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HIDROGEOGRAFSKO MODELIRANJE VODNIH TELES NA PRIMERU RAČE Z
RADOMLJO
Izvleček:
V diplomskem delu je predstavljen način hidrogeografskega modeliranja s pomočjo
geografskih informacijskih sistemov. Za vzorčni primer modela je izbrana prispevna površina
vodnega telesa Rače z Radomljo. Prispevno območje je za poglobljene analize kakovosti vode
preveliko, zato je prikazan način, kako je mogoče območje razdeliti na manjše enote in skupaj
z ostalimi geografskimi podatkovnimi sloji zgraditi enotno geografsko bazo. Prispevna
površina je bila razdeljena na manjša vodozbirna območja, ki pripadajo posameznim rekam
območja. Razvodnice so bile določene glede na smer površinskega odtoka. Smer odtoka je
definirana glede na usmerjenost in naklon površja digitalnega modela reliefa. Opisan je
postopek priprave digitalnega modela višin za izvajanje analiz smeri odtoka. Rečna mreža
površinskih vodotokov in stoječih voda izbranega površja je topološko povezana v
hidrografsko mrežo. Na podlagi hidrografske mreže so predstavljene tudi osnovne analize, ki
omogočajo poizvedovanje po lokaciji in atributih gor vodno in dol vodno po rečni mreži.
Vodozbirna območja, izdelana na podlagi uporabe DMV-ja in hidrografska mreža sta
povezani v enotno hidrogeografsko bazo. Za modeliranje je uporabljen programski sklop
ArcHydro, ki deluje v programskem okolju ArcGIS. Model je mogoče tudi nadgrajevati, zato
so predstavljeni tudi načini in vrste nadgradnje osnovnega hidrogeografskega modela.
Ključne besede: Hidrogeografija, hidrogeografsko modeliranje, prispevne površine,
površinske vode, geografski informacijski sistemi, Rača, Radomlja
HYDRO GEOGRAPHICAL MODELING OF WATER BODIES ON THE CASE STUDY
OF RAČA WITH RADOMLJA
Abstract:
This diploma work presents an example of hydro geographical modeling in a geographic
information system environment. The chosen case study is implemented on the water body of
Rača and Radomlja. The size of the watershed is too large for thorough water quality
analyses, so the concept of dividing it into smaller sub regions was presented along with a
way of building a unified geographical database containing all of the other geographical
features. The watershed was divided into smaller catchment areas, which are contributing
areas of individual streams of the studied area. Watersheds are delineated on a basis of water
flow direction. Water flow direction is defined on the slope and aspect of the digital elevation
model so the process of digital elevation model processing that is used for water flow
direction analyses is presented. The drainage network of surface waters and water bodies of
the selected area is topologically connected into the hydro network. The basic analyses of
performing upstream and downstream queries that can be performed with the use of hydro
network are also presented. Catchment areas derived from digital elevation model and hydro
network are combined into a unified hydro geographic database. For the purpose of modeling
the Arc Hydro tools are used, which are part of ArcGIS environment. While the model can
also be upgraded, the techniques and possibilities of framework model upgrading are
described.
Keywords: Hydro geography, hydrographical modeling, watersheds, surface waters,
geographic information system, Rača, Radomlja
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Uvod

Ko je nastala fraza »Voda je vir življenja« ljudje niso predvidevali, da bo človek s svojim
delovanjem zelo ogrozil dostopnost čiste vode in izvajal velike pritiske na samočistilne
sposobnosti površinskih in podzemnih voda. V današnjem času predstavlja smotrno
gospodarjenje z vodo eno glavnih prioritet političnega delovanja tako na mednarodni, kot
na državni in lokalni ravni. Vsak posameznik ima pravico do čiste vode in zagotavljanje te
pravice postaja vse večji problem. Na vprašanja kot so: koliko imamo vode, kje se nahaja in
kakšna je njena kakovost, je vedno težje najti odgovore. Na drugi strani dolgotrajne suše in
obsežne poplave predstavljajo nevarnost za vsa živa bitja in njihov življenjski prostor. Z
razvojem tehnologije in geografskih informacijskih sistemov se je razširila tudi uporaba
tovrstnih tehnologij pri upravljanju z vodami in njihovemu proučevanju. Zbiranje in analiza
hidrogeografskih podatkov je dobila z uporabo GIS-ov nove razsežnosti. Z uporabo
hidrogeografskih modelov lahko natančneje, hitreje in enostavneje pridemo do odgovorov
na zastavljena vprašanja. V diplomski nalogi je predstavljen način izdelave in praktične
rabe hidro geografskega modela za vzorčni primer prispevnega območja vodnega telesa
Rače z Radomljo.
V diplomskem delu so pri nekaterih programskih ukazih uporabljena angleška imena in
niso prevedena v slovenščino. Angleški izrazi niso prevedeni pri navajanju programskih
funkcij, kjer bi pri prevajanju lahko prišlo do terminološko nepravilnih izrazov, ki imajo v
slovenščini drugačen pomen.
Cilj naloge: Glavni cilj naloge je izgradnja osnovnega hidrogeografskega modela vodnega
telesa Rače z Radomljo in prikaz njegove geografske uporabnosti. Model temelji na
geografski bazi najpomembnejših podatkov, ki so potrebni za izvajanje hidrogeografskih
analiz.
Namen: Prispevna površina vodnega telesa, je obenem tudi hidrografsko območje, ki se
uporablja kot osnovna enota za izdelavo vodnih načrtov. Za podrobnejše analize in izdelavo
vodnih načrtov bi bilo smotrno območje deliti na manjše enote. V diplomski nalogi je
prikazan način delitve prispevnega območja na manjše zaključene celote, ki z
hidrogeografsko bazo ključnih podatkov za vodnogospodarske analize tvorijo celovit
sistem. Povezovanje hidrogeografskih vsebin nam omogoča tudi širši pogled na povezave
in relacije med posameznimi elementi geografskega okolja.
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Opis izbranega vzorčnega primera

2.1 Utemeljitev izbire območja vodnega telesa Rače z Radomljo
Območje porečja vodnega telesa Rače z Radomljo je bilo izbrano na podlagi
naravnogeografskih kriterijev, ki so pomembni za čim bolj natančno izdelavo
hidrografskega modela prispevnega območja s površinskim odtokom. Kriteriji za izbiro
območja so bili predvsem:
−
−
−
−

Odsotnost krasa,
razgibanost reliefa,
velikost območja,
razvejanost in zaključenost vodnega območja,
1

− natančnost podatkov,
− antropogenost.
V hidrografskem modelu je upoštevan le površinski odtok vode, zato je bilo potrebno
omejiti prisotnost kraškega površja, kjer gre za podzemno pretakanje vode. Pri podzemnem
pretakanju vode se uporablja drugačne vrste hidrografskih modelov, zato je bilo za
predstavljen model izbrano območje vodnega telesa Rače z Radomljo, kjer je kras zastopan
v manjši meri in je podzemnega odtekanja meteorne vode zelo malo. Za boljši prikaz
delovanja digitalnega določanja smeri odtoka je bil izbran razgiban relief, z gosto rečno
mrežo, kjer se voda z relativno majhnih površin steka v več različnih smeri in vodotokov.
Ker so računske operacije pri večjih območjih za računalniško obdelavo zahtevne in
dolgotrajne je bilo izbrano vodno telo, ki ima manjše vodozbirno območje, da je
omogočena nemotena in hitrejša obdelava digitalnih podatkov. Na ta način je omogočena
tudi raba bolj natančnih podatkov, zato so dobljene analize natančnejše in primernejše za
primerjavo z obstoječimi podatki. Pri izbiri območja je bila pomembna tudi zaključenost
hidrografskega območja, tako da vsebuje dva glavna vodotoka z manjšimi pritoki, ki se
nato združita in končata z izlivom Rače v Kamniško Bistrico.
Slika 1: Vodno telo Rača z Radomljo

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006
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Slika 2: Območje vzorčnega
nega hidro geografskega modela Rače
Ra z Radomljo

Avtor : Matej Cunder, 2010 VIR: Agencija RS za okolj e, 2010,
2010 Geod etska uprava RS, 2006
06, GoogleEarth, 2010

