
wersja 20160608
Wykłady 1, 2 i 3 – Zaznajomienie z programami ArcGis oraz Mike11
Przygotowanie danych, uruchomienie modelu i obróbka wyników do przedmiotu
Strefy Zagrożenia Powodziowego

ppm – prawy przycisk myszy, lpm - lewy przycisk myszy

1. Przygotowanie danych punktów wysokości.
- Nowy, pusty arkusz ArcGis
- ppm na pustym obszarze mapy – Data frame properties – szukaj CS92 – ustalamy układ 
współrzędnych
- File - add data - add xy data – wczytanie punktów wysokościowych (rozszerzenie txt, usunąć 1 
napis start, zamieniamy pole X z Y)
- wykonujemy ładny zoom na ekranie
- ppm na wstawionej warstwie – data – export data

export: all features in view extend
save as type: shp
do you want add… - tak

- usuwamy pierwotną warstwę punktów – ppm na tej warstwie – remove
Po każdym kroku zapisujemy projekt – miejsce zapisania: tam gdzie katalog z danymi

2. Utworzenie modelu terenu
- Table of contents – Arc Toolbox -

3D Analyst Tools – Raster Interpolation – Natural Neighbour 
Z value – field 3
Output cell size – 2
NIC SIĘ NIE DZIEJE AŻ DO UZYSKANIA EFEKTU OBLICZEŃ !
Po skończeniu

- Table of contents – klikamy na pierwszą z lewej ikonę nagłówkową
przesuwamy warstwę rastra najwyżej
wyłączamy widoczność warstwy punkty

- ppm na warstwie rastra – Properties – Symbology -
Classes – 32
Color Map – z lewej niebieski, z prawej czerwony (propozycja) – OK
rzeka się ładnie pokazuje

3. Utworzenie warstw: rzeka, przekroje poprzeczne, punkty hektometry, rzeka_punkty_do_Mike
- Uruchamiam program ArcCatalog
- w jego oknie ppm – New – shapefile

1 warstwa – rzeka – Polilyne – ukł. wsp. CS92
2 warstwa – przekroje – Polilyne – ukł. wsp. CS92
3 warstwa – hektometry – point – ukł. wsp. CS92
4 warstwa – rzeka_punkty_do_Mike – point – ukł. wsp. CS92

- ppm na rzeka_punkty_do_Mike – Fields
Field Name Data Type
X Double
Y Double
Rzeka Text



odleglosci ShortInt
- dla warstwy hektometry oraz przekroje przygotowujemy pole hm  - ShortInt

dla warstwy przekroje przygotowujemy pole hm  - ShortInt
- zamykamy ArcCatalog

4. Wstawianie warstw do projektu.
- File – add data – add data (popatrzeć jak wygląda ikonka i znaleźć ją na pasku ikon)

wstawiamy każdą z trzech warstw

5. Rysowanie rzeki
- Wstawiamy pasek do edycji: Customize – toolbars – Editor
- Editor – Editor – Start Editing – wskazujemy warstwę z rzeką

Editor – Create Features – wskazujemy warstwę z rzeką
Uwidacznia się ikona: Straight Segment

- Rzekę rysujemy w kierunku od ujścia do źródeł
Kończymy:
F2 albo ppm – Finish Sketch

- Editor – Editor – Stop Editing – Save Edits

6. Hektometraż
- Editor – Editor – Start Editing – wskazujemy warstwę z punktami

Editor – Create Features – wskazujemy warstwę z punktami
Pasek Tools – Select Features – wskazujemy rzekę
Editor – Editor – Construct Points 

Distance = 100
From End Point of Line
OK

- Brakuje jeszcze punktu na ujściu rzeki? Sprawdź. Jeżeli tak, to:
Editor – Points 
klikamy na rzece

- Editor – Editor – Stop Editing – Save Edits

7. Warstwa punktów do stworzenia modelu rzeki w programie Mike11.
Jedną z metod jest ta, która pozwala na wczytanie punktów z pliku tekstowego.

- W tym celu  warstwę  rzeka_punkty_do_Mike przygotujemy analogicznie  jak  w punkcie  6  
warstwę punktów, ale dla odległości mniejszej np. 5 metrów.

- Pola puste w tabeli opisujące bazy danych punktów uzupełniamy w następujący sposób:
Editor – Editor – Start Editing – wskazujemy warstwę z punktami
ppm na warstwie hektometry – Open Attribute Table
info dla wersji 9.3
lpm na nazwie warstwy X
ppm na nazwie warstwy X – Field Calculator
Field Calculator – Show Code Block
w pole Pre-Logic Script Code wpisujemy

Dim dblX As Double
Dim pPoint As IPoint
Set pPoint = [Shape]
dblX = pPoint.X 



w pole X= wpisujemy
dblX

ppm na warstwie X – Calculate Geometry
Property – X Coordinate of Point

- działanie powtarzamy dla warstwy Y

- ppm na warstwie X – Field Calculator
klikamy na kllumnę z nazwą rzeki i w polu nazwa_rzeki =
wpisujemy 
„Nazwa_rzeki”

- kolumna hektometry i kolumna metry
W oknie hm= wpisujemy (np.)
[FID]+1 (dla hektometrów)
[FID]*5 (dla metrów) 
jeżeli nie ma punktu w ujściu rzeki należy go narysować ręcznie i przeedytować z maksymalnej
wartości na zero.

