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Hidravlično modeliranje – prostorska razsežnost

NIČ – dimenzionalni izračuni
(stalni enakomerni tok)

ENO – dimenzionalni izračuni (G. Rak)

DVO – dimenzionalni izračuni (G. Rak)

TRI – dimenzionalni izračuni (M. Mueller)

Zahtevnost hidravličnih izračunov na študijskih programih:

1. stopnja (dipl. ing.) 2. stopnja (mag. ing.) 3. stopnja (dr.-ing.)
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Cilji in namen naloge:
Raziskati, v kakšni meri je HEC-RAS 5.0 uporaben za

študij / stroko / raziskave,      obsežnost? Velika!

 Natančnejša obravnava vpliva zajema rabe urbanih površin v hidravličnih modelih na širjenje poplavnega vala preko njih

 Analiziranje značilnosti porazdelitev globin in hitrosti vode na urbanih območij glede na uporabljen pristop

 Vpliv zajema urbanih površin v hidravličnih modelih na potovanje in preoblikovanje poplavnih valov, na dinamiko poplavne nevarnosti znotraj 

obravnavanega območja in na dolvodnih območjih.

 izračun za nestalni tok in posredovanje rezultatov v časovnih presledkih, kot informacije, ki jih je mogoče uporabiti za odločanje o ukrepanju, 

npr. postavljanje zapor na poplavljenih cestah, usmerjanje ekip za lokalno varovanje objektov ipd. 

 analiza antropogeno povzročenih poplav, npr. porušitev PPU zaradi nezadostnega vzdrževanja ipd. (primerjava z MIKE Flood)

Po 1 uri Po 3 urah Po 5 urah

Primer – G. Radgona, meddržavna vaja CZ (UJMA, 2016)
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Kaj omogoča:

1D, kvazi 2D, 1D/2D in 2D

stalni/nestalni tok

mirni/deroči tok

2D modeliranje - lastnosti:

globinsko povprečene enačbe,

računska mreža iz poligonov,

možno delno močenje/sušenje 

celic,

detajli o topografiji, objektih

zunanji in notranji robni pogoji.

2D modeliranje - rezultati:

Razmere na meji med celicami:

višina vode – omočen obod, 

višina vode – površina,

hidravlična hrapavost.

Za celotno celico:

višina vode – volumen

Raziskana uporabnost hidravličnega 
modela (freeware) – HEC-RAS 5.0

Količine na meji med celicami 
omogočajo interpolacijo v 
„notranjost celice“ !
poplavne linije niso več „oglate“!
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Velikost računske celice (6x6, 10x10, 20x20 m)

Način upoštevanja objektov

 V celici z objektom: nadvišanje terena v DMT

 V celici z objektom: zelo povišan koeficient hrapavosti

Oblika mreže

Koeficient hrapavosti za urbana območja

Preoblikovanje VV vala zaradi razlivanja vode

Analizirani parametri:

Kjer je objekt, vertikalne ravnine       kjer je objekt, velik koef. trenja
(tj. ni toka skozi objekt) (možno, da skozi objekt teče voda)

Spremembe hidrograma, ko se voda iz struge 
vodotoka „izlije“ (G. Rak)
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Vsi PPU imajo omejen doseg – določen je s „projektnim pretokom“,
izdelava KRPN,…

Morda veste – ALI obstaja rezervni 
scenarij ukrepanja, ko PPU odpovedo?

Kdo ve - kdaj začnemo izdelovati KRPN 
za ANTROPOGENE POPLAVE? 

(foto: Slovenski 
vodar, 2005)    

V nadaljevanju bo prikazan praktični primer:
Porušitev enega segmenta betonskega zidu v G. Radgoni.

Pri pretokih višjih od projektnih 
se z začasnimi ukrepi poviša 
nivo prelivanja –
Kaj pa stabilnost nasipa??
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Gornjo Radgono varujeta zid in nasip! 