2.2 Geografski opis območja
območ vodnega telesa Rače z Radomljo
Vodno telo Račee z Radomljo obsega celotni površinski vodotok Radomlje in del Rače
Ra od
mesta, ko se v njo izlije reka Radomlja. Prispevna površina vodnega telesa Rače z
Radomljo obsega 164,55 km² ozemlja med Tuhinjskim gričevjem na severu, Trojanskim
prelazom na vzhodu, Moravškim hribovjem na jugu ter Radomeljskim poljem na zahodu.
Severna meja porečja
ja poteka s porečjem
por
Kamniške Bistrice, severovzhodni
vzhodni del meji na
porečje
je Savinje, na vzhodu in jugu pa porečje
pore
meji na porečje Save. Glavna toka porečja
pore
vodnega telesa sestavljata
estavljata reki Rača
Ra in Radomlja. Reka Radomlja izvira iz treh manjših
vodotokov, ki se pri naselju Učak
U
na zahodnem pobočju
ju Trojanskega prevala združijo v
reko Radomljo. Ima devet večjih
ve
desnih pritokov od katerih
erih sta največja
najve
Vrševnik in
Rovščica ter dva večja
ja leva pritoka Drtijščica in Zaloka. Račaa ima dva izvira, severni krak
se imenuje Rudniška Rača
ča in izvira pri Moravčah,
Morav ah, južni krak pa se imenuje Češnjiška Rača
in izvira pri naselju Češnjice
ešnjice pri Moravčah.
Morav
Vodotoka se združita v Račo
Ra
na jugovzhodnem delu naselja Krašce. Poleg Radomlje ima Rača še en večji
čji desni pritok Hujski
potok, na levi strani pa nima večjih
ve
pritokov.
Porečje Rače in Radomlje
je obsegajo štiri glavne reliefne enote. Radomlja teče
te po ozki
rečno-denudacijski dolini Črni
rni graben, ki jo je vrezala med Tuhinjskim gričevjem
gri
grič
na severu
ter Limbarsko goro na jugu.. Dolina Rače
Ra e je vrezana med Limbarsko goro na severu nižjim
Moravškim hribovjem na jugu ter Zasavsko goro na jugo-vzhodu.
vzhodu. Dolina se po združitvi
zdr
z
Radomljo razširi v terasasto dolino, ki se konča
kon v ilovnatih nanosih Radomeljskega polja,
kjer se Račaa izliva v Kamniško Bistrico (Brečko Grubar, 2007).
Na območju Črnega
rnega grabna, v spodnjem delu porečja Drtijščice
ice ter nekaterih desnih
pritokov Radomlje so v večjem
več
obsegu zastopani permokarbonski glinasti skrilavci in
kremenovi peščenjaki,
enjaki, v manjšem obsegu se pojavlja triasni dolomit, v dnu doline pa je črni
ali karbonski prod. Od Lukovice do Doba prevladujejo glinasti prod, peščena
pešč
glina in glina
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kvartarne starosti ter pliocenski glina, melj in ilovica. V porečjih Hudskega potoka,
Rovščice in Želodnika najdemo še ledenodobne usedline. V porečjih Drtijščice in Rače so
zastopane miocenske sedimentne kamnine, podobne flišu in slabo prepustni kvartarni rečni
nanosi (Brečko Grubar, 2007).
Raznolikost v podnebnih značilnostih območja se kaže predvsem pri povprečni letni
količini padavin. Pri količini padavin imamo na izbranem območju tri razrede višine
padavin. Največ padavin, od 1400 do 1500 mm (Agencija RS za okolje, 2010), pade na
skrajnem SZ delu, kjer se pričenja Tuhinjsko gričevje. Na Radomeljskem polju in v
spodnjem delu Črnega grabna ter tik pod Trojanskim prelazom pade od 1300 do 1400 mm
(Agencija RS za okolje, 2010) padavin (vodomerna postaja Podrečje – 1420 mm) (Agencija
RS za okolje, 2010). Najmanj padavin pade v porečju Rače in zgornjem delu Črnega
grabna.

2.3 Hidrografske značilnosti vodnega telesa Rače z Radomljo
Podatki o velikosti posameznih porečij, gostoti rečne mreže, asimetriji in izvijuganosti
porečja in dolžinah vodotokov so izračunani z uporabo vektorskega sloja rečne mreže v
merilu 1:25.000. Nadmorske višine izvirov in izlivov so izračunane na podlagi digitalnega
modela nadmorskih višin z velikostjo rastrske celice 5x5 metrov. Delež gozda je izračunan
na osnovi vektorskega podatka o vrstah rabe tal za izbrano območje. Za izračun parametrov
je bil uporabljen program ArcGIS.
Vodno telo Rače z Radomljo ima porečje veliko 164,49 km². Porečje spada z gostoto rečne
(Grm) mreže 1,73 km/km² med bolj gosta porečja Slovenije, kjer je povprečje 1,33 km/km²
(cv: Plut, 2000) . Porečje lahko razdelimo na porečje Radomlje, ki obsega do izliva v Račo
123,40 km² in porečje Rače, ki predstavlja brez porečja Radomlje le 41,09 km². Rača ima
zelo izrazito asimetrično porečje saj predstavlja večji del njenega desnega porečja porečje
Radomlje, na njeni levi strani porečja pa ni večjih pritokov (glej sliko 1). Tudi Radomlja
ima večjo desno stran porečja, z leve strani pa se vanjo steka le en večji vodotok Drtijščice.
Najvišja točka celotnega porečja je na nadmorski višini 931,1 metra, najnižja točka pa na
276,6 metrih nadmorske višine. Radomlja ima izvir na 535,6 m.n.v., Rača pa ima dva
izvirna kraka, Rudniško Račo, ki izvira na 367,2 m.n.v. in Češnjiško Račo, ki izvira na 363
m.n.v. Radomlja se izliva v Račo na 341,5 n.m.v., ta pa se nato izlije v Kamniško Bistrico
na 298,7 m.n.v.. Dejanska dolžina vodnega toka Rače je 10,1 km, najkrajša razdalja od
izvira do izliva pa je 8,36 km, kar pomeni, da ima Rača koeficient izvijuganosti 1,21.
Vodotok Radomlje je dolg 22,31 km, najkrajša razdalja od izvira do izliva pa je 18,75 km,
pri čemer je njen koeficient izvijuganosti 1,19. Delež gozda na območju vodnega telesa
Rače z Radomljo je velik, saj zavzema 42,7 % porečja Rače brez Radomlje in 56,9%
porečja Radomlje. Na porečje Rače je v obdobju 1971-2000 padlo letno v povprečju 1420
mm padavin, od česa jih je polovica (710 mm) izhlapela, preostalih 710 mm pa jih je
odteklo. Pretok Rače je v merjenem obdobju na vodomerni postaji Podrečju znašal 2,97
m³/s (Agencija RS za okolje, 2010).
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Preglednica 1: Značilnosti glavnih rek

REKA
Rača Radomlja Drtijščica Rovščica Zlatenščica
LASTNOSTI
Izvir (n.m.v.)
341,50 535,60
453,00 500,50
636,90
Izliv (n.m.v.)
298,70 304,30
337,90 303,40
406,80
Dejanska dolžina reke (Km) 10,10 22,31
18,05
10,89
5,28
Najkrajša doložina reke (Km) 8,36
18,75
10,28
6,87
3,68
Koeficient izvijuganosti
1,21
1,19
1,76
1,59
1,44
Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006
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Utemeljitev smiselnosti rabe in klasifikacije vodnih teles in ne celotnih
vodotokov

Vodna telesa površinskih voda (VTPV) so določena za potrebe zanesljivega ugotavljanja
stanja površinskih voda in primerjanja tega z okoljskimi cilji Vodne direktive (CIS, 2003).
Prizadevanje za zaščito ali izboljšanje stanja površinskih vodotokov, jezer morja in
somornice je temeljno izhodišče za določitev vodnih teles površinskih voda. Za smotrno
porabo vloženega dela, časa in sredstev je število vodnih teles določeno tako, da zagotavlja
uravnoteženo obravnavanje hidroekoloških značilnosti slovenskega površinskega vodnega
okolja na eni strani ter antropogenih hidromorfoloških, kemijskih in bioloških obremenitev
omenjenega vodnega okolja na drugi strani (Bizjak, 2004).

3.1 Izhodišča
Površinske vode, ki so bile analizirane in razvrščene v vodna telesa površinskih voda:
−

vodotoki s prispevno površino, večjo od 100km2 in pripadajoča mokrišča,

−

naravna jezera s površino vodne gladine > 0,5 km2,

−

umetne kanale daljši od 3 km,

−

vodne zbiralnike na rekah in umetne ojezeritve s površino vodne gladine, večjo od 0,5
km².

3.2 Pravila določitve vodnih teles površinskih voda
Pravila določitve VTPV so določena v strokovnih smernicah (CIS, 2003 a), ki izhajajo iz
Vodne direktive (The European Parliament and the Council, 2000). Vsebinsko so povzete
in v slovenskem okolju pravno določene v Pravilniku o metodologiji za določanje vodnih
teles površinskih voda (Uradni list RS, 2003). Temeljna pravila za določitev VTPV, ki so v
posameznih primerih tudi prikazana na sliki so povzeta v sledečih odstavkih (Bizjak, 2004).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vodna telesa se med seboj ne prekrivajo (Uradni list RS, 2003)
Vodno telo tvorijo le deli površinske vode, ki se stikajo (Uradni list RS, 2003)
Vodno telo pripada le eni vrsti površinske vode (CIS, 2003 a)
Vodno telo pripada le enemu tipu ene vrste površinske vode (CIS, 2003 a)
Vodno telo je le enega razreda ekološkega stanja (CIS, 2003 a)
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Slika 3: Vodna telesa se med seboj ne prekrivajo

VT 1
VT 1

N

P

VT 2

VT 2

VT 3
VT 3

N = nepravi lno; P = praviln o Vir: Bi zjak, 2004

Slika 4: Vodno telo tvorijo le deli površinske vode, ki se stikajo

VT 1

N

VT 1

VT 2

P

VT 2

VT 1

VT 3

N = nepravi lno; P = praviln o Vir: Bizjak, 2004

Slika 5: Vodno telo pripada le eni vrsti površinske vode

VT 1

reka

jezero
reka

N

P

VT 1
VT 2
reka
VT 3
jezero
reka

N = nepravi lno; P = praviln o VIR : Bizjak, 2004
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Slika 6: Vodno telo pripada le enemu tipu ene vrste površinske vode