- Editor – Editor – Stop Editing – Save Edits

8. Eksport danych zamieszczonych w tabeli warstwy rzeka_punkty_do_Mike 
- ppm na nazwie warstwy – Open Attribute Table

rozwijamy przycisk (ikonkę) Table Options – Export (All Records) – format .dbf
w wersji 9.3 istnieje przycisk Options

plik dbf czytany poprawnie przez rodzinę programów Open Office
plik txt

- zanim przejdziemy do następnego punktu odpisujemy granice współrzędnych prostokąta w 
którym znajduje się rzeka.
min X, maks X, min Y, maks Y (robimy pewien zapas przestrzeni na wystawanie przekrojów 
poprzecznych).

9. Rysowanie przekrojów poprzecznych
- przekroje poprzeczne rysujemy jak rzekę w pkt.5

warto zapisywać w polu km odpowiedni kilometraż

10. Eksport przekrojów poprzecznych
- tworzenie tabeli z wynikami wszystkich przekrojów

3D Analyst Tools – Functional Surface – Stack Profile
Input line Features – przekroje
Profile Targets – raster
Output Table – lokalizacja zapisu tabeli z wynikami

- wyniki dostępne są w Table of Contents pod zakładką List by Source
można je otworzyć –> ppm – Open

interesują nas kolumny: First Dist, First Z, Line-Id
można je wyeksportować:

Table of Contents – ppm na tabeli – Data – Export
Output table – save as type – dBASE Table albo Text File 

do wykonania przekrojów wyrywkowych
Customize Toolbars – 3DAnalyst – Interpolate Line 



Customize Toolbars – 3DAnalyst – Point Profile
Export Dialog – Data
Format Text – Series all

11. Przygotowanie danych przebiegu rzeki - obróbka w arkuszu kalkulacyjnym
- układ danych w pliku tekstowym należy przygotować wg układu:

X Y rzeka odległość
W pliku nie ma nagłówków. Są już w pierwszym wierszu dane odpowiednich pól.
Podczas wczytywania program OpenOffice prosi o podanie strony kodowej dla danych, 
ponieważ nie jest ona zapisana w pliku .dbf. Propozycja strony 850/international jest dobra, gdy
w pliku nie ma opisów z polskimi literami (a przecież nie ma).
Po wczytaniu danych należy przeorganizować układ kolumn do przedstawionego powyżej.
Następnym krokiem jest zapis przygotowanych danych w formacie .txt.

Model Mike 11

Zanim przystąpimy do tworzenia plików proponuję przygotować odpowiednie katalogi:

dsf0 albo fale – miejsce do zamieszczenia fal
albo po prostu katalog dane_model na różnego rodzaju dane w modelu

symulacje – program oprócz utworzonego przez nas pliku z symulacją
(zarządzającego innymi plikami) w trakcie pracy (głównie obliczeń)
tworzy kilka innych plików. Te pliki mogą być tworzone w osobnym 
katalogu, w którym umieścimy plik *.sim11.

wyniki – podczas symulacji program tworzy osobne pliki na wyniki. Dobrze jest nie mieszać 
wszystkich tych informacji.

Jeżeli przygotujemy odpowiednią strukturę katalogów łatwiej będzie później zarządzać projektem.

12. Przygotowanie Sieci rzecznej – River Network (plik .nwk11)
a New File – Product Type – Mike11 – Simulation
b New File – Product Type – Mike11 – River Network

pojawia się okienko Workplace Area and Map Projection.
c określenie układu odniesienia mapy

Map Projection – Type – Browse
Find – wpisujemy 92 – przyciskamy kilka razy przycisk Find Next aż w oknie pojawi się 
nazwa: ETRS_1989_Poland_CS92 – Naciskamy przycisk OK

d pod koniec pkt.8 zanotowaliśmy współrzędne: min X, maks X, min Y, maks Y.
Teraz wpisujemy je w odpowiednie pola otwartego okna.

e Kiedy okno Net jest aktywne możemy zaimportować plik sieci rzecznej:
File – Import – Point and Branch Data From Point-Branch ASCII File...
Wybieramy plik tekstowy i wczytujemy go.
Po chwili rzeka w kolorze czerwonym pojawia się na ekranie.

f zapisujemy model w przewidzianym dla projektu Mike11 katalogu
Możemy zamknąć okno z siecią rzeczną.

