
e) eksport przekrojów do formatu csv
Nie jest to możliwe w formie jednego polecenia.

Eksportowane dane muszą mieć formę punktów z danymi o rzece i współrzędnymi XYZ.  
Proponuję wykonanie zadania w następujący sposób.

e1) wykonanie buforów
Przekroje nie posiadają pola powierzchni

i nie pokrywają punktów terenu. 

Uruchamiamy polecenie Wektor
→ narzędzia geoprocesingu → bufor

Wielkość bufora można przyjąć w granicach 3-4 metry.

e2) mnożenie warstw wektorowych
Teraz pora na utworzenie warstwy punktowej zawierającej dane opisujące rzekę i współrzędne 

punktów terenu w przekroju.
Uruchamiamy polecenie Wektor → narzędzia geoprocesingu → iloczyn (intersect)



Niestety, punkty nie mogą być porozrzucane. Próbowałem, HEC-RAS nie potrafił odpowiednio ich 
poukładać. Trzeba punkty położyć na swoich przekrojach. W tym celu warstwę powstałą z iloczynu 
musiałem edytować. 
Należy zaznaczyć wszystkie punkty z edytowanego przekroju i poprzesuwać je prostopadle na 
przekrój.



Następne kroki
Dodanie najniższych punktów w przekroju
Usunięcie X i Y
Wstawienie poprawnych X i Y ($X, $Y)
Warstwa, którą nazwałem iloczyn_pb jest odpowiednia do eksportu i możemy ją zapisać jako plik CSV.
Sortowanie w arkuszu kalkulacyjnym po rs i np-X jeżeli rzeka płynie pionowo (lub Y, jeżeli rzeka 
płynie poziomo)
Wczytanie do HEC



Na następnym rysunku pokazałem tabelę atrybutów.
Jest ona dostępna na warstwie pod prawym przyciskiem.

Krok 7 – eksport przekrojów poprzecznych z QGis
Należy zainstalować wtyczkę terrain profile. 
Menu Wtyczki -> Zarządzaj Wtyczkami
W search wpisujemy Terrain Profile i jeżeli komp jest podłączony do internetu, to powinna się znaleźć.
Jeżeli nie, to można się ratować zaznaczając w tym oknie również w zakładce Ustawienia inne ścieżki 
poszukiwań.

Można rysować przekroje na stałe, albo klikać po ekranie.

Ja miałem tutaj wybrane klikanie po ekranie (Selection: Temporary polyline). 
Lewym kilkamy podczas wskazywanie polilinii. 



Najlepiej jest kopiować do schowka systemu (copy to clipboard)

Efekt mam taki:

Jak szerokie przekroje?
Szerokość zależna jest od kształtu przekroju dolinowego.

Określamy min rzędną dna i dodajemy do niej 5m. Szukamy takiej wysokości w terenie.

Krok 8 - Praca z programem HEC-RAS

1. przygotowanie rastra.

Robimy zrzut ekranu z geoportalu (slbo stosujemy zrzut z modelu wysokościowej z QGis)



Zapisujemy go w paincie jako *.jpg w katalogu w którym będziemy pracować w HAC-RAS.

Otwieramy hecras
Teraz należy zapisać projekt. W oknie głównym programu naciskamy nazywamy nowy projekt.
File → new project.
Nazywamy projekt i od razu po tym ustawiamy się na układ metryczny SI Options → unit system

 i wczytujemy ten raster.

 
trzecia ikonka od lewej otwiera okno edycji rzeki. Potem ta ikonka pooniżej.

Zawsze w tej sytuacji program poszerzał mi granice obszaru.
Należy się zgodzić.
Żeby zobaczyć wszystko, należy powiększyć obszar. Menu: view → full plot.

Można teraz zapisać gdeometrię. (nazwa geometri np. geo_AS_1)



Teraz możemy rysować bieg rzeki (oś koryta) 

Proszę pamiętać, że przekroje poprzeczne są wstawiane przez hecras zawsze na początku i końcu 
odcinka rzeki. To znaczy, że dopiero po wprowadzeniu wszystkich przekrojów zobaczymy ich 
poprawny układ. 

Rysujemy ciek od góry w dół rzeki.
Rzekę rysujemy od pierwszego do ostatniego przekroju!
Klikamy lewym klawiszem i na koniec klikamy 2x
Pojawia się takie okienko

Podajemy river – nazwa rzeki
reach – nazwa odcinka

Uwaga ! - nie podajemy polskich znaków.

Możemy teraz podkład wyłączyć 

i odhaczamy widoczność zdjęcia.

Podczas pracy co jakiś czas dobrze jest nacisnąć dyskietkę w oknie głównym.

Tworzymy przekroje poprzeczne.
W oknie geometric data jest ikonka 

Numeracja przekrojów (tylko liczby rzeczywiste – tekst nie) w ten sposób, że najwyższy przekrók ma 
nawyższy numer. Jeżeli zapomnicie o przekroju, to zawsze go można wstawić pomiędzy sąsiadów tzn.
pomiędzy 55 i 54 jest nieskończona ilość liczb (np. 54.5 – jest nieco niżej, 54.6 – jest nieco wyżej).

Dodajemy przekroje od nadania im nazwy.
Options → add a new cross-section.



Tabelka cross section coordinates – wstawiamy dane odległość i rzędna (części dziesiętne po 
kropkach). Aby wstawić dane z arkusza kalkulacyjnego należy przygotować miejsce w tabelce hec 
poprzez zaznaczenie obszaru. 
Dalej...
Downstream reach length – odległość do następnego przekroju (ostatni - najniższy ma odległość zero).
 
Skąd wziąć odległości ? Z qgis – ikonka 

mierzymy łamane lewym prz. a kończymy prawym.
Wyjście z pomiaru odległości np. poprzez kliknięcie na ikonę przesuwania

Są w hec ras pola LOB, Channel i ROB. Co to jest?
To są parametry dla lewej terasy , rzeki i prawej terasy.
Możemy te parametry różnicować (albo powielać 3x tą samą odległość – nie polecam)

okienka
main channel bank stations – położenie prawego i lewego brzegu (czerwone kropki)
wprowadzamy odległości (stations)