VT 1
VT tip 1

VT tip 1

VT 2

VT 1

MPVT

N

MPVT

VT tip 2

VT tip 2

VT 3

P

N = nepravi lno; P = praviln o Vir: Bizjak, 2004

Slika 7: Vodno telo je le enega razreda ekološkega stanja

VT 1
odlično stanje

N

odlično stanje

P

VT 1
dobro stanje

dobro stanje

VT 2

zmerno stanje

zmerno stanje

VT 3

N = nepravi lno; P = praviln o Vir: Bizjak, 2004

(6) Vodno telo lahko zaradi zanesljivejšega ugotavljanja stanja ali doseganja okoljskih
ciljev razdelimo na dve ali več vodnih teles, če:
−

ima del vodnega telesa pomembno različno stanje;

−

del vodnega telesa sega na varstveno ali ogroženo območje po predpisih o vodah;

−

del vodnega telesa sega na občutljivo območje po predpisih o varstvu okolja;

−

del vodnega telesa sega na zavarovano ali varovano območje po predpisih o ohranjanju
narave (Uradni list RS, 2003).
(7) Vodna telesa se lahko združuje v skupine vodnih teles:

−

če je to potrebno zaradi večje učinkovitosti poročanja, upravljanja in izvajanja
ekološkega ali kemijskega spremljanja stanja;

−

če spremljanje stanja na skupini zadostno reprezentativnih vodnih teles znotraj skupine
nudi zadovoljivo stopnjo zaupanja in natančnosti rezultatov spremljanja stanja,
predvsem pa razvrstitve vodnih teles v razrede glede na stanje (Uradni list RS, 2003).
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(8) Vodna telesa se lahko zaradi zanesljivejšega ugotavljanja stanja razdruži v dele vodnih
teles (Uradni list RS, 2003).
(9) Določitev vodnih teles se preverja najmanj dve leti pred vsakim sprejetjem načrta
upravljanja z vodami na vodnih območjih skladno s predpisi o vodah (Uradni list, 2003).
(10) Določitev vodnih teles se spremeni, če je to potrebno zaradi zanesljivejšega
ugotavljanja stanja površinskih voda in učinkovitejšega doseganja okoljskih ciljev ob
uporabi meril po tem pravilniku (Uradni list RS, 2003).

4

Modeliranje v hidrologiji površinskih voda

V zadnjih tridesetih letih se je v okoljskih raziskavah zelo povečala uporaba sistemskih
konceptov za povezovanje fizičnih, kemijskih in bioloških procesov. Sistemski koncept je
tako vplival tudi na razvoj hidroloških raziskav, kjer se je tudi močno uveljavil zaradi
povezovanja hidrologije s sorodnimi disciplinami (ekologijo, hidravliko, družbeno
geografijo,…). Sistemski pristop k raziskavam služi predvsem za organizacijo dela, kjer je
poudarek na razumevanju in razvoju pokrajine kot celote. Tako je ustvarjeno ogrodje, ki
služi za razvoj celotne slike hidrografskega modela, na podlagi katerega se je lažje odločati
pri implementaciji koncepta trajnostnega razvoja in izvajanju vodnega gospodarstva
(Kondolf, Piegay, 2003).
V današnji dobi postaja voda kot dobrina vse pomembnejša, zato je pomembno, da z njo
ravnamo čim bolj gospodarno. Potreba po modeliranju v hidrologiji se je povečala zaradi
povečanega vpliva človekovega delovanja na okolje. S pomočjo digitalne tehnologije se je
razvilo tudi modeliranje v hidrografiji in nastanek hidroloških modelov, s katerimi
poizkušamo simulirati realnost. Hidrološko modeliranje se uporablja v različnih vejah
vodnega gospodarstva, zato poznamo več vrst hidroloških modelov, ki se med seboj
razlikujejo predvsem po podatkih, ki so uporabljeni v modelu in po analizah ter
simulacijah, ki se jih izvaja z modeli. Večina hidroloških modelov predstavlja posplošeno
sliko kroženja vode na Zemlji v obliki vodnega kroga.
S hidrološkimi modeli površinskih voda poizkušamo predstaviti vrsto različnih komponent
padavinsko-odtočnega procesa v vodozbirnem območju. Proces se začne s padavinami, ki
lahko padejo na območno vegetacijo, tla ali na vodno telo. V vodnem krogu se večina
padavin vrne v atmosfero v obliki evapotranspiracije. Voda, ki ne izhlapi se lahko zadržuje
kot stoječa voda (jezera, ribniki, močvirja), del vode se zadržuje kot vlaga v prsti, voda, ki
se ne infiltrira v prst odteče kot ploskovni površinski tok in se izlije v vodotok ali morje. Na
propustnih kamninah voda ponikne v tla in odteče kot podzemni tok. Vsa voda, ki ne
izhlapi se premika po površju in pod njem in se na koncu izlije v morje. Voda v morju
ponovno izhlapeva in se vrne v atmosfero, s čimer se vodni krog sklene (Johnson, 2009).
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Slika 8: Vodni krog

VIR: Plut, 2000

Za osnovno enoto hidrološkega modela se najpogosteje uporablja prispevno območje
rečnega sistema, ker predstavlja jasno določeno območje. Študije prispevnih območij se
vedno več uporablja pri načrtovanju v vodnem gospodarstvu in analizah interakcije med
človekom in okoljem. Nove strategije upravljanja prostora so osnovane na vodozbirnih
območjih, kjer se vedno pogosteje proučuje negativne učinke človekovega delovanja na
okolje. Z izgradnjo dobrega hidrološkega modela lahko relativno natančno simuliramo
realno stanje v naravi in tako lahko predvidimo kratkoročne in dolgoročne učinke človeka
na naravno okolje ter obratno. Posledično se lahko bolje pripravimo na morebitno škodo, ki
bi jo lahko povzročil človek. V primeru prevelikega škodljivega vpliva na okolje pa škodo
lahko tudi preprečimo. Hidrološke modele lahko uporabljamo tudi za povečanje varnosti
človeka in njegovega življenjskega okolja pred naravnimi nesrečami z raznimi simulacijami
in napovedovanji poplav in drugih naravnih nesreč. Za natančen hidrološki model je
potrebno vključiti vse pomembne elemente vodozbirnega območja, ki posredno ali
neposredno vplivaj na pretok vode skozi območje in računanje vodne bilance. Hidrološki
model služi kot osnova za nadaljnje analize pretoka vode, vnos in prenos snovi, simulacija
pretokov in ostalih parametrov skozi čas ter razne simulacije. Zaradi kompleksnosti rečnih
sistemov in elementov porečja se modeli konstantno dopolnjujejo in izboljšujejo, saj je
nemogoče zajeti vse elemente in učinke, ki vplivajo na vodno bilanco proučevanega
območja. Izbor premajhnega števila ali napačnih podatkov lahko privede do napačnih
rezultatov, zato je treba modele nenehno kalibrirati, testirati in izračunane vrednosti
primerjati z realnim stanjem. Zaradi specifičnosti in raznolikosti rečnih sistemov je pri
implementaciji še tako dodelanega testnega hidrološkega modela treba le-tega prilagoditi
vsakemu izbranemu območju posebej (Johnson, 2009).
Najpogostejši podatki, ki se uporabljajo v hidrološkem modeliranju površinskih voda so:
−
−
−
−
−

Teren:
− Digitalni model nadmorskih
višin,
− naklon in usmerjenost površja,
− vodozbirna območja in prispevne
površine,
− odtočni sistem.

izviri, izlivi,
rečni odseki,
kanali,
sotočja,
vozlišča.

Prsti:
−
−
−
−

Hidrografija:
− Vodotoki, jezera in močvirja,
− imena in kode vodotokov,
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Propustnost,
globina,
tekstura,
vsebnost vode.

− razmejevanje in prostorski plani,
− bodoča raba tal

Podnebje in padavine:
−
−
−
−
−
−

Podatki vodomernih postaj,
lokacija vodomernih postaj,
radarska slika padavin,
količina in vrsta padavin, sneg,
temperatura,
evaporacija, transpiracija,
potencialna evapotranspiracija,
− odvzemna mesta in raba voda.

Hidrotehnični objekti:
− Jezovi in zadrževalniki
− izravnalni bazeni,
− preusmeritve vodnega toka.
Satelitski in letalski posnetki:
−
−
−
−
−

Podatki o pretokih:
− Dolgoročni,
− odtoki v primeru neviht,
− statistični podatki (viški, nižki,
frekvenca,…).

Raba tal/pokrivnost tal,
Vegetacija,
temperatura površja,
vlažnost prsti,
snežna odeja in vodni ekvivalent.

Administrativne meje:

Raba tal:

− Politične meje,
− okrožja vodnih gospodarstev.