g w oknie symulacji – Untitled1 wchodzimy w zakładkę Input
lpm na Input File – Network – przycisk z trzema kropkami



podczytujemy plik .nwk11
Od tej chwili sieć rzeczną będziemy mogli zobaczyć klikając na odpowiedni przycisk Edit.
W oknie symulacji zarządzamy wszystkimi plikami podpiętymi do projektu.
Teraz zapiszmy projekt (okno symulacji aktywne)
File – Save (sprawdzamy, czy plik symulacji jest we właściwej ścieżce)

h przechodzimy na okno symulacji
File – Save (zapisujemy symulację)

13. Utworzenie i podczytanie pozostałych plików wymaganych w projekcie
Aby model nadawał się do pracy należy do projektu dodać jeszcze co najmniej 3 pliki. Pierwszy
odpowiedzialny jest za przechowywanie przekrojów poprzecznych, drugi fal a trzeci 
parametrów modelu.
Wszystkie pliki mogą mieć taką samą nazwę, ponieważ mają inne rozszerzenia.
W pliku fala dobrzej jest natomiast dopisać jaką falę on zawiera (wszystko zależy tutaj od 
przyjętego schematu pracy)

a Utworzenie pliku na przekroje poprzeczne i podczytanie go do symulacji
File – New – File – Mike11 – Cross-Sections – OK
File – Save – nadajemy nazwę plikowi (sprawdzając, czy ścieżka jest właściwa) – OK
Zamykamy okienko z przekrojami
W oknie symulacji (nosi nazwę naszego projektu) w wierszu Cross-Sections naciskamy 
przycisk trzy kropki – podczytujemy plik na przekroje poprzeczne

b Utworzenie pliku na warunki brzegowe (m.in. fale) i podczytanie go do symulacji
File – New – File – Mike11 – Boundary Condition – OK
File – Save – nadajemy nazwę plikowi (sprawdzając, czy ścieżka jest właściwa) – OK
Zamykamy okienko z warunkami brzegowymi
W oknie symulacji (nosi nazwę naszego projektu) w wierszu Boundary Data naciskamy 
przycisk trzy kropki – podczytujemy plik na fale

c Utworzenie pliku na parametry modelu i podczytanie go do symulacji
File – New – File – Mike11 – HD Parameters – OK
File – Save – nadajemy nazwę plikowi (sprawdzając, czy ścieżka jest właściwa) – OK
Zamykamy okienko z parametrami modelu
W oknie symulacji (nosi nazwę naszego projektu) w wierszu Cross-Sections naciskamy 
przycisk trzy kropki – podczytujemy plik na parametry modelu.

d Zapisujemy plik symulacji

14. Wczytanie przekrojów poprzecznych
a W arkuszu kalkulacyjnym dla każdego przekroju przygotowujemy nagłówek

X Z resist mark
w układzie nagłówka ustawiamy kolumny danych w poszczególnych przekrojach np
0 259 0.03
powyżej są tylko 3 liczby, ponieważ miejsce na opis markerów zostanie podany w Mike11 -
tak chyba będzie najwygodniej
Jeżeli mamy zamiar wstawiać przekroje korytowe i zmieniać szorstkości Manninga, 
wygodnie jest zrobić to w arkuszu kalkulacyjnym (ale zależy to od stylu pracy i posiadanych 
danych)

b Dodatkowo przygotowujemy sobie opis kilometrażu, ponieważ domyślnie poszczególne 
przekroje wyeksportowane za pomocą ArcGis różnią się kolumną Line_ID
Proszę przeliczyć położenie przekrojów poprzecznych w metrach od ujścia (0m) do źródeł
(mx m)



c W modelu Mike11 naciskamy przycisk Cross Sections
lpm – Insert Cross Section – podajemy:
River Name – nazwa rzeki
Topo ID - np. cala, rzeka itp.
First Chainage – odległość (podajemy w metrach)
Cross Section ID - np. 0, koryto, most, przepust, 4700-mg itp.

d jak szybko wprowadzić przekroje z opisami do Mike?
W oknie z danymi możliwe jest zaznaczanie kolumn albo wierszy poprzek lpm na odpowiedni 
nagłówek. Można też nacisnąć lpm na pusty przycisk pomiędzy kolumną X a wierszem 1. W 
ten sposób zaznaczamy cały zakres danych. Jeżeli teraz naciśniemy delete, usuniemy wszystko 
razem z nagłówkami. 
Pojawia się okno Warning – Delete Chainage? – lpm NO 

e znowu klikamy na pusty prostokąt (zaznaczamy wszystkie kolumny A, B, C i D)
i kombinacja CTRL+V powoduje, że wprowadzamy dane do tabelki.
Potem już tylko lpm na dowolnym polu z danymi i widzimy nasz przekrój w oknie przekroju.

f możliwe jest teraz wprowadzenie wszystkich danych albo wprowadzenie od razu markerów do 
modelu
Co to są markery?
1 i 3 – left i right levee bank – brzegi rzeki

obszar w którym liczony jest przepływ (jeżeli woda go osiągnie, dalszy przybór 
następuje pionowo w górę „szklanych ścian” modelu)

2 – lowest point – najniższy punkt przekroju koryta rzecznego
4 i 5 – left i right low flow bank – brzegi dla przepływu korytowego

w przypadku, gdy ustawimy w ramce Resistance numbers – w okienku Transversal 
Distribution parametr – High/Low flow zones – działają tylko 3 wartości szorstkości:
;left high flow -  lewa terasa
;rihgt high flow – prawa terasa
;low flow – koryto
a kolumna resist nie działa.
Jeżeli chcemy, żeby działała należy ustawić parametr distributed.

