеса на разработването на технологията използвахме от 

опита на United Utilities, които осигуриха реални данни и съществуващи казуси.“ Той 

отбелязва, че от Bentley са изключително благодарни за такива ползотворни партньорства. 

 

 

Софтуерът на Bentley, SewerGEMS, за моделиране на канализационната мрежа. 

 

Управление на информацията за инфраструктурата 

Третият компонент на стратегията, управлението на информацията за 

инфраструктурата, изисква холистичен подход. Тук идва на ход завършеното ГИС 

решение на Bentley sisNET, което позволява тематичен анализ на дейностите по 

поддръжка и подобрява реакцията при аварии. Величков отбелязва, че в някои страни има 

ограничена информация за разположението на тръбите, тяхното състояние или материали. 

„Bentley предлага завършено решение за управление на инфраструктурата, моделиране и 

симулации“, добавя още Величков. 

Четвъртият компонент от стратегията на Международната асоциация по водите – 

скоростта и качеството на ремонтните дейности, е друго ключово предизвикателство. 

Величков обяснява: „Ако потребител регистрира сигнал за теч неговото отстраняване 

отнема време – може да бъдат часове или дни, или седмици. Въпросът е как да се справим 

с това по най-оптималния начин. Ние се опитваме да комбинираме цялата информация в 

нейния географски контекст.“ 
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Той допълва: „Анализът за критичност в WaterCAD и WaterGEMS позволява на 

инженерите да идентифицират тези зони, в които трябва да се преустанови обслужването, 

за да се отстранят течовете, както и да се определят тези зони, които ще бъдат засегнати, 

ако не бъдат отстранени течовете.“ 

През 2013 година Bentley представи новото си мобилно ГИС приложение, Bentley 

Map Mobile, което позволява прегледа на актуални геопространствени данни на терен с 

помощта на таблет. Ричард Зеймбуни, маркетинг директор на Bentley, обяснява, че 

следващата версия на продукта ще позволява маркирането и добавяне на коментари, 

редактирането на атрибути и проследяването на водоснабдителни и канализационни 

мрежи. След време продуктът ще поддържа всички видове техническа инфраструктура, 

включително телекомуникационна, газопреносна и електроснабдителна мрежа – 

изключително предимство за организациите, поддържащи повече от един вид 

инфраструктура. 

Господин Величков отбелязва: „Отстраняването на загубите на вода трябва да е 

съпътствано със стратегическо реструктуриране, организационна реформа и промяна на 

тарифите. Ако не се стимулирате чрез тарифите или не подобрите ефективността, няма да 

подобрите загубите на вода.“ 

Господин Зеймбуни допълва: „Интересен факт е, че от няколко години имаме 

софтуер, който позволява моделирането на горещи точки, в които има висока вероятност 

да се образуват течове, но възприемането му е значително по-бавно от това, което 

очаквахме, имайки предвид важността на проблема и потенциалната висока 

възвръщаемост на инвестицията в софтуерно-базирания подход. Дружествата са свикнали 

да решават проблема физически, въпреки че използването на хидравлични модели е 

значително по-евтино и ефективно.“ 

Изследването на въздействието на промяната на климата върху ВиК мрежите е друг 

важен въпрос, който е от значение за организациите. Величков казва: „Очевидно е, че 

някои явления стават все по-екстремни – повече валежи за значително по-кратко време, 

резки промени на температурата.“ Това директно въздейства върху управлението на водата 

и на целия градски воден цикъл. 

Господин Зеймбуни добавя: „Хидравличните хидроложки и геопространствени 

решения на Bentley са разработени, така че да вземат в предвид различни сценарии за 

промяна на климата. Например, въздействието върху градската канализация, управлението 

на дъждовните води и заприщванията, както и дали има нужда от допълнително третиране 

на отпадните води.“ 

Той акцентира върху концепцията за „интелигентния град“, която картографира 

градовете в 3D среда. „Това е важно, защото промяната на климата и градското развитие са 

взаимосвързани. Необходимо е да се изследват как промените в средата влияят върху 

отвеждането на дъждовните води и как градското развитие въздейства върху 

водоснабдяването.“ 

Моделиране 

Bentley предлага широк обхват от софтуерни решения, позволяващи моделирането 

на пътни и железопътни мрежи, използване на земята, както и редица други приложения от 

интерес за специалистите по градско планиране. Продуктите за моделиране на мрежите за 

отвеждане на дъждовните води могат да импортират сценарии за промяна на климата и да 

ги преведат към параметри като възможни нива на валежите, честота и т.н., което 
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позволява на комуналните организации да оптимизират системите си и да ги направят по-

устойчиви. CH2M HILL използва решенията на Bentley при проектирането на тунела на 

Темза, един от най-големите инженерни проекти в Обединеното кралство. Той трябва да 

облекчи и замени смесената канализационна инфраструктура от Викторианската ера. 

Моделирането на отвеждащи потоци в Ротердам, Амстердам, всъщност показа, че 

при екстремни превалявания даден вид зелени покриви могат да освободят вода в 

системата след началото на валежа, създавайки внезапни пикове и потенциални 

допълнителни проблеми. Зеймбуни обяснява: „Чрез инструментите за симулация би могло 

първо да се направи анализ, вместо да се инвестира в озеленяване на покривите – 

възможно е да симулирате и да видите какви са ефектите от прилагането на съответните 

мерки.“ 

Хидравличното и хидроложкото моделиране се преместват в контролната стая като 

част от движението към по-интелигентни водоснабдителни мрежи – Bentley наскоро 

представи част от софтуерните си решения на португалския воден гигант Aguas de 

Portugal. Решенията включват HAMMER за анализ на хидравличния удар, WaterGEMS и 

платформата AQUASAFE, разработена от SimTejo и Hidromod. Платформата AQUASAFE 

допълва възможностите на SewerGEMS за моделиране, анализ и проектиране на 

канализационната мрежа, като използва къстамизация на WaterObjects.net за управление на 

смесени канализационни системи в реално време. 

 

Софтуерът AQUASAFE на SimTejo за управление на смесени канализационни системи.  

Такова е състоянието на сектора за моделиране на мрежи – в крак с настоящите 

изкисвания и с поглед към бъдещите нужди на сектора. С анализа на данни в реално време 

и с възможността за проактивно управление на мрежите, посочените по-горе изисквания 

имат някои много интересни отговори. 