− Vrste rabe tal,
− vrste pokrivnosti tal,
− prebivalstvo,

(Johnson, 2009)

4.1 Zgodovina modeliranja prispevnih površin
Simulacije v hidrologiji so se začele razvijati v 1950-ih in 1960-ih letih z napredkom
digitalne tehnologije. Namen razvoja simulacij je bila želja po napovedovanju pretokov
glede na količino padavin, vendar v krajšem časovnem okviru, kot je odzivni čas porečja na
posamezno neurje. Hidrološki modeli so se med drugim uporabljali tudi za napovedovanje
pretokov, planiranje (varnost pred poplavami) in zapise meritev pretokov skozi daljše
časovno obdobje. Prvi modeli so bili točkovni, kar je pomenilo, da so modeli predstavljali
učinke delovanja celotnega prispevnega območja, brez karakteriziranja prostorske
variabilnosti učinkov. Padavine so bile predstavljene kot povprečje padavin za celotno
območje, podatki pa so bili pridobljeni z računanjem povprečne vrednosti posameznih
merilnih postaj (Donigian, Imhoff, 2006).
4.1.1

SWM

Eden prvih hidroloških modelov je bil »Stanford Watershed Model (SWM)«, ki so ga
razvili v začetku 1960-ih let na Stanfordski univerzi v ZDA. Namen modela je bil razvoj
splošnega sistema kvantitativnih analiz hidroloških režimov. SWM je bil enostaven model
hidrološkega cikla, ki je vseboval skoraj vse funkcije in algoritme, ki jih vsebuje še danes
(Donigian, Imhoff, 2006). Avtorji modela so ustanovili podjetje Hidrocomp, v katerem so
nadaljevali razvoj modela in njegove uporabnosti.
4.1.2

HSPF

V 1970-ih in 1980-ih je bilo obdobje povečanega raziskovanja in določevanja virov
onesnaženja in potrebe po saniranju in čiščenju vodnih virov. Nastala je potreba po modelu,
ki bo vseboval tako vnose onesnaženja in vplive na kakovost vode kot proučiti alternativne
načine kontrole. Hidrocomp je s pomočjo sredstev ameriške Agencije za varstvo okolja
(EPA) razvilo »Hydrologic Simulation Program –FORTRAN« (HSPF). HSPF je
enodimenzionalni model rečne mreže, ki predstavlja vnos sedimentov, pesticidov in hranil s
10

kmetijskih površin in posledično kvaliteto vode. HSPF je bil edini vsestranski model
hidrologije porečja in kakovosti vode, ki je omogočal integracijo simulacije odtoka
onesnaževalcev po površju in skozi prst s hidravliko v srečni strugi in kemično-sedimentno
interakcijo (Donigian, Imhoff, 2006).
4.1.3

CREAMS/GLEAMS

CREAMS je »Chemicals, Runoff, and Erosion from Agricultural Management Systems«
model, ki ga je razvil oddelek za raziskave ameriškega ministrstva za kmetijstvo (USDAARS). Razvit je bil kot osnova za ovrednotenje in določitev najboljšega načina upravljanja
in nadzora onesnaževanja v kmetijstvu. CREAMS vključuje samo površinsko odtekanje
vode, brez podzemnega odtoka. Model zagotavlja natančen prikaz vrste pedoloških
procesov. Prakse upravljanja, ki jih lahko modeliramo vključujejo zračno razprševanje,
vnos pesticidov, upravljanje z živalskimi iztrebki in obdelovanje zemlje ter terasiranje.
GLEAMS model predstavlja vadozno cono kot sestavni del CREAMS modela in vključuje
vertikalni prenos pesticidov (Melancon, 1999).
4.1.4

BASINS

»Better Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources« sistemski model je
leta 1996 izdala ameriška Agencija za okolje. Sistem združuje bazo podatkov o okolju,
modele, orodja za ocenjevanje pred in po-procesne koristi ter programe za izdelavo poročil,
s pomočjo katerih je mogoče opraviti vrsto analiz prispevnih območij in kakovosti voda.
HSPF je bil vključen v BASINS kot glavni model prispevnih območij. Vsa orodja, ki jih
nudijo zadnje različice BASINS so integrirana v samostojen geografski informacijski
sistem (Melancon, 1999).

5

Programsko orodje Arc Hydro

ArcGIS Hydro podatkovni model je model geografskega prostora in časovnih podatkov, ki
se uporablja za vodno gospodarstvo vendar se neformalno uporablja izraz Arc Hydro. Arc
Hydro deluje v okolju programa ArcGIS in vsebuje nabor orodij, ki se jih uporablja za vnos
podatkov, povezovanje in vzpostavljanje relacij med posameznimi podatkovnimi sloji in
podpira izvajanje različnih hidroloških analiz. Program so razvili strokovnjaki s Centra za
raziskave v vodnem gospodarstvu (CRWR) s Teksaške univerze v Austin-u in strokovnjaki
z Environmental Systems Research Institute (ESRI). Arc Hydro nudi strukturo podatkov, ki
se jih uporablja za simuliranje v hidrologiji, vendar samostojno ne deluje kot simulacijski
model. Hidrološke simulacije so dosežene z izmenjavo podatkov med Arc Hydro in
samostojnim hidrološkim modelom, ki nato izvaja simulacije na podlagi podatkov zbranih
in obdelanih z Arc Hydro. Program je namenjen rabi za naravne hidrološke sisteme in ne za
analize grajenih vodnih sistemov kot so kanalizacijski sistemi ali vodovodni sistemi.
Program se uporablja le za površinsko hidrologije, saj ne upošteva elementov, ki so prisotni
pri analizah podzemnega pretakanja vode. Arc Hydro programsko okolje je bilo
uporabljeno za izdelavo hidrološkega modela izbranega prispevnega območja vodnega
telesa Rače z Radomljo. V naslednjem poglavju je opisan metodološki postopek izgradnje
hidrološkega modela s programsko opremo Arc Hydro (Maidment, 2002).
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5.1 Opis razvoja in strukture hidrogeografskega modela
Za izgradnjo hidrološkega modela se je uporabil podatkovni model Arc Hydro, ki se
uporablja za analize v vodnem gospodarstvu in je programski dodatek programa ArcGIS.
Pri modeliranju je uporabljen behaviorističen pristop, ker proučujemo rečne sisteme, kjer so
vsi elementi povezani in tvorijo nedeljivo celoto. Na vsak element modela moramo gledati
kot sestavni del večjega sistema in ne kot samostojni neodvisni element. Če spremljamo
kapljico vode od trenutka ko pade na tla v obliki padavine do izliva v morje, moramo
vedeti, kako se voda premika skozi rečni sistem. S povezovanjem elementov rečnega
sistema v skupen sistem lahko sledimo kapljici vode, ki prehaja skozi model v različnih
oblikah, če poznamo relacije in funkcijsko povezanost med posameznimi elementi modela.
Geografska baza podatkov programa Arc Hydro predstavlja osnovo, kjer je mogoče določiti
razmerja in funkcijsko povezanost med vsebinskimi sloji, kot so jezera, reke, vodomerne
postaje in drugimi sloji, ki so vključeni v model. Na podlagi funkcijske povezanosti vidimo
na kakšen način so sloji med seboj povezani (npr. katere reke se zlivajo v določeno jezero)
in med drugim spremljamo vpliv spremembe enega ali več dejavnikov na ostale elemente
modela (npr. koliko se bo povečal pretok glede na količino padavin) (Maidment, 2002).

5.2 Podatkovni sloji
Osnova dobrega hidrološkega modela so kakovostni, točni in ažurni podatki. V prvem
koraku modeliranja je potrebno zbrati in urediti podatke, ki bodo uporabljeni v hidrološkem
modelu. Podatki so združeni v različne podatkovne sloje glede na vsebino, ki jo
predstavljajo. Vsi podatki so zbrani v geografsko podatkovno bazo in razvrščeni po
posameznih tematskih sklopih. Shema baze podatkov, ki jo podpira program Arc Hydro
predstavlja standarden model, ki se uporablja pri analizah vodnih virov.
5.2.1

HydroId in HydroCode

Vsaka entiteta kateregakoli podatkovnega sloja v modelu je opremljena z dvema bistvenima
identifikatorjema: HydroID in HydroCode (Maidment, 2002).
HydroId je edinstvena številka, ki jo vsebuje vsaka entiteta prisotna v bazi podatkov (vsak
rečni odsek, prispevna površina, merilno mesto, itd. ima svoj HydroID). Pri vnosu novih
podatkov dobi vsak podatek novo zaporedno številko HydroID, tako da se številke nikoli ne
ponovijo. Normalna oblika zapisa HydroID-ja vsebuje številko podatkovnega sloja, ki ji
sledi številka posamezne entitete. Primer: HydroID 14000056 predstavlja entiteto s številko
56, ki se nahaja v podatkovnem sloju številka 14. Vse entitete lahko povezujemo med seboj
na podlagi HydroID številke tako, da zapišemo HydroID prve entitete kot relacijski atribut
v drugo entiteto katerega koli podatkovnega sloja. S povezovanjem podatkovnih nizov na
podlagi HydroID lahko povezujemo posamezne prispevne površine z vodotoki in nato s
točkami izliva vodotokov v drug vodotok s čimer lahko spremljamo kako se voda premika
skozi rečni sistem.
HydroCode predstavlja kodo entitete, ki služi javnemu identificiranju podatka (javna,
državna ali mednarodna koda posamezne reke, jezera, merilne postaje, itd.). HydroCode se
uporablja za povezovanje podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, da se lahko
podatki avtomatično prenesejo v podatkovni model baze za nadaljnje analize. Geografska
baza modela se lahko avtomatično poveže s podatkovno bazo posamezne institucije, ki
zbira npr. podatke o pretokih rek in prenese podatke tistim vodomernim postajam v modelu,
ki imajo enako kodo. Tako lahko enostavno in natančno sproti ažuriramo podatke v
hidrološkem modelu. To je predvsem pomembno pri analizah enkratnih pojavov, kot so
nevihte, da lahko natančneje napovemo možnosti morebitnih poplav.
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5.3 Geografska baza podatkov
Pri izgradnji geografske baze podatkov imamo možnost celotne baze podatkov (Arc
(
Hydro
data model)) ali osnovne baze podatkov (Arc
(
Hydro framework),
), ki predstavlja posplošeno
posplo
različico
ico celotne geografske baze. Osnovna verzija podpira ključne
klju ne vodne študije in modele
in služi kot začetna točka
ka pri razvoju zahtevnejših, kompleksnejših hidroloških modelov, ki
vključujejo
ujejo tudi prikaz in analizo časovnih vrst ter
er drugih elementov
elemento modeliranja
(Maidment, 2002).
5.3.1