6 i 7 – left i right coordinate marker – ? 
g po  wprowadzeniu  wszystkich  przekrojów  wykonujemy  czynność  ustawiającą  parametry  

szorstkości. Proponuję:
okno przekrojów ma być aktywne (menu dopasowuje zawartość do otwartych okien)
Cross-Sections – Apply to all Sections 
Raw Data Resistance
lpm change – Transversal Distribution – Distributed
lpm change – Resistance type – Manning's n
lpm markers – Change position – lpm M2 (można, też dodać M1 i M3, ale wówczas w kilku 
przekrojach będziemy zmuszeni szukać ich, kasować i wstawiać we właściwych miejscach)
Action To Be Done

 lpm recompute all (powoduje przeliczenie krzywych konsumcyjnych w każdym przekroju)
h w przypadku gdy krańcowe odcinki przekrojów są położone najwyżej możemy po prostu nacis 

przekroje w każdym przekroju możemy wykonać lpm na Recompute All.
Jeżeli nie jest tak, należy markery 1 i 3 ustawić ręcznie ppm na mark w odpowiednim wierszu.
Wskazanie wiersza możemy wykonać w oknie graficznym przekroju, lpm na wybranym 
punkcie. Następnie odszukujemy wiersz i zaznaczamy odpowiedni marker 1 albo 3.



15. przepływy

a utworzenie pliku mieszczącego fale
File – New – File – Mike0 – Time Series *.dfs0
zapisanie pliku w miejscu, gdzie zamieszczone są pliki projektu.

istnieje możliwość zdefiniowania rożnego rodzaju warunków brzegowych
- open - stosowany np. dla wstawienia dolengo warunku brzegowego (przy ujściu wody z 

modelu)
- point source – dopływ skupiony (ujście doprowadzalnika)
- distributed source – dopływ rozłożony (na pewnym odcinku)
- global - ?
- structures - ?
- closed - ?

b dane znajdują się na stronie 
http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html#strefy
pobieramy plik i przekształcamy swoje dane do formy

Nazwa_rzeki
Time Nazwy fal
data w formacie (2013-01-01)   czas w formacie 24h (06:00:00) przepływ(m3/s)
Format daty: YYYY-MM-DD czyli ISO 8601
Format godziny: HH:MM:SS

Dla obliczenia zmieniającej się daty zastosować można formułę
(pierwszą należy wpisać ręcznie, funkcja do wpisania w komórkę A4): 
=IF(B4=INT(B4);A3+1;A3)

Dla obliczenia zmieniającej się godziny można zastosować formułę
(pierwszą należy wpisać ręcznie, funkcja do wpisanie w komórkę B4):
=B3+1/24

Z arkusza kalkulacyjnego należy wyeksportować spreparowane dane do edytora tekstu (np. 
notatnik). W nim zamieniamy tabulatory na spacje. Efekt widoczny jest poniżej.

Moska 
Time fala_23 
2013-01-01 06:00:00 0.0000 
2013-01-01 07:00:00 1.1368 
2013-01-01 08:00:00 13.9034 
2013-01-01 09:00:00 78.2787 
2013-01-01 10:00:00 184.0093 
2013-01-01 11:00:00 300.7382 
2013-01-01 12:00:00 418.0247 
2013-01-01 13:00:00 526.1973 
2013-01-01 14:00:00 618.1069 
2013-01-01 15:00:00 691.2379 
2013-01-01 16:00:00 746.5722 
2013-01-01 17:00:00 785.9874 
2013-01-01 18:00:00 812.3369 
2013-01-01 19:00:00 827.7156 
2013-01-01 20:00:00 833.3333 
2013-01-01 21:00:00 830.1155 
2013-01-01 22:00:00 819.0312 



2013-01-01 23:00:00 800.9528 
2013-01-02 00:00:00 776.6835 
2013-01-02 01:00:00 746.9451

Zapisujemy plik. Jest on gotowy do wczytania do programu Mike.

c. Wczytanie danych fali do Mike – utworzenie pliku z falą
A więc: File – New – File – Mike0 – Time Series *.dfs0
Import from ACSII file
W oknie Time series editor: Inport from ascii file
należy:

- znaleźć odpowiedni plik tekstowy z falą (falami)
- zmienić delimiter z Tab na Space

Możemy zamknąć okno przez OK
Pojawia się nowe okno z pokazaną falą (Ale jeszcze musimy nad danymi popracować)
Zapisujemy dane 

