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NUMERYCZNEJ I MODELU PRZESTRZENNEGO TERENU ZAGRO¯ONEGO FAL¥ POWODZIOW¥

owodzie wystêpuj¹ce w ostatnich latach uwiadomi³y wszystkim, jak wielkie stanowi¹ niebezpieczeñstwo. Jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e nie mo¿emy wp³ywaæ na zjawiska meteorologiczne. Natomiast sprawne przeprowadzenie
akcji ratunkowej zale¿y ju¿ wy³¹cznie od umiejêtnoci oraz sprawnoci ludzi i sprzêtu. Decyzje podejmowane przez
kieruj¹cych akcj¹ ratunkow¹ mog¹ byæ obecnie wspomagane przez systemy komputerowe wykorzystuj¹ce dane zebrane w Systemach Informacji Przestrzennej. Okrelenie miejsc najszybciej zalewanych, ustalenie kolejnoci ewakuacji czy
miejsc niedostêpnych w danej chwili dla pojazdów drogowych to tylko niektóre z mo¿liwoci systemów. W artykule
przedstawiamy sposób przygotowania danych, ich obróbkê i wykorzystanie przy pomocy najprostszych narzêdzi.
Oczywicie brakuje tu bardziej zaawansowanych funkcji dostêpnych w du¿ych i drogich systemach, jednak wydaje
nam siê, ¿e uzyskane wyniki mog¹ w znacznym stopniu u³atwiæ podejmowanie decyzji w trakcie akcji ratunkowej.
Materia³y, które wykorzystano w celu wykonania
mapy numerycznej terenu i przeprowadzenia jego analizy, pozyskano z pomiarów polowych przeprowadzonych
w terenie oraz z mapy sytuacyjnej w skali 1:2000.
Mapa sytuacyjna wykonana zosta³a w AutoCADzie jako prosty model wektorowy (rys. 1) na podstawie
map sytuacyjnych papierowych (mapa powstaje przy
wykorzystaniu digitalizacji rêcznej lub pó³automatycznej z równoczesnym uwzglêdnieniem instrukcji K1  opisuj¹cej elementy graficzne i atrybuty tekstowe dla poszczególnych skal mapy).

naniesione na prostym modelu wektorowym). Tak wybrane dane pos³u¿¹ nam w dalszym postêpowaniu. Wykorzystuj¹c dane wysokociowe punktów, dokonujemy
interpolacji powierzchni (pos³uguj¹c siê metod¹ Kriging).
Ciêcie poziomicowe zadeklarowano co 1 m.
Wyniki interpolacji mo¿na przedstawiæ w ró¿ny sposób:
 w postaci linii (rys. 2);
 w postaci powierzchni o zadanym kolorze (rys. 3).
Rys. 1
Mapa
wykonana
jako
prosty
model
wektorowy.

Rys. 2
Interpolacja w
postaci
linii.

Model wektorowy funkcjonuje jako mapa p³aska
z rozbiciem na poszczególne warstwy tematyczne, np.
budynki, drogi, infrastruktura techniczna itp.
Dane pozyskane z pomiarów wysokociowych zgromadzono w plikach tekstowych (ka¿dy punkt ma swój
numer i wspó³rzêdne x, y, z). Z takiego pliku po odpowiedniej obróbce mo¿na wygenerowaæ model numeryczny, który pozwoli na wykonanie analiz przestrzennych
przy wykorzystaniu oprogramowania ArcView 3.0 i jego
dodatkowego rozszerzenia Spatial Analyst.

PRZYGOTOWANIE

PRZESTRZENNEGO MODELU

Z pliku tekstowego pod AutoCAD-em tworzymy warstwê punktow¹ w zakresie sekcji interesuj¹cej nas mapy
(dla kontroli mo¿emy porównaæ j¹ z punktami, które s¹
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Rys. 3 Interpolacja w postaci powierzchni o zadanym kolorze.

Rys. 4
Teren
przeskalowany
wzglêdem
osi Z.

Wy korzystuj¹c
w AutoCAD-zie pliki
typu script, tworzymy model przestrzenny interesuj¹cego
nas terenu, zbudowany z siatki 3D. Poniewa¿ w przedstawionym przyk³adzie ró¿nica
wysokoci terenu pomiêdzy punktem najni¿szym, a najwy¿szym wynosi 30 m, przy skali 1:2000 daje to bardzo
p³aski wygl¹d mapy przestrzennej terenu.
Operacje na plikach tekstowych o niewielkiej iloci
wspó³rzêdnych s¹ bardzo szybkie, tak samo jak generowanie ich pod AutoCAD-em. Mo¿emy zatem utworzyæ nowy
plik, w którym przeskalujemy zmienn¹ Z w celu lepszego
zobrazowania interesuj¹cej nas powierzchni (rys. 4).
Tak otrzymany teren w postaci siatki 3D o zadanej
liczbie powierzchni 3D mo¿emy kroiæ w prosty sposób
wzglêdem osi X i Y bez ¿adnej dodatkowej nak³adki.
W ten sposób otrzymamy przekroje i widoki (rys. 5).
Musimy uwzglêdniæ ograniczenia programowe i generowaæ siatkê 3D nie wiêksz¹ ni¿ 256 na 256 oczek.
Uzyskana w wyniku operacji na AutoCAD-zie po-