Osnovna različica
ica geografske baze (Arc Hydro framework)

Osnovna različica
ica ArchHydro modela omogoča
omogo a enostavno, kompaktno podatkovno
strukturo za shranjevanje najbolj pomembnih prostorskih podatkov, ki se jih uporablja v
vodooskrbnih sistemih. Hidrogeografski
Hidrogeografski model podpira elementarne študije in modeliranje
vodnih virov in služi kot izhodišče
izhodiš e za bolj kompleksne oblike modeliranja kot so na primer
analize časovnih vrst (Maidment David R., 2002).
Podatki v osnovni različici
čici geografske baze so razdeljeni v pet podatkovnih sklopov, ki
predstavljajo osnovne prostorske vsebine vodnih študij:
študij
•
•

•
•
•

Rečni segment (HydroEdge
HydroEdge) – geografska mreža rečnih
nih segmentov in linij toka v
stoječih vodah,
vozlišče (HydroJunction
HydroJunction) – nabor vozlišč, ki ležijo
ežijo na koncu vsakega rečnega
re
segmenta in ostalih strateških lokacijah na pretočnem
preto
omrežju. Rečni
Re
segmenti in
vozlišča so topološko povezani v geometrisjko mrežo imenovano hidrografska
mreža,
stoječa voda (Watebody
Watebody) – pomembne stoječe vode kot so jezera, ribniki, mlake
prispevna
rispevna površina (Watershed)
(
– prispevne površine, s katerih se steka voda v
vodni sistem,
merilno mesto (Monitoring
Monitoring point)
point – lokacije, kjer se merijo lastnosti vode.
vode To so
lahko vodomerne postaje, merilna mesta kakovosti vode, meteorološke
meteorološ postaje in
druga merilna mesta.

Slika 9: Podakovni sloji osnovne geografske baze

Vir: Maidment, 2002
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5.3.2

Celotna geografska baza (Arc Hydro data model)

Celotni Arc Hydro podatkovni model je sestavljen iz petih vsebinskih sklopov:
•

Mreža površinskih voda – povezani sklopi točk in linij, ki predstavljajo pot rečnega
re
toka,

•

tabelari
podatkov,
hidrografija – osnovni podatki iz topografskih kart in inventar tabelaričnih

•

prispevne površin – prispevne površine in linije vodotokov definirane na osnovi
osnov
topografije terena,

•

rečni koridorji – prikaz 3 –D linij rečnih strug in kanalov,

•

časovne vrste – tabele podatkov, ki predstavljajo časovne
asovne spremembe katerihkoli
podatkov kateregakoli podatkovnega niza (npr. letni potek pretokov).
pretokov) Časovne vrste
lahko povežemo
žemo z lokacijami merilnih mest, da lahko spremljamo lastnosti vode v
prostoru in za določene
čene časovne intervale.

Slika 10: Elementi celotnega podatkovnega modela Arc Hydro

Vir: Maidment, 2002

5.4 Mreža površinskih voda
Rečne
ne mreže so vedno bile eden od pomembnih podatkov na zemljevidih od zgodnjih kart
do današnjih digitalnih zemljevidov. V geografskih informacijskih sistemih se je
geometrijske mreže uporabljalo predvsem za transportne
sportne sisteme cestnih omrežij, v
hidrografiji
fiji pa se geometrijske mreže uporablja za sledenje toka gorvodno do izvira ali
dolvodno do izliva.
Mreža površinskih voda je poleg digitalnega modela površin osnovni sloj podatkov za
izgradnjo hidrološkega modela. Geometrični
Geometri
model rečne mreže vsebuje dve
dv vrsti
vektorskega tipa podatkov, linijski sloj (HydroEdge) in točkovni sloj (HydroJunction).
(HydroJunction) Na
vsakem stiku dveh ali večč linijskih segmentov se nahaja vozlišče (HydroJunction).
(HydroJunction
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5.4.1

Linijski sloj

Linijski sloj podatkov je razdeljen na dva podtipa:
− Linija vodotoka
odotoka (flowline),
(flowline)
− obalna črta
rta (shoreline).
(shoreline)
Linije vodotokov se uporablja za sledenje toka po rekah in preto
pretočnih
nih jezerih. Pri jezerih
linija vodotoka predstavlja navidezno smer toka v jezeru od izliva reke v jezero do izliva
jezera v reko.
Slika 11 : Linije in smeri vodotokov

Vir: Maidment, 2002

Obalna črta
rta prikazuje stik kopnega z morjem. Uporablja se za upodobitev obale morij,
stoječih
ih voda in meje struge večjih rek. Obalna črta
rta služi samo boljšemu kartografskemu
prikazu vodnih površin in se ne uporablja pri analizah v modelu.
5.4.2

Točkovni sloj

Vozlišča predstavljajo pomemben del rečne
re ne mreže modela, saj vsebujejo pomembne
informacije o vsebinah podatkovnih slojev. Ker je hidrografska mreža sestavljena samo iz
linij in točkk so informacije poligonskih slojev vodnih površin zapisani v točkovnem
to
sloju.
Informacije območij
ij prispevnih površin so zapisane v točki,
to ki, ki predstavlja izhodno mesto
vode iz prispevne površine (npr. izliv v reko).
Slika 12: Prispevna površina in njeno vozlišče
vozliš

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: GUR S, 2002
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Informacije stoječih vod pa so zapisane v točki, ki je locirana na mestu površinskega odtoka
vode iz stoječe vode (npr. jezera). Tako so lahko v hidrografsko mrežo vključeni tudi
poligonski sloji, kar omogoča upoštevanje in prenos informacij poligonskih slojev na
hidrografsko mrežo in obratno. Smer odtoka vode tako lahko spremljamo od trenutka, ko
pade na prispevno površino v obliki dežja do prehoda na vozlišče, ki predstavlja stično
točko prispevne površine z reko in naprej proti izlivu reke v drugo reko ali morje.
Slika 13: Jezero povezano z vozliščem

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: GUR S, 2002

Z vozlišči lahko povežemo in vključimo v analize tudi ostale podatkovne sloje, ki so
vključeni v hidrološki model (npr. jezovi, merilna mesta, vodomerne postaje, rezervoarji).
Prednost vzpostavitve relacije med dejanskim podatkovnim slojem in vozliščem je v tem,
da ni potrebno premakniti merilnega mesta z dejanske lokacije na hidrografsko mrežo zato,
da je upoštevana v modelu. Informacije se z vzpostavitvijo relacije med merilnim mestom
in vozliščem lahko prenašajo v obe smeri, tako da so tudi informacije merilnega mesta
upoštevane v hidrografskem modelu.
Slika 14: Merilno mesto povezano z vozliščem

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Agencija RS za okolj e, 2010, GURS, 2002

5.5 Odtočni sistemi
Voda, ki pade na površje v obliki padavin se vpije v zemljo, izhlapi ali površinsko odteče s
površja in se steče v vodotok. V katero smer in na kakšen način bo voda odtekla je odvisno
predvsem od reliefa in usmerjenosti površja. V hidrološkem modeliranju površinskih voda
se za analize in določanje smeri odtoka vode uporablja digitalni model nadmorskih višin
(DMV). DMNV je poleg hidrografske mreže površinskih voda osnovni podatkovni sloj
vsakega hidrološkega modela površinskih voda. Na podlagi DMV-ja določamo in
razmejujemo vodozbirna območja in sledimo smeri odtoka vode z mesta, kjer je voda padla
na površje do izliva v reko, jezero ali morje (Maidment, 2002).
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5.5.1

Prispevne površine

Prispevne površine se uporablja v študijah vodnega gospodarstva, kakovosti vode,
programih napovedovanja poplav in ostalih hidroloških študijah. V literaturi in študijah se
za prispevne površine uporabljajo tudi drugi izrazi: vodozbirno območje, zbirno območje,
porečje (Maidment, 2002). V programu Arc Hydro se uporablja naslednje definicije:
•
•
•

Porečje (basin) – administrativno določeno območje, ki se uporablja za regionalno
razmejevanje območij za potrebe študij gospodarjenja z vodo. Območja so ponavadi
poimenovana in določena po glavnih rekah.
Prispevna površina (watershed) – pododdelek porečja, ki je osnovan za določene
hidrološke namene in raziskave. Prispevne površine se lahko zaključijo z izlivom v
drug rečni segment, drugo reko ali stoječo vodo.
Vodozbirno območje (catchment) – pododdelek porečja, ki je razdeljen na podlagi
določenih fizikalnih pravil.