Poprawiamy dane: Edit – Properties
 - Usuwamy pusty wiersz: Wskazujemy pusty wiersz nr 2 w oknie Item information i naciskamy 

przycisk Delete
- W kolumnie Type wskazujemy Undefined i zmieniamy na Discharge (w oknie Unit 

automatycznie pojawia się jednostka m3/s)
- W kolumnie TS Type wybieramy wpis Instantaneous

Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK. 
Okno z falą zmienia wygląd (punkty są połączone, pojawiają się jednostki)

Zapisujemy zmiany. Fala gotowa.

d. „podpięcie” fali, ustalenie warunków brzegowych

- W oknie otwieranym poprzez plik *.sim11 wyszukujemy wiersz Boundary data i naciskamy 
przycisk Edit

W kolumnie Boundary Description ustawiamy Parametr Distributed Source
W L Chainage ustawiamy najwyższy kilometraż, a w P Chainage zero, albo „trochę” wyżej.
W kolumnie File / Value naciskamy przycisk 3 kropki

Należy znaleźć i wybrać plik z falą.
Wczytujemy plik i fala w projekcie dostępna będzie od tej chwili pod przyciskiem Edit.

- Ustalenie dolnego warunku należy wykonać poprzez dodanie wiersza w oknie otwieranym 
przez Boundary Data – Edit.
W wierszu nr 1 w kolumnie Boundary ID wpisujemy tekst np. rozlozony i naciskamy Tabulator.
Pojawia się 2 wiersz.
W tym wierszu,

w kolumnie Boundary description pozostawiamy wpis Open,
w kolumnie Boundary type wybieramy Water level,
kolumna Chainage – pozostawiamy 0.
kolumna Boundary ID - wpisujemy np. opis „ujscie”.



w kolumnie TS Type – Const
w kolumnie File / Value – wpisujemy rzędną dna najniższego przekroju + np. 2m.

(wartość tą będziemy konsultować).

16. uruchomienie symulacji

a zakładka Simulation – wykonujemy symulację wstępną
- Simulation Period
Time step – ustawiamy 1 
Unit – ustawiamy sekundę
Simulation start i end – naciskamy przycisk Apply Default, aby program przeczytał datę i czas 
trwania fali. 
W  przypadku  wykonania  symulacji  wstępnej  nie  musimy  przeliczać  całej  fali.  Wystarczy
przeliczyć początkową część fali wznoszącej (tak do połowy „wysokości”).
- Initial Conditions
Type of Conditions – ustawiamy Parameter File (tworzymy „hotstart”)
Model  nie  wykonał  jeszcze  żadnych  obliczeń.  Możemy  na  początku  wykonać  obliczenia  
wstępne z których błędy nie będą widoczne podczas analizy właściwych wyników.

b zakładka Results
- Results
Filename – podajemy ścieżkę do zapisywania wyników. Katalog na wyniki warto jest utworzyć,
aby dane nie „mieszały się”. 
Storing  Frequency  i  Unit  –  właściwa  częstotliwość  zapisywania  wyników  powinna  być  
odpowiednia dla oczekiwanej dokładności modelu. W naszym przypadku zmiany fali podane 
są raz na godzinę. Z tego powodu wyniki nie muszą być zapisywane dużo częściej.  Zapis  
wyników w rytmie 1 Time Step niepotrzebnie zwiększyłby w tym przypadku rozmiary pliku 
Parameter File („HotStart”). Proponuję ustawić 20 min, 30 min albo 1 godz. 
Plik zawierający hotstart uruchomiony dla Type of condition: Parameter File nazywamy:
*_hs.res11
dla odróżnienia od właściwych wyników symulacji.
Pliki „hs” warto jest zapisywać, ponieważ program podczas obliczeń nadpisuje stare *.res11. 
Bezbłędny  plik  *_hs.res11  możemy  stosować  kilkakrotnie  podczas  poprawiania  symulacji
właściwej.

c zakładka Start
Możemy tu uruchomić symulację za pomocą przycisku Start.
W oknie Validation status powinniśmy widzieć 2 zielone kropki, a okno Validation messages
powinno być puste. Jeżeli tak nie jest można poprosić prowadzącego o pomoc. Jeżeli wszystkie
parametry ustawione są prawidłowo, powinniśmy mieć możliwość uruchomienia symulacji. 

Podczas obliczeń mogą pojawić się ostrzeżenia (Warnings) lub/i błędy (Errors).
Wystąpienie ostrzeżeń nie prowadzi do przerwania obliczeń, ale możemy chcieć ich przyczyny
usunąć.  Należy  przeczytać  ostrzeżenia.  Błędy  prowadzą  do  przerwania  obliczeń.  Można
sprawdzić czas, w którym wystąpił błąd i dokonać analizy wyników w programie Mike View 
(opisany w dalszej części konspektu).  Do likwidacji błędów może przyczynić się zmniejszenie
kroku  czasowego  obliczeń.  W  niektórych  przypadkach  pomóc  może  dopiero  zmiana  
parametrów  hydrodynamicznych  modelu  (okno  główne  symulacji  -  zakładka  Initial  –  HD
Parameters – Edit). W tym przypadku proszę konsultować się z prowadzącym.



d Symulacja właściwa
Symulację dla uzyskania wyników wykonujemy na przeliczonej fali „_hs” (hotstart).
W zakładce Simulation,  w ramce Initial conditions, w oknie Type of condition wybieramy  
Hotstart.