Rys. 5 Przekroje i widoki.

wierzchnia trójwymiarowa mo¿e
równie¿ pos³u¿yæ do
wizualnego przedstawienia
terenu. Poprzez proste podnoszenie powierzchni zawieraj¹cej siê
w interesuj¹cej nas sekcji (przyjmuj¹c poziom wyjciowy jako poziom rzeki) mo¿emy
uwidoczniæ teren, który zostanie zalany przy zadanej wysokoci lustra wody.
Niestety, bez dodatkowych nak³adek nie jestemy

w stanie otrzymaæ informacji bardziej konkretnych, typu
powierzchnia zalanego terenu, k¹t nachylenia terenu
w danym miejscu itp., ale o tym dalej.
Na model przestrzenny terenu mo¿emy na³o¿yæ wczeniej przygotowane zdjêcia lotnicze, które zosta³y skali-

Rys. 6

Rys. 7 Uprzestrzennienie mapy.
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browane i pociête na odpowiednie fragmenty. Wykorzystuj¹c prost¹ symulacjê podnoszenia tafli wody i rendering, otrzymamy (w prosty i tani sposób) obraz zalanego
terenu. Na renderingach tych uwidaczniaj¹ siê miejsca,
w których woda bêdzie
najszybciej przy zabudowaniach
mieszkalnych
i gospodarczych. Je¿eli nie
posiadamy zdjêæ lotniczych, mo¿emy pokolorowaæ mapê papierow¹ zeskanowan¹ np. pod Photoshopem
(rys. 6), zaznaczaj¹c kolorami obszary, które nas najbardziej interesuj¹.

Rys. 8
Wizualizacja
terenu.

Nastêpnie trójwymiarow¹ powierzchniê terenu
wzbogaciæ mo¿emy o przestrzenne modele budynków
(niestety nie s¹ one zgodne z rzeczywistoci¹, imituj¹
tylko iloæ piêter w danym budynku  rys. 7), drzew
i s³upów energetycznych.
Dalej mo¿e zostaæ wykonana wizualizacja przy pomocy Accurendera (nak³adka
na AutoCAD-a
rys. 8 i 9),

oraz animacja komputerowa w postaci przelotu nad zalanym terenem.

ANALIZA W ARC VIEW

Rys. 10
Mapa
spadków.

ArcView 3.0 jest w pe³ni samodzielnym narzêdziem GIS,
umo¿liwiaj¹cym pozyskiwanie, zarz¹dzanie, analizê i prezentacjê danych. Nale¿y do rodziny oprogramowania z zakresu
Systemów Informacji Przestrzennej. Podstawowy modu³
ArcView mo¿na rozbudowaæ w dowolny, zale¿ny tylko od
zapotrzebowania, modu³, np. Spatial Analyst, który bêdzie
przedstawiony w dalszej czêci. Przedstawione oprogramowanie daje mo¿liwoæ pracy z rysunkami rastrowymi oraz
z rysunkami CAD (DWG, DXF, DGN, VPF), co nas bardzo
interesuje ze wzglêdu na czêæ map wykonanych w AutoCAD-zie. Mamy mo¿liwoæ korzystania z plików powsta³ych
w ARC/INFO, PC ARC/INFO oraz ArcCAD, a tak¿e poprzez

Spatial Analyst s³u¿y do wykonywania analiz
przestrzennych bazuj¹cych na rastrach. Aby je przeprowadziæ, musimy najpierw wygenerowaæ siatkê
z pliku tekstowego ograniczonego zakresem interesuj¹cej nas sekcji (grid  siatka  jest wewnêtrznym
formatem ArcInfo).
Grid jest powierzchni¹ podzielon¹ na zadan¹ iloæ
komórek. Ka¿dej z nich przypisana jest wartoæ opisuj¹ca dany teren (w przypadku pliku tekstowego,
w którym mamy wspó³rzêdn¹ Z przypisujemy informacjê o wysokoci w terenie). Mamy do dyspozycji
Count  liczby ca³kowite  opisuj¹ce obraz dyskret-

import z MapInfo. W przypadku zapisu danych w postaci
tabelarycznej mamy do dyspozycji nastêpuj¹ce bazy danych:
bezporednio ASCII, DBase, INFO (format ARC/INFO) oraz
porednio Ingres, Oracle, Sybase, FoxBase oraz Rdb. Rysunki  warstwy zachowane mog¹ byæ we w³asnym formacie
ArcView  shape (SHP). Program czyta rastry w nastêpuj¹cych formatach: zdjêcia satelitarne BSQ, BIL, BIP, ERDAS
oraz bardziej popularnych, takich jak BMP, JPG i TIF.