Slika 15: Razmerja odtočnih sistemov

Vir: Maidment, 2002

5.5.2

Določanje smeri odtoka na podlagi DMV

Tradicionalno se vodozbirna območja razmejuje na podlagi zemljevida plastnic s
proučevanjem poteka plastnic. Smer odtoka se določa pravokotno na potek plastnic v smeri
najstrmejšega padca. Meje vodozbirnih območij se nariše z neprekinjeno črto od točke
iztoka po slemenu pravokotno na potek plastnice z najnižjo nadmorsko višino do plastnice z
najvišjo nadmorsko višino. Ko je dosežena najvišja nadmorska višina se mejo vodozbirnega
območja potegne po grebenu in nato na drugi strani spusti po slemenih pravokotno na
plastnice do iste iztočne točke (Maidment, 2002).
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Slika 16: Ročno določanje
anje razvodnic

Avtor : Matej
tej Cunder, 2010 Vir: GUR S, 2006

Vodozbirna območja
ja se lahko določi
dolo tudi avtomatično
no na podlagi digitalnega modela višin.
DMNV je mreža kvadratnih celic, kjer vrednost vsake celice predstavlja nadmorsko višino
površja. Z določitvijo
itvijo smeri odtoka vode iz celic DMNV-ja
ja v sosednje celice lahko
določimo
imo kako se voda površinsko pretaka po površju. Na osnovi določanja
dolo
smeri odtoka
vode lahko
ko razmejimo območja
območ na posamezna vodozbirna območja
ja in določimo
dolo
njihove
izlivne točke.
Vsaka celica v digitalnem modelu višin ima 8 sosednjih celic, v katere lahko vodni delec
hipotetično odteče.. Ta koncept se imenuje osem-smerni
osem smerni izlivni model (Maidment, 2002).
Poznamo več različic
ic modela, vendar je v programu ArcGIS uporabljena različica,
razli
kjer je
odtok vode iz posamezne celice možen le v eno sosednjo celico glede na smer
najstrmejšega spusta. Smer odtoka za posamezno celico je določena
dolo
s številkami 1 za
vzhod, 2 za jugovzhod, 5 za jug, 8 za jugozahod, 16 za zahod, 32 za severozahod, 64 za
sever in 128 za severovzhod .
Slika 17:: Smeri odtoka v osem smernem izlivnem modelu

Vir: Maidment, 2002

Rezultat operacije določanja
anja smeri odtoka je nova mreža celic za izbran DMV, kjer ima
vsaka celica zapisano eno od osmih številk glede na smer v katero voda odteka iz dotične
doti
celice.
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Slika 18: Mreža celic DMV-ja

Vir: Maidment, 2002

Slika 19: Mreža celic smeri odtoka

Vir: Maidment, 2002

Z mrežo celic smeri odtoka lahko spremljamo tok vodne kapljice od mesta, kjer je padla na
površje do mesta izliva. Obenem pa lahko določimo prispevno površino, s katere se voda
steka v izbrano točko na proučevanem območju. Vendar je treba upoštevati, da mora biti
digitalni model nadmorskih višin dovolj natančen, da lahko pravilno določimo smer odtoka.
Velika območja nižin lahko privedejo do napačnih rezultatov, saj se nadmorska nižina
spreminja zelo počasi, zato je težje določiti dejanski potek smeri toka. V takih primerih je
potrebno uporabiti preciznejši digitalni model višin ali ročno opraviti meje prispevnih
območij, da odgovarjajo realnemu stanju v naravi.
5.5.3

Območja brez površinskega odtoka

Pri določanju smeri odtoka je treba upoštevati, da obstajajo območja, kjer voda ne odteka
površinsko ampak se akumulira ali ponikne. To so lahko depresije, ponori, jame,
nepretočna jezera, itd. Drugi razlog za nastanek nepretočnih območij so lahko napake, ki
nastanejo pri izdelavi digitalnega modela višin. Pri izdelavi matrice smeri odtoka je
potrebno določiti, katere celice se smatra kot območje, ki nima odtoka in katere so rezultat
napake DMV-ja (Djokic, 2008).
Program Arc Hydro nam na podlagi naše izbire »zapolni« tiste območja brez odtoka, za
katera določimo, da so napake DMV-ja in v naravi ne obstajajo. To pomeni, da se celicam,
ki jih je treba »zapolniti« umetno zviša nadmorsko višino na minimalno višino okoliških
celic, da je omogočen iztok iz območja v sosednjo celico. Pri tej fazi je treba biti previden,
da ne zapolnimo kakšnih območij, ki v naravi dejansko obstajajo (Djokic, 2008).
Pri jezerih in drugih stoječih vodah je potrebno vedeti ali gre za pretočna ali nepretočna
vodna telesa. Pri nepretočnih jezerih se nadmorskih višin ne »zapolni«, saj predstavljajo
območja, od koder voda ne odteka površinsko. Pri pretočnih jezerih, pa je potrebno DMV
zravnati tako, da celotni površini površine jezera določimo enotno nadmorsko površino, ki
predstavlja gladino jezera. S tem preprečimo, da bi pri določanju smeri odtoka prišlo do
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rezultata, da se voda zadržuje na območju jezera, ker je dno jezera nižje kot okoliško
območje in posledično nima odtoka (Djokic, 2008).
5.5.4

Mreža akumulacije odtoka

Akumulacija odtoka je izračunana za vsako celico na podlagi števila celic s katerih se voda
izliva v individualno celico. Rezultat je mreža celic z vrednostjo, ki izraža število celic, s
katerih priteka voda.
Slika 20: Akumulacija odtoka glede na število prispevnih celic

Vir: Maidment, 2002

Na levi sliki je prikazana mreža nadmorskih višin, na desni sliki je mreža smeri odtoka in
število celic, s katerih se voda v posamezno celico. Za celico s številko 24 pomeni, da se
vanjo steče voda s 24 celic.
Z mrežo akumulacije odtoka lahko predpostavimo, kje tečejo površinski vodotoki. Če se v
izbrano celico steka voda z zadostnega števila celic lahko smatramo, da se zaradi zadostne
količine nabrane vode formira površinski vodotok. Pri digitalnem modelu višin, kjer meri
celica 30m x 30m je tipična vrednost 5000 celic (Djokic, 2008). Prag 5000 celic pomeni, da
je potrebna 5000 x 30 x 30 = 4.500.000 m² ali 4,5 km² velika prispevna površina, za
določitev celice kot površinski vodotok (Djokic, 2008). Celice, ki so prepoznane kot
vodotok lahko združimo v rečno mrežo in oštevilčimo tako, da ima vsak rečni odsek svojo
številko. Vsakemu rečnemu segmentu pripada eno vodozbirno območje, s katerega se voda
površinsko steka v vodotok. Razmejitev vodozbirnih območij je narejena za vse rečne
segmente, ki so bili kreirani na podlagi mreže akumulacije odtoka. Vodozbirna območja
predstavljajo podlago za določanje prispevnih površin.
Z izdelavo hipotetičnih površinskih vodotokov si lahko pomagam pri območjih, za katera
nimamo na voljo podatka o dejanskem rečnem omrežju in si ustvarimo predstavo o
morebitnem poteku površinskih vodotokov.
Slika 21: Oštevilčeni rečni segmenti

Vir: Maidment, 2002
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5.5.5

Prispevne površine

Prispevne površine predstavljajo zaključena območja in služijo kot osnovna prostorska
enota za izvajanje hidroloških in ostalih analiz v vodnem gospodarstvu (Kondolf, Piegay,
2003). Velikost in delitev prispevnih površin je odvisna od vrst hidroloških analiz in
agencij, ki izvajajo analize. Lahko obsegajo celotno porečje reke ali pa predstavljajo
prispevna območja posameznih rečnih odsekov. Ker so vodozbirna območja manjše enote
kot prispevne površine jih je potrebno združiti glede na rečni odsek, za katerega želimo
definirati prispevno površino. Izbira vodozbirnih območij, ki predstavljajo posamezno
prispevno površino temelji na končni točki rečnega odseka, ki predstavlja izlivno točko
prispevne površine rečnega odseka. Prispevne površine delimo na:
•
•

Neposredne prispevne površine – prispevno območje od začetne točke rečnega
odseka do izlivne, končne točke rečnega odseka,
posredne prispevne površine – celotno območje s katerega se voda steka v vodotok
do določene izlivne, končne točke prispevne površine.

Slika 22: Prispevne površine rečnih odsekov

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: GUR S, 2006

6

Hidrogeografski model vodnega telesa Rače z Radomljo

V naslednjem poglavju je opisan postopek izgradnje hidrološkega modela vodnega telesa
Rače z Radomljo. Našteti in opisani so vsi vhodni podatki, ki so bili uporabljeni v
modeliranju. Del podatkov je namenjenih izgradnji modela, del podatkov pa služi za
preverjanje rezultatov analiz. Opisani bodo postopki izdelave hidrografske mreže, obdelava
in priprava DMV-ja za nadaljnjo uporabo pri določanju smeri odtoka vode in izdelavi
vodozbirnih območij in izgradnja geografski baze vseh podatkov, ki so pomembni za
osnovne analize na osnovi hidrološkega modela. Velik poudarek je namenjen primerjavi
uradnih podatkov in podatkov dobljenih z modeliranjem.