W ramce Simulation Period określamy czas symulacji.  Nie musi  on obejmować całej  fali.  
Wszystko zależy od potrzeb i stabilności obliczeń modelu. Dla symulacji np pracy zbiorników
należy  przeliczyć  całą  falę.  Gdy  szukamy  wartość  maksymalnej  zalewu,  można  opuścić
najniższą część fali zarówno z lewej, jak i prawej jej strony. Proponuję zacząć obliczenia od
końca obliczeń początkowych. Można odciąć kilka ostatnich godzin (w tym przypadku również
4-5 godzin). 
Okno Time Step – wybieramy 1 min

Zakładka Results, ramka Results
Okno Filename – z nazwy pliku wyników usuwamy część „_hs”.

Zakładka Start
Wykonujemy symulację.

Również podczas symulacji właściwej może okazać się, że pojawią się błędy.
Procedura w przypadku ich wystąpienia jest podobna jak w przypadku błędów występujących
w symulacji wstępnej.

17. Wyniki symulacji – Program Mike View
Program ten służy do przeglądania i eksportu wyników. 

a Należy otworzyć plik z wynikami. Ma on rozszerzenie *.res11 (bez dopiski _hs).
Program tworzy dla każdej symulacji kilka plików res11. W naszym przypadku tworzone są
pliki  „nazwa”  oraz  „nazwaHDAdd”.  W  pierwszym  przypadku  mamy  do  dyspozycji  dane
podstawowe (m.in. napełnienie wody), a w drugim – dane rozszerzone (m.in. przepływy). 
Otwieramy plik „nazwa”.
Pojawia się okno Data Load Selection, które przedstawia w tym przypadku wszystkie właściwe
informacje więc możemy nacisnąć OK. 

b Okno z widokiem na plan rzeki. 
Wybieramy ikonę z  profilem podłużnym i  wskazujemy rzekę  (przy kursorze widoczny jest
schemat rzeki).
Program wyświetla monit:
close profile selection and draw profile? - YES
Wyświetla się okno - Data type selection – Water level – OK

c Wyniki  oglądamy  w  osobnym  oknie.  Można  uruchomić  prezentację  wyników  w  trakcie
przechodzenia fali.

d Nas jednak interesuje eksport danych do programu ArcGis. 
Wybieramy więc tę ikonkę

i w oknie Data Type Selection wybieramy przycisk List.
e W oknie time Series List zaznaczamy całe kolumny o nazwach



Water Lewel, Minimum, Maximum 
i naciskamy kombinację CTRL+C aby zapisać dane do schowka systemu.

f W arkuszu kalkulacyjnym Open Office wklejamy dane
Program wyświetli komunikat w jaki sposób umieścić dane w arkuszu.
Należy wybrać 
Spacja, Tabulator, Połącz separatory

Wstawione dane widoczne są w układzie:

Water możemy zmienić na Rzeka
Level możemy zamienić na Odległości (lepiej Odleglosci)
Kolumnę Minimum możemy usunąć
Maximum → rz_zw_wody
Przed kolumną Rzeka możemy dodać kolumnę Id 
wartości liczby w kolumnie id podajemy jako liczbę naturalną (ja wpisałem 1)

Zapisujemy arkusz jako plik .xls

18. Powrót do programu ArcGis – utworzenie trasy i punktów zw wody
Dane z Mike View nie posiadają współrzędnych więc nie ma możliwości wczytania punktów 
wprost jako warstwy punktów.
Aby było to możliwe musimy stworzyć warstwę trasy utworzoną z warstwy rzeka.

a Pierwszy krok – w warstwie rzeka dodanie pola opisującego odległości
Uruchamiamy ArcCatalog, wybieramy warstwę rzeka i w zakładce Fields okna Shapefile 
Properties 
dodajemy pole Odleglosci o typie Float

b wracamy do ArcGis (jeżeli pole odległości się nie pojawia, należy zamknąć projekt i otworzyć 
go ponownie)
Toolbox → Linear referencing Tools → Create roots
wybieramy:
warstwa: rzeka
Route Identifier Field – odleglosci
Output Root Feature Class – rzeka_trasa (we właściwej ścieżce)
Measure Source – Length
Coordinate Priority – (początek trasy liczony od jednego z czterech rogów)

zero ma być w ujściu – w moim przypadku ma to być Lower Left
Measure Factor – 1
Measure Offset – 0

Water Level Minimum Maximum
WRONSKI 0 498.399 498.399
WRONSKI 321 501.584 503.159
WRONSKI 489 505.058 506.233
WRONSKI 499 505.169 506.381
WRONSKI 509 505.211 506.513
WRONSKI 519 505.241 506.676
WRONSKI 810 512.06 513.305
WRONSKI 1303 520.672 522.156
WRONSKI 1801 530.421 531.881
WRONSKI 2294 539.844 540.968



OK
Jeżeli warstwa utworzy się poprawnie będziemy mogli ją mierzyć za pomocą przycisku 
wybranego z okna (10.2 – customize toolbars customize) (9.3 – customize menus) jak niżej.