ny oraz Value  liczby rzeczywiste  opisuj¹ce obraz
ci¹g³y (powierzchnie), z który mo¿emy wykonaæ interpolacje.
Je¿eli mamy ju¿ przetworzony plik tekstowy, wracamy do ArcView i rozpoczynamy wykonywanie poszczególnych analiz przestrzennych.
Na podstawie raz przeprowadzonej interpolacji mo¿emy tworzyæ interesuj¹ce nas kompozycje.
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Rys. 9
Wizualizacja
terenu.

Rys. 11
Mapa
konturów.

Rys. 12
Etapy
zalewania
terenu.

Rys. 13

Mapa spadków (Derive Slope  rys 10), wartoci nachylenia powierzchni podana jest w stopniach odpowiadaj¹cych kolorom legendy. Iloæ przedzia³ów  w zakresie 0  90.

niki porównania przedstawiono na rys. 14 wraz z podzia³em budynków na mieszkalne, gospodarcze itp.
Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, a bazy danych mog¹
zawieraæ dowoln¹ iloæ informacji przydatnej w momencie zagro¿enia. Podstawowym celem systemu jest

Mapa konturów  izolinii (Create Contours  rys. 11)
wielkoæ ciêcia poziomicowego ustalamy dowolnie.
W efekcie mo¿emy uzyskaæ warstwê liniow¹. Mamy tak¿e mo¿liwoæ uzyskania przekrojów terenu wzd³u¿ narysowanej linii. Dysponujemy dowolnoci¹ w uk³adaniu
i nak³adaniu na siebie tematów na przyk³ad na mapê
spadków mo¿emy na³o¿yæ mapê izolinii.
Z tematu warstwice mo¿emy separowaæ grupê warstwic lub wybran¹ warstwicê, w zale¿noci od potrzeb.
Wykonanie prostej analizy obszaru, który mo¿e zostaæ objêty fal¹ powodziow¹, wykonujemy poprzez zapytania o wysokoæ terenu powy¿ej lustra rzeki. Na rysunku 12 przedstawiono poszczególne etapy zalewania
powierzchni poprzez podnoszenie wody o 2, 4 i 6 metrów. W wyniku otrzymujemy powierzchnie tak¿e w formie tabelarycznej.
W celu zobrazowania przydatnoci takiego prostego systemu stworzylimy przyk³adow¹ bazê danych
o budynkach i wieku zamieszkuj¹cych je osób. Rys. 13
przedstawia mapê z iloci¹ dzieci w wieku od 0 do 7 lat

w³aciwe wykorzystanie informacji zgromadzonych
w bazach danych ró¿nych instytucji, takich jak Urzêdy Miejskie, Gminne, przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê
infrastruktur¹ techniczn¹ itp. Sam system funkcjonuje jako narzêdzie wspomagaj¹ce decyzje ludzkie
w sensie przestrzennym, materialnym i organizacyjnym w momentach, gdy potrzebna jest szybkoæ dzia³ania i du¿a wiedza na temat infrastruktury i topografii terenu. Przy ma³ej iloci sprzêtu, ale dysponuj¹c sprawnym systemem informacji, mo¿emy efektywnie i sprawnie wykorzystaæ rodki i ludzi. Jest to
prosty sposób analizowania terenu, ale mo¿na pokusiæ siê o stworzenie systemu na wzór niemieckiego,
gdzie punkty pomiarów stanu wód i opadów s¹ zautomatyzowane i dzia³aj¹ w sposób ci¹g³y, a dane zbierane s¹ przez system komputerowy, analizowane
i przedstawiane w postaci wykresów i map. Niestety,
nasz tradycyjny system pozyskiwania danych na razie nie pozwala na to, wiêc bardziej musimy opieraæ

Rys. 14

siê na przewidywaniach ni¿ na bie¿¹cych informacjach i lepiej zapobiegaæ na podstawie symulacji fali
powodziowej.

Rys. 15

z rozdzia³em na iloæ dzieci w poszczególnych budynkach. W tle mamy mapê terenu z uwzglêdnionymi poszczególnymi etapami powodzi. Po³¹czenie tych dwóch
rysunków daje nam pe³en obraz zagro¿enia dzieci i kolejnoci przeprowadzania ewakuacji. Podobn¹ sytuacjê
mamy z baz¹ ludzi starszych  w wieku od 66 do 99 lat;wy-
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