6.1 Vhodni podatki
Vsi podatki, ki so bili uporabljeni v nalogi so izdelani s strani državnih organov ali njihovih
podizvajalcev. Podatki so javni in dostopni vsem državljanom Republike Slovenije.
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Za izgradnjo hidrološkega modela so bili uporabljeni naslednji podatki:
−
−
−
−
6.1.1

Hidrografija območja,
digitalni model nadmorskih višin,
merilna mesta,
meja prispevne površine vodnega telesa Rače z Radomljo.

Hidrografija območja vodnega telesa Rače z Radomljo

Hidrografija površinskih voda območja je predstavljena z dvema podatkovnima slojema v
vektorski obliki. Prvi sloj je linijski in prikazuje potek rečnih strug. V atributni tabeli
podatkovnega sloja so zbrani podatki o imenih rek in dolžini posameznih rečnih segmentov.
Drugi sloj pa je poligonski, ki predstavljaj lokacijo stoječih vod (GURS, 2006). V atributni
tabeli so zbrani podatki o površinah posameznih stoječih voda. Sloja sta bila izdelana z
vektorizacijo državnih topografskih kart (DTK) v merilu 1:25.000. Oba sloja predstavljata
temeljne vhodne podatke, ki so potrebni za izgradnjo geografske mreže površinskih voda.
Pri primerjavi pretakanja vode po površju bo sloj rečne mreže uporabljen za primerjavo
med potekom toka reke in simulacijo toka vode, ki je bil narejen na osnovi DMV-ja.
Slika 23: Hidrografija območja in meja prispevne površine vodnega telesa Rače z Radomljo

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Agencija RS za okolj e, 2010, GURS, 2006

6.1.2

Meja prispevne površine vodnega telesa Rače z Radomljo

Meja prispevne površine je uporabljena kot meja območja, za katerega je izdelan hidrološki
model. Meja območja predstavlja prostorski okvir, za katerega bodo predstavljeni vsebinski
podatki. Vsi podatki, ki so bili uporabljeni pri izdelavi modela in analizah se nahajajo
znotraj mej prispevne površine vodnega telesa Rače z Radomljo. Območje prispevne
površine sovpada z hidrografskim območjem Rače na 4. ravni delitve hidrografskih
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območij. Razvodnica prispevne površine služi tudi omejitvi DMV-ja, s čimer se zagotovi
le eno končno izlivno točko, ki je v danem primeru izliv Rače v Kamniško Bistrico, ki je
tudi najnižja točka območja. Pomembnost ene izlivne točke za obravnavano območje je v
tem, da se vsi vhodni podatki, izvedene analize ter simulacije navezujejo na zaključen
sistem, s čimer je zagotovljena funkcijska povezanost vseh elementov hidrološkega modela.
6.1.3

Digitalni model višin

Digitalni model višin je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije. Sestavljen je iz
rastrskih celic v velikosti 5x5 metrov, katerih vrednost predstavlja nadmorsko višino
območja. Trenutno je to najbolj natančen digitalni model višin Slovenije, ki je javno
dostopen. Izdelan je bil v letu 2006 vzporedno s cikličnim aerosnemanjem in izdelavo
ortofota. Poleg podatkov cikličnega aerosnemanja so bili za izdelavo modela uporabljeni še
nekateri drugi podatki (Geodetska uprava RS, 2010). Velikost celice 5x5 metrov pomeni,
da vrednost celice prikazuje nadmorsko višino 25 m² velikega površja. Digitalni model
nadmorskih višin je poleg hidrografske mreže najpomembnejši podatke za izdelavo
hidrografskega modela površinskih voda. Na osnovi DMV-ja so izdelani sloji poteka
vodnega toka, sloj hipotetičnih potekov površinskih vodotokov in sloj vodozbirnih območij.
Značilnosti Digitalnega modela višin 5 x 5 m so :
•

Natančnost modela je 1 m na odprtih območjih in 3 m na zaraščenem terenu.

•

Model pokriva celotno območje Slovenije in je bil izdelan v enem letu.

•

Izdaja se v mreži z ločljivostjo 5 m.

(Geodetska uprava RS, 2010)
Slika 24: Digitalni model reliefa območja

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Agencija RS za okolj e, 2010, GURS, 2006
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6.1.4

Merilna mesta

Merilna mesta so lokacije, kjer se meri lastnosti vode. Na območju vodnega telesa se nahaja
ena vodomerna postaja kakovosti vode, dve vodomerni postaji vodnih količin in dve
meteorološki merilni postaji. Število merilnih mest je premajhno za izvajanje meritev
pretoka vode in merjenje kakovosti vode. Merilna mesta izbranega območja služijo le za
prikaz integracije v model, funkcionalnosti in nadaljnje rabe, ki je omogočena z nadgradnjo
osnovnega modela.
Slika 25: Merilna mesta

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Agencija RS za okolj e, 2010, GURS, 2006

6.2 Hidrografska mreža
Za linijski sloj (HydroEdge) je uporabljena rečna mreža površinskih vodotokov izbranega
območja. Ker so posamezni vodotoki razdeljeni na več rečnih segmentov med katerimi so
bila vozlišča (HydroJunction), jih je bilo potrebno združiti tako, da je vodotok med
posameznimi sotočji ali izlivi sestavljen samo iz enega segmenta. S tem se zmanjša število
vozlišč, ki ne predstavljajo sotočij rek ali drugih strateško pomembnih točk. Stične točke na
posameznih rečnih segmentih so bile postavljene le na mesta, kjer se nahaja merilno mesto
vodomerne postaje ali meteorološkega merilnega mesta. Skupno število vseh vozlišč je 696.
Za meteorološki merilni mesti in vodomerno postajo je bile ustvarjenih pet vozlišč na
rečnih segmentih. Lokacije vozlišč so določene tako, do so najbližje dejanski lokaciji
merilnih mest.
V hidrografsko mrežo so bile uvrščene le tiste stoječe vode pri katerih je smer odtoka
prikazana v linijskem sloju rečne mreže. Na izlivni točki stoječih voda, ki so bila vključena
v hidrografsko mrežo je bilo izdelano vozlišče, ki predstavlja povezavo med hidrografsko
mrežo in poligonskim slojem stoječih voda. Število stoječih voda na območju, ki so
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vključena v hidrografsko je 11 od skupno 42. To so predvsem manjša jezera, bajerji, ribniki
in umetna vodna zajetja.
Ker se poizvedovanje po atributih in analize izvaja po rečni mreži je potrebno definirati
smer toka za vse rečne odseke. Večinoma je vektorski sloj rečne mreže izdelan tako, da
vsebuje podatek o pravi smeri toka. V primeru rečne mreže izbranega območja je bila
celotna mreža voda pravilno zajeta, tako da popravki smeri toka niso bili potrebni. Ko je
smer toka določena se v naslednjem koraku izračuna dolžino posameznega rečnega odseka
in dolžino od končne točke odseka do končne, izhodne točke rečne mreže.
Merilna mesta so v hidrografski podatkovni model vključena le za prikaz povezljivosti z
rečno mrežo in ostalimi elementi prispevne površine območja. Število meteoroloških
merilnih postaj in vodomernih postaj na izbranem območju je premajhno za simuliranje
pretoka glede na količino padavin.
Preglednica 2: Podatki o površinskih vodotokih rečne mreže
IME VODOTOKA
Čepljica
Češnjiška Rača
Drtijščica
Erjavec
Hujski potok
Jasenski graben
Jasnarica
Javorščica
Jelniščica
Koprivnica
Korenščica
Lokovec
Mošenjščica
Prileški potok
Rača
Radomlja
Rovščica
Rudniška Rača
Rudniški potok
Selščica
Srednji graben
Stražca
Veliki graben
Vodotok brez imena
Vrševnik
Zaloka
Zlatenščica
Zlatopoljščica
Žabica
Želodnik

DOLŽINA ŠT. REČNIH
(KM)
SEGMENTOV
0,46
3,28
18,05
1,39
5,09
3,11
2,03
2,27
2,04
1,10
0,89
1,26
0,91
2,48
10,89
22,31
10,89
1,92
1,54
0,88
1,46
1,42
1,43
172,38
4,65
1,15
5,28
1,35
0,51
2,79

1
2
40
4
1
5
5
3
7
1
1
3
6
6
27
54
17
3
4
2
2
2
1
487
7
1
23
2
1
6

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006
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Slika 26: Shema gradnje hidrografske mreže in podatkovnih slojev

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Maidment, 2002

6.3 Predpriprava digitalnega modela višin
Predpriprava digitalnega modela višin (DMV) je eden najpomembnejših korakov priprave
podatkov za analize v vodnem gospodarstvu, pri katerih se uporablja Arc Hydro
programska orodja (Djokic, 2008).
Predpriprava ima dvojno vlogo (Djokic, 2008):
1. Razvoj hidrološko – pravilnega DMV-ja (HydroDEM) in njegovih izpeljav, ki sta v
prvi vrsti mreža celic smeri toka in mreža celic akumulacije toka, kot tudi
identifikacija vzorcev prednostnega poteka toka vektorskega podatkovnega sloja
rečne mreže.
2. Razvoj vrste medsebojno povezanih slojev, ki optimizirajo delovanje tistih Arc
Hydro orodij, ki se uporabljajo za razmejevanje in karakterizacijo prispevnih
površin.
HydroDEM je definiran kot relief, na katerem so smer in lastnosti površinskega toka vode
v skladu s pričakovanji raziskovalca. Za analize pretočnih viškov je poudarek na drugačnih
lastnostih razčlenjenosti terena, zato je tudi predpriprava drugačna od predpriprava terena
za potrebe nižinskega toka, kjer je zaželena večja natančnost nižinskih delov reliefa. Tako
imamo lahko različne prikaze terena istega območja glede na analize, ki se jih bo izvajalo
na podlagi terena.
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6.3.1