Hipna porušitev protipoplavnega zidu

mirni/deroči tok (čelo vala potuje po 

suhem terenu)

Območje modeliranja in vhodni podatki: - enaki kot za vajo CZ, 2015

porušitev protipoplavnega zidu

Digitalni model terena+struge+zgradb:

 LIDAR podatki obvodnega prostora,

 Batimetrija (akustični merilnik),

 Kataster stavb

Robni in začetni pogoji:

Pri poplavnem valu se v 

nekem trenutku podre 80 m 

dolg odsek betonskega zidu
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Obseg poplavnega območja 

Hitrosti vodnega toka

Primerjalne analize vpliva parametrov na:

Velikost celice Sprememba obsega

20 x 20 m 30,5 %

10 x 10 m 24,5 %

6 x 6 m 18,6 %

Maksimalna sprememba obsega

OP: majhno območje, velike celice!
11,9 %
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Spremembe povprečnih hitrosti

Preprosta mreža, ng=1

Preprosta mreža, DMT

Zgoščena mreža, ng=1

Zgoščena mreža, DMT

Kako zajamemo vpliv hiš ?
(dvig DMT - ali visok koef. trenja)

Verzija

10  

(DMT)

Verzija 7 

(ng=1)

Razlika

obsega[%]

Celoten obseg poplav [ha] 37,4 41,7 +11.6 %

Obseg poplav na lokaciji hiš [ha] 0 3,3 /

Obseg poplav brez hiš [ha] 37,4 38,4 +2.7 %

Zgoščena mreža Preprosta mreža
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Vpliv parametrov oz. predpostavk na časovno napredovanje oz. izlivanje poplavnega vala na urbane površine

Analiza vpliva na dinamiko toka oz. globin – dejansko stanje bi dobili z umerjanjem 
na meritve v realnem času (npr. z zabeleženim časom fotografiranja,…):
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Dotok skozi odprtino v protipoplavnem zidu

Različni pristopi –

Verzija modela

Povprečna

globina [m]

Obseg 

[ha]

Volumen

[m³]

Velik koef (hiše): 

P_ng=1_20
1,09 46,88 512679

Majhne num. celice

N_DMT_6
0,73 35,17 255119

Majhne celice + gladki 

teren N_DMT_6_ng=0,05
0,61 33,88 205819

Časovni zamik 

konice

Verzija modela 

točka 2

[h]

točka 3

[h]

točka 4

[h]

P_ng=1_20 0.25 1.5 6

N_DMT_6 1.25 2.25 9.75

N_DMT_6_ng=0,05 1.5 3 12.25
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Za območje v G. Radgoni:

Večje velikosti računskih celic:  

večje hitrosti, večje globine in večji obseg 

poplav (torej: rezultati na „varni strani“ pri 

določanju nevarnosti)

Upoštevanje objektov zgolj z (vertikalnim) 

nadvišanjem terena v DMT:

vpliv na razpored hitrosti pri modelih z veliko 

računsko celico

obseg poplav je manjši kot pri upoštevanju 

objektov z velikim koef. trenja ng=1x

Občutljivost modela na hrapavost urbanih 

površin (ki je tudi raznolika)

Velik vpliv razporejenosti celic ob odprtini, kjer  

je pri izlivanju največja dinamika procesov

Povzetek ugotovitev, nadaljnje raziskave…
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Znanstvena in aplikativna vrednost naloge:

- Podrobno testiranje uporabnosti te (zastonj) programske opreme HEC-RAS 5.0 
pokaže veliko uporabnost, pa potrebe po „časovno opredeljenimi podatki“

- Pridobljene izkušnje, ugotovitve, nasveti – veliko več kot nudijo „Navodila za 
uporabo“

- Primerjava s pristopom pri MIKE Flood programski opremi – HEC-RAS je „vsaj 
enakovreden“ komercialni programski opremi, manjkajo še verifikacije…

- Kot običajno: več kot (z)vemo, več vprašanj se odpira…

- Ko bodo „gotove“ vse KRPN, nas čakajo scenariji za „antropogene KRPN“,…

Pomembna podpora študentom pri hidravličnem modeliranju/dimenzioniranju:

- Letošnja generacija (bodočih mag. ing.) že hodi po izkrčeni poti Sare… 
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Hvala za pozornost!

pa v imenu Sare:  hvala za nagrado.

PS: zaradi odsotnosti nagrajenke in somentorja
je predstavitev podal mentor.