 

W wersji 10.2 należy utworzoną warstwę rzeka_trasa należy wczytać ręcznie.

Wybieramy przycisk Identify Route Locations w przeciągamy go do ikonek Tools (proszę o taki 
wybór).

c w programie ArcCatalog w warstwie rzeka_trasa dodajemy pole całkowite id. 
W programie ArcGIS nadajemy temu polu wartość liczby naturalnej taką samą jak w arkuszu 
.xls (w moim przypadku 1).

d Wczytanie danych z pliku .xls do ArcGis.
Po prostu stosujemy polecenie 
File → Add Data
i wybieramy plik *.xls 
wybieramy odpowiedni arkusz (W ArcGis możemy z xls wczytać 1 arkusz)
Zrobione

e Ułożenie punktów na warstwie rzeka_trasa
Po wczytaniu, w oknie Table of Contents, w zakładce Source 
widoczny jest nasz skoroszyt z pliku .xls
Klikamy na min PPM i wybieramy Display Root Events
W oknie o takiej samej nazwie wybieramy
Route Reference – rzeka_trasa
Route Identifier – id (pole w warstwie rzeka_trasa)

Event Table – (wybór niedozwolony)  
Route Identifier – id (pole w arkuszu z .xls)

wybieramy opcję Point Events
Measure – odleglosci
Offset – None

f tworzymy warstwę shp



Program informuje, że:
Table does not have Object-Id Field – Naciskamy OK dając znak, że podejmiemy później odpowiednie 
kroki.

na utworzonej warstwie wewnętrznej projektu z zakładki „List by drawing order” (w.9.3.  
Display) (u mnie Sheet1$ Events)

klikamy PPM i Data → Export Data 
Wybieramy ścieżkę i nazwę pliku (np. nazwa rz_zw_wody i wybieramy rozszerzenie Shape 

File).
Pozwalamy programowi wczytać utworzoną warstwę
Usuwamy warstwę wewnętrzną projektu  (u mnie Sheet1$ Events)

19. Wykonanie przekrojów z informacją o zw wody
Analyst Tools – Overlay – Spatial Join 
kopiujemy dane zw wody do przekrojów
Target Features – przekroje_zw_wody
Join features – rz_zw_wody
Match option – intersect
Search radius – xxx meters (należy sprawdzić w jakim punkcie jest największy błąd – odległość
pomiędzy punktami ze zw wody i przekrojami) w moim przypadku było to 8 metrów.

20. Wykonanie obwiedni
W Arc Catalogu tworzymy warstwę obwiednia – poligon
Oczywiście po wczytaniu warstwy w ArcMap i włączeniu edycji należy z tego samego paska 
wybrać w Edit Features warstwę obwiednia. Gdy możemy rysować segmenty dobrze jest 
włączyć Snapping (przyciąganie do obiektów) z opcją End Snapping oraz Vertex Snapping, aby
program znajdował dla nas końce przekrojów a także punkty tworzące pierwszego i ostatniego 
przekroju. 
Po zakończeniu rysowania (klawisz F2) widzimy całą powierzchnię zakrywającą wszystkie 
przekroje.

21. Zamiana obwiedni w model zw wody
Conversion Tools – To Raster – Polygon to Raster
Działa, ale nazwa nie może być długa (ja nazwałem raster r-zw)

22. interpolacja modelu zw wody rzędnymi z przekrojów poprzecznych (NMPW)
to nie 3D Analyst Tools – Raster Interpolation – Spline
to nie 3D Analyst Tools – Funtcional surface – Interpolate shape
to nie Conversion Tools – To raster – Feature to raster

Spatial Analyst Tools – Interpolation – Topo To Raster
Input Feature Data – przekroje_zw_wody
Feature Layer Field Type
przekroje_zw_wody rz_zw_wody Contour

W rezultacie pojawia się prostokątny raster r-zw2 interpolowany od przekroju do przekroju



należy go „przyciąć” do kształtu obwiedni

3D Analyst Tools – Raster Math - Plus
Dodajemy rastry
Input Raster or constant value 1
wprowadzamy nazwę rastra o właściwym kształcie – r-zw 

Input Raster or constant value 2
wprowadzamy nazwę rastra z rzędnymi zw wody – r-zw2 

Produkujemy raster nmpw

23. Konwersja rastra na siatkę tin

Jest to potrzebne aby możliwe było wykonanie odejmowania modeli terenu i powierzchni 
wody.

3D Analyst Tools – Conversion – From Raster – Raster to TIN 
Należy zamienić zarówno plik nmpw jak i teren
Proszę pamiętać, że pole
Z Tolerance (optional)  podaje wartości obliczane wg jakiegoś algorytmu.
Ten algorytm proponuje dosyć duże odchyłki.
Nasze modele nie są zbyt duże, więc możemy wprowadzić dokładność w granicach 0.25 - 0.5m

23. mnożenie NMT przez NMPW

to nie tindifference_3d – depreciated (było stosowane w wer. 9.x)

3D Analyst Tools – Triangulated Surface – Surface Difference
Input Surface – wprowadzamy tin mnpw
Reference Surface – wprowadzamy tin teren

W wyniku wykonania procedury pojawia się surowa mapka zalewu (jest to warstwa poligonów). Woda
może być (patrz na legendę) powyżej (above = 1), równo z terenem (same = 0) lub poniżej terenu



(below = -1). Nas interesuje położenie „Above” i „Same”. Oczywiście będziemy musieli nad wynikami
trochę popracować. W moim przypadku rzeka nie płynie ciągle w korycie w pewnym miejscu a jedynie
pojawia się i znika. 

 

Tego typu błędy należy poddać edycji.

25. Wstępna edycja wyników
- uzupełnienie brakujących fragmentów zalewu (istnieją ze względu na niedokładności NMT)

Aby można było wrócić do pierwowzoru proponuję wyeksportować warstwę powstałą na 
skutek odejmowania tin 
ppm – Data – Export Data – Shapefile - „obrobka_stref”
Wczytujemy warstwę do rysunku i włączamy ją do edycji (procedura taka sama jak przy edycji 
innych już tworzonych wcześniej obiektów). 
- dorysowujemy brakujące strefy (usuwamy wyspy, dorysowujemy obszary wodne, które 

znajdują się w obszarze koryta rzeki, a z jakichś przyczyn są na mapie suche),

- połączenie narysowanych obszarów
Po narysowaniu wszystkich „ubytków” możemy je wskazać (zaznaczyć, podświetlić)
Za pomocą polecenia 
Analyst Tools – Overlay – Union
dokonamy eksportu tylko tych zaznaczonych obiektów do nowej warstwy.



W tabeli atrybutów warstwy utworzonej w wyniku wykonania polecenia Union zmieniamy pole
Code tak, aby wszędzie była wartość 1. Możemy teraz wykonać polecenie 

Data Management Tools – Generalization – Dissolve
Ptoszę pamiętać o wyłączeniu opcji – Create Multipart Feature (optional) !!!
za pomocą którego wykonamy 1 strefę zalewu dla danego przepływu (jest to nowa, kolejna 

warstwa).
Polecenie Dissolve wykonuje jeszcze (nam niepotrzebne) obszary z kodem 0.
Możemy je usunąć po włączeniu edycji warstwy.

Gotowe

- usunięcie obszarów do których woda nie dotrze „pod górę”
Woda spływa grawitacyjnie. Z tego powodu nie popłynie wyżej niż wskazuje na to rzędna 
wpływu wody na obszary nieco odizolowane.

 

Na rysunku w dolnej części 
widoczny jest obszar zalewany 
przez wąski przesmyk. Patrząc na
NMPW (podkład) widać, że 
przeniesienie rzędnych z koryta 
rzeki jest w prawej części obszaru
nieuzasadnione. Woda wlewać się
będzie tylko do rzędnej istniejącej
w przesmyku (o ile starczy wody 
w rzece). 



Jak określić granicę zalewu w tym obszarze?

Można wygenerować sobie warstwicę na rzędnej wody w przesmyku.

Klikamy i mamy przebieg granicy zalewu z prawej strony obszaru.

Należy teraz obrysować obszar, który ma zniknąć, ze strefy.
Jest to obszar, który rysujemy na osobnej warstwie, którą należy do tego celu stworzyć (w 

moim przypadku 05_odejmowanie_1).
Wykonujemy polecenie
Analysis Tools – Overlay – Erase



W ten sposób mamy nową warstwę z zalewem poprawionym (w moim przypadku; 
zalew_surowy_1)

- podział modelu i usunięcie mokrych wysp
Mokre wyspy pojawiają się na skutek „dodatniego” przecięcia nmpw i terenu w miejscach 

niedostępnych dla rzeki (poza łożyskiem – poza terasą zalewową). Należy je usunąć (można też 
utworzyć z tych obiektów nową warstwę). 

24. operacje wygładzania utworzonego zasięgu zalewu wód powodziowych
Cartography tools – Generalization – Smooth Polygon
W moim przypadku strefa dobrze wygląda po wykonaniu wygładzania do do promienia 10m.
Zastosowałem Smoothing Algorithm - PEAK



To już jest Koniec