Izhodišča pri določanju smeri odtoka

Smer toka je podana samo z usmerjenostjo reliefa, kjer je tok vode možen le od višjih leg
proti nižjim legam. Štirje ključni elementi so prisotni na zemeljskem površju, ki poleg
usmerjenosti reliefa vplivajo na obnašanje in smer odtoka površinske vode (Djokic, 2008):
1. Ponori – voda, ki priteče v ponor se tam zadržuje ali ponikne v tla in ne odteka
naprej v obliki površinskega toka. Pri DMV-jih je večina ponorov rezultat napak pri
izdelavi in ne predstavljajo dejanskih ponorov.
2. Površinski vodotoki – vode, ki tečejo v strugi v obliki rek in potokov so
predstavljene kot vektorski sloj in tvorijo hidrografsko mrežo. Pri pripravi DMV-ja
je upoštevan tudi potek rečnih strug, s čimer se zagotovi, da se matrica smeri odtoka
sklada z dejanskim potekom površinskih voda.
3. Jezera – z upoštevanjem vektorskega sloja jezer lahko definiramo ali gre za
pretočna ali nepretočna jezera. Pri nepretočnih jezerih bo vsa voda z okoliškega
površja ostala v jezeru in ne bo odtekala. Pri pretočnih jezerih se določi, kje je
iztočna točka jezera, ki se smatra kot edina mogoča smer nadaljnjega površinskega
odtekanja vode. To je pomembno zato, ker se lahko zgodi, da zaradi jezerske
kotanje pri pripravi smeri odtoka ni mogoče določiti izlivne točke iz jezera, zato jo
je potrebno definirati, da je upoštevana pri pripravi matrice smeri odtoka.
4. Meje vodozbirnih območij – z uporabo znanih mej vodozbirnih območij se
zagotovi, da voda ne more prehajati iz enega vodozbirnega območja v drugega.
Smer odtoka bo definirana tako, da ne bo omogočeno prečkanje poznanih mej
prispevnih površin.
6.3.2

Potek predpriprave DMV-ja hidrološkega modela

Hidro geografski model vodnega telesa Rače z Radomljo ima določeno razvodnico, ki
poteka po mejah hidrografskega območja Rače. Digitalni model reliefa je priporočljivo
omejiti samo na površje, ki je obdano z razvodnico in ima samo eno izlivno mesto. V
primeru, da bi bilo na izbranem območju več izlivnih mest, ne bi mogli povezati vseh
vsebinskih slojev v enoten sistem.
Predpriprava DMV-ja se začne z odpravljanjem napak izdelave podatkovnega sloja. V
prvem koraku je potrebno zagotoviti, da v digitalnem modelu višin ni nobenih ponorov, ki
so rezultat napak zajema podatkov. Z ukazom »Fill Sinks« se umetno dvigne vsa območja
terena, kjer voda ne more odteči v nobeno smer. Tako zagotovimo, da v DMV-ju nimamo
območij, ki nimajo iztoka. V primeru, da poznamo lokacije ponorov ali drugačnih oblik
območij, kjer voda ne izteka površinsko lahko to upoštevamo pri predpripravi DMV-ja.
Upoštevanje ponorov bi bilo smiselno na kraškem površju, kjer velik del vode odteče v
podzemlje in z območja odteka podpovršinsko. Za območje prispevne površine vodnega
telesa Rače z Radomljo se je predpostavilo, da ni večjih ponorov, ki bi bistveno vplivali na
potek smeri odtoka.
Ker je rečna mreža površinskih voda znana je bila uporabljena pri obdelavi digitalnega
modela višin. Rečno mrežo se vriše v DMV, kar pomeni, da se zniža nadmorska višina
celic DMV-ja, ki ležijo pod linijami vodotokov in s tem zagotovi, da voda ki priteče s
pobočja v reko pot nadaljuje po strugi. Za model proučevanega območja je bila uporabljena
vektorizirana rečna mreža vodotokov DTK v merilu 1:25.000.
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Slika 27: Digitalni model višin pred vrisom rečne
re
mreže

Vir: GURS, 2006

Slika 28:: Digitalni model višin po vrisu rečne
re
mreže

Avtor : Matej Cunder Vir: GUR S, 2006
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kjer se omeji zunanje meje celotnega območja hidrološkega modela. V primeru vodnega
telesa Rače z Radomoljo je prispevna površina že določena, zato je bila uporabljena kot
zunanja meja območja hidrološkega modela. Na ta način se tudi zagotovi, da je območje
modeliranja zaprt sistem, ki ima samo eno izlivno točko. Vse poti vode, ki pade na območje
v obliki padavin se končajo v isti točki izliva. Če bi voda iz območja iztekala na več mestih,
območje ne bi predstavljalo sklenjene celote, kjer bi bili vsi elementi modela v medsebojni
soodvisnosti, kar bi onemogočalo vzpostavitve relacij med vsemi elementi modela.
Ko so linije vodotokov vnesene v digitalni model reliefa in je določena zunanja meja se v
naslednjem koraku izdela mrežo celic smeri odtoka vode in na podlagi le te mrežo celic
akumulacije odtoka. Mreža celic akumulacije odtoka služi za izdelavo hipotetičnih linij
površinskega toka voda, ki je osnovana na vrednosti celice. Prag vrednosti celice, ki določa
hipotetični vodotok se giblje med 1 % in 0,5 % vrednosti celice glede na maksimalno
vrednost celice v mreži. Največja vrednost celice mreže akumulacije odtoka na območju je
6.510.729. To pomeni, da se vanjo glede na velikost celice 25 m² (5x5 metrov) izteka voda
s površja velikega 162.768.225 m² (6.510.729 x 25 m²) ali 162.768225 km². Prag vrednosti
je bil za izbrano področje določen na 40.000 celic, kar znaša velikost 1 km² (40000 x 25m²)
in 0,61 % vrednosti celice z največjo akumulacijo odtoka. Glede na določen prag je bilo za
prispevno območje izdelanih 93 linij, ki predstavljajo hipotetične linije vodotokov.
V naslednjem koraku so bila razmejena neposredna vodozbirna območja in posredna
vodozbirna območja za vseh 93 rečnih odsekov hipotetičnih vodotokov.
1. Neposredna vodozbirna območja obsegajo samo prispevno površje s katerega se
voda neposredno steka v rečni segment in je omejen z razvodnico.
2. Posredna prispevna površina obsega celotno območje gor vodno od začetka rečnega
segmenta s katerega voda priteče v neposredno vodozbirno območje.
Slika 29: Razlike v površini prispevnega območja in vodozbirnih območij

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006
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Pri razmejevanju na vodozbirna območja je prišlo do razlike v površini med vsemi
vodozbirnimi območji (162,76 km²) in celotno prispevno površino (164,49 km²), kar znaša
1,73 km². To pomeni, da glede na smer odtoka, ki je bila definirana na podlagi DMV-ja
voda z nekaterih obrobnih območja odteka izven meja prispevne površine. Razlog za
odstopanje je verjetno v napakah ali premajhni prostorski natančnosti podatkovnega sloja
nadmorskih višin. V naslednjih korakih modeliranja bodo kljub razliki uporabljena
definirana vodozbirna območja, ker za območja s katerih voda odteka izven meja
prispevnega območja ni mogoče vključiti v hidro geografski model.
Delitvijo površja na vodozbirna območja je tudi zadnji korak predpriprave DMV-ja.
Podatkovni sloj, ki so bili ustvarjeni v procesu obdelave DMV-ja služijo kot osnovni sloji
za izvajanje analiz vodnih virov na podlagi hidrološkega modela.
Slika 30: Shema predpriprave DMV-ja

Vir: Djokic, 2008

6.3.3

Hidrogeografskega baza modela

Hidrografska baza prispevne površine vodnega telesa Rače z Radomljo je sestavljena iz
skupno :
−
−
−
−
−

724 linij rečnih segmentov,
696 vozlišč,
42 stoječih voda, od katerih je 11 relacijsko povezanih v hidrografsko mrežo,
93 vodozbirnih območij,
5 merilnih mest: 1 vodomerna postaja kakovosti površinske vode, 2 vodomerni
postaji vodnih količin in 2 meteorološki merilni mesti.
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Slika 31: Shema hidrogeografske baze

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Maidment, 2002, GURS 2006

Osnovna različica hidrogeografske baze modela omogoča osnovne analize in študije vodnih
virov. Bazo podatkov je mogoče nadgraditi z dodajanjem podatkovnim slojev, ki so
potrebni za izvajanje zahtevnejših analiz, kot so na primer analize točkovnega in
ploskovnega onesnaženja, analize poplav, analize odtočnih karakteristik itd. Poleg
hidrogeografske baze so za izvajanje analiz in modeliranja uporabljajo tudi rastrski sloji
površja, vendar so lokacijsko ločeni od baze vektorskih podatkov in so shranjeni v
samostojni mapi na računalniku. Najpomembