
lewy dolny 160 219, 559 996
prawy górny 162 660, 560 925
odczytany w geoportalu to:

Konspekt przygotowany do pracy z HEC-RAS 5.0 (model 2W) – wersja 20141224

Krok 1 – znalezienie swoich map na stronie geoportalu 
geoportal.gov.pl
wybieramy przegląd skorowidzów map
Wybieramy np indeksy NMT (jeżeli pasują, wybieramy indeksy dla ortofotomap – są mniejsze).

Wskazujemy obiekt np na mapie sozologicznej (widać ją od skali 1:50 000)
i odpisujemy współrzędne narożników w układzie EPSG 2180 (UKŁ 1992).

Żeby widzieć współrzędne kursora należy włączyć maksymalną widoczność

Współrzędne są na dole ekranu

Proszę pamiętać, że geodezyjny X, jest Y-kiem w CAD i Qgis oraz w plikach XYZ
w plikach TBD X to X.
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Krok 2 – Uruchamiamy program, który kiedyś napisałem w celu pozbycia się za dużej ilości danych

Program pracuje powoli więc proponuję go uruchomić dzień wcześniej (albo puścić na noc).
Ja wykonałem przykład w Qgis na 300tys. danych (O to program prosi na końcu).

Krok 3 – ustalenie układu wsp w projekcie QGis
Należy ustawić układ EPSG 2180 (UKŁ 1992).

Krok 4 – Wczytanie danych do QGis 2.6
przygotowany w moim programie plik wczytujemy za pomocą ikonki

W oknie dialogowym podałem takie 
informacje, które cechują
wczytywany plik

Następny rysunek pokazuje, że łatwo jest wyszukać właściwy układ współrzędnych jeżeli zna się jego 
nazwę.
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Po wczytaniu punktów pokazują się one na ekranie, oraz jako warstwa w okienku

Jeżeli nie widać punktów, należy wykonać powiększenie do
zasięgu warstwy.

Dane należy zapisać do następnych otwarć programu w formacie
esri.
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dane punktów możemy usunąć,
a z menu warstwa → dodaj warstwę wektorową 
możemy podczytać utworzony plik esri.

Warto zapisać projekt QGis (naciskamy dyskietkę). 

Krok 5 – interpolacja – tworzenie NMT

Zwróćcie uwagę, że należy dodać atrybut interpolacji Z i ustawić rozmiar obszaru i rozmiary komórek.

Proszę ustawić szerokość i wysokość komórki na 1m, albo 5m, albo 10m ...
Chciałoby się jak najdokładniej, ale wszystko zależy od wielkości obszaru i siły komputerów.
Trochę zdrowego rozsądku należy zachować.
Podczas modelowania całych rzek pracowałem na rastrze 25m. Do przekrojów rzecznych to jest zbyt mało.
No i jest model terenu!

Można zrobić też zmianę kolorów itp.
To jest pod prawym przyciskiem → właściwości

Rzedną terenu mierzymy za pomocą ikony „i”
Aby dowiedzieć się o rzędnych warstwa teren ma być aktywna (zaznaczona w oknie warstwy).

Krok 6 – konwersja rastra do programu HEC-RAS.

HEC_RAS wymaga plików tiff, flt, albo adf.
Możemy utworzyć plik tiff. 
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Proszę zwrócić uwagę, że naciśnięta jest kredka, 
ikonka poniżej jest niebieska, a w linii poleceń 
programu dopisałem:

-ot float32

To powinno pomóc.

Niestety ten plik  nie  jest  kompatybilny z  formatami  akceptowanymi przez HEC-RAS. Po pewnej  ilości
godzin  spędzonych  przed  komputerem zauważyłem,  że  HEC-RAS  nie  wczytuje  rastrów  Float64,  które
wykonujemy domyślnie za pomocą komendy interpolacji. 
Na szczęście jest komenda gdal_translate, która może zmieniać parametry rastrów.
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Jak przygotować przekroje poprzeczne do HEC-RAS

Tym razem potrzebujemy przekroje zapisane w formacie CSV.
HEC-RAS zaleca układu pól jak pokazane poniżej:

Możemy więc przygotować dane w układzie:
river, reach, rs, X, Y, Z
albo
river station, station, elevation.

Decydujemy się na ten pierwszy format, ponieważ mammy do czynienia z 3 wymiarowym modelem terenu.

Krok 6 – narysowanie rzeki w celu określenia miejsc wykonania przekrojów poprzecznych

a) stworzenie mapy spadków
Jest to przydatne, ponieważ łatwiej jest znaleźć koryto rzeki otoczone skarpami i ma mniejszy spadek 

na mapie.
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b) rysowanie koryta rzeki 
Tworzymy nową warstwę wektorową typu polilinie. (Warstwa → utwórz nową warstwę → nowa 

warstwa shapefile).

W okienku poniżej wybieramy typ : linia
Ukł wsp epsg 2180

Można dodać atrybut liczby dziesiętne
(czyli opisy rzeczywiste) albo tekstowe,
w którym dacie opisy waszych przekrojów poprzecznych. 

Rysowanie rzeki.
Warstwa rzeki ma być aktywna
rozwijamy menu

i włączamy
tryb
edycji warstwy.

Ryc. A

I potem możemy rysować rzekę za pomocą przycisku --> 

Rzekę rysujemy od górnego odcinka w „dół” rzeki.

Kończymy za pomocą prawego przycisku i potem mamy do wpisania nazwy pól.
Np. numery przekrojów – czyli te atrybuty, które przewidzieliśmy w trakcie tworzenia warstwy przekroje.

Ja zdeklarowałem 2 pola:
A1 – rzeczywiste
Tekst – tekstowe.

Uwaga! Rysować rzekę wygodnie jest przy powiększeniach. W tej
sytuacji musimy przesuwać mapę. Robimy to środkowym
przyciskiem myszy.

Po skończeniu tworzenia rzeki należy zapisać i zamknąć warstwę
rzeka. 
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Rzeka jest niebieska. Można jej wyświetlaną grubość i kolor (atrybuty wyświetlania) zmieniać we 
właściwościach warstwy (patrz Ryc. A). Zmieniamy te parametry w zakładce „Styl”.

c) pomiar długości rzeki
Ustalimy odległości rzeki. Do określania modelowania warunków siedliskowych proponuję wykonać 

model 200-500 metrów rzeki. Z tego powodu proponuję obmiar rzeki co 10 metrów.

Żeby wykonać ten punkt zastosujemy wtyczki niestandardowej Qchainage.  
Proszę ją zainstalować.  

 

Polecenie Qchainage tworzy punkty w pamięci komputera. Warstwę należy
więc zapisać jako warstwę wektorową, plik ESRI. Wynik pracy można po tej
operacji usunąć.
Ja zmieniłem dla nowej warstwy wielkość, położenie, kolor etykiet.

d) wybór odcinka do modelowania

Za pomocą miarki 

mierzyć można długość łamanej.
Lewym mierzymy, prawym kończymy.

Wybieramy odcinek około 300 metrów
i na nim wykonujemy przekroje.

e) przekroje pomiarowe
Wykonujemy warstwę liniową jak w opisie 6b). Różnica jest taka, że przygotowujemy pola 

wymagane do HEC-RAS (river, reach, rs,). X, Y i Z skopiujemy z warstwy punkty i nie należy ich tworzyć. 
Ponieważ w HEC-RAS pozwala na łączenie przekrojów korytowych i rastrów opisujących całą dolinę 
przekroje wykonałem tylko w obrębie koryta rzeki. 

Możemy już prawie rysować przekroje. Wygodnie jest włączyć etykietowanie danych. Ja włączyłem River 
Station (rs), żeby nie pomylić się w numeracji przekrojów. W HEC-RAS istnieje zasada, że najwyższy 
przekrój posiada największy numer. Ja zaczynam od liczby 100. Innych pól nie uzupełniam, ponieważ będą 
one takie same i można będzie użyć edytora pól (po narysowaniu wszystkich przekrojów). 
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Przekroje poprzeczne
mogą być łamane.
Zachowałem 
w ich tworzeniu metodykę
stosowaną w modelach
1 wymiarowych, w których
przekroje prowadzi się
prostopadle do warstwic
oraz
prostopadle do osi rzeki.

Proszę zwrócić uwagę, że zamiesz-
czone przekroje obejmują
duży fragment doliny.
Proszę wykonać tylko przekroje
korytowe.

Następnym krokiem jest
uzupełnienie danych opisowych
przekrojów w tabeli warstwy
przekroje.

Jak widać, uzupełnione są tylko
wiersze kolumny „rs”.
Teraz uzupełnimy wiersze kolumn
„river” i „reach”.

W tym celu naciśniemy widoczny
w tabeli przycisk liczydła.
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Pojawi się okno kalkulator pól
w którym zaktualizujemy nazwę
rzeki w kolumnie „river”
i nazwę odcinka w kolumnie „reach”.

Edycję kończymy i zapisujemy
wszystkie zmiany.

Tabelka wygląda jak niżej.

f) przygotowanie punktów opisujących przekroje poprzeczne
Po wykonaniu wszystkich przekrojów możemy na każdym z nich

wykonać punkty. Z powodu, że niektóre dane, które mamy do dyspozycji
są wykonane w rozdzielczości 1m, proponuję wykonać punkty w takich
odstępach. Jeżeli ktoś wybrał rzekę dostępną w mniejszej rozdzielczości,
też może wykonać punkty co 1m. Będzie miał więcej punktów
i łatwiej mu będzie nanosić ewentualne korekty przekrojów. Podobnie
jak w punkcie 4c) posłużymy się poleceniem Qchainage oraz
po utworzeniu punktów, zapiszemy je w warstwie shape ESRI. 

g) przepisanie atrybutów z warstwy przekroje do warstwy punkty
Uwaga w pierwszej kolejności można wykonać punkt h), potem g).

Punkty nie mają atrybutów przekrojów (rs, river, reach). 
Można to wykonać za pomocą polecenia: 

Wektor → narzędzia geoprocesingu → union (suma)
Niestety nie wszystkie punkty są klasyfikowane, dlatego warstwę przekroje
należy poszerzyć. Stworzymy w tym celu poligony o szerokości np. 1m. 
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Wektor → narzędzia geoprocesingu → buffer (bufor)

Bufor ma rozmiar 2m (2x1m). Na rysunku jest wpis 0.5m, ale to było za mało. Musiałem zwiększyć.
Po wykonaniu operacji suma, warstwa wynikowa powinna mieć pola rs, river oraz reach i wszystkie wiersze 
powinny być uzupełnione. W moim przypadku zwiększanie bufora, nie dawało efektu. W końcu usunąłem 
nieuzupełnione pola i okazało się, że niczego nie straciłem. 

h) uzupełnienie warstwy „przekroje-punkty” o pola współrzędnych X, Y i Z
Współrzędną Z pobierzemy z rastra.

 W tym celu zastosujemy wtyczkę „Point Sampling Tool”

W okienu zamieszczonym obok widać zastosowane przeze
mnie wpisy. W efekcie pojawia się nowa warstwa
z wysokościami.

Teraz możemy otworzyć tabelę i uruchomić kalkulator pól.
Patrz opis 6e). 
W oknie wykonujemy podobną czynność 2x.

1. tworzymy nowe pole o nazwie „X” z liczbami
dziesiętnymi (real) z dokładnością 2 miejsc po przecinku.
W polu wyrażenie wpisujemy $X.

2. Czynność powtarzamy dla współrzędnej Y.
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W następnej kolejności należy zmienić
domyślną nazwę współrzędnej Z.
Program w moim przypadku
przypisał temu polu nazwę teren_32_1
(jak nazwa rastra). 
Aby wykonać to zadanie potrzebujemy
wtyczkę Table Manager
Proszę ją zainstalować.

Z jej pomocą możemy zmienić nazwę
warstwy i zmienić jej położenie
„w szeregu”. Zmiany należy zapisać.

Jest warstwa ze współrzędnymi i warstwa z opisem odcinka. Należy z nich utworzyć warstwę zawierającą 
sumę pól: rs, river, reach, X, Y, Z.
Ja ostatecznie zastosowałem polecenie suma i warstwy punkty oraz bufory (Musiałem usunąć elementy z 
pustymi wpisami np. poprzez sortowanie warstwy rs).
Spróbowałem też wykonać sumę warstwy zrobionej w punktach h i g. Efekt jest zbliżony i nie trzeba 2x 
usuwać niepotrzebnych wierszy.

Warstwę wynikową należy zapisać jako plik CSV.

Obie wersje wczytują się do HEC-RAS tak samo.

Niestety bank lines pokazały mi, że kilka przekrojów, które wprowadzałem od prawej do lewej, są w hecrasie
na drugim brzegu niż w większości przypadków. 
MUSZĘ TO POZMIENIAĆ.
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Aby edytować wierzchołki należy użyć ikony 8.
Zebrane wyjaśnienie:

1 2 3 4

5 6 7 8 9

1 – zaznacz obiekty, 2 – usuń zaznaczenie, 3 – włącz tabelę atrybutów, 4 – zmierz, 5 – włącz tryb edycji,
6 –  rysuj po warstwie, 7 – przesuń obiekty, 8 – edytuj wierzchołki, 9 – usuń zaznaczone obiekty.
Pomiędzy 5 i 6 jest przycisk zapisu warstwy. To nie jest zapis całego projektu, tylko aktualnych zmian na 
warstwie. Ten przycisk jest bardzo ważny. 

Aby usunąć cały przekrój najpierw go należy wskazać a potem usuwamy
Po zakończeniu rysowania należy wyłączyć tryb edycji.
Żeby się łatwiej pracowało, można włączyć przyciąganie:
Ustawienia → opcje przyciągania
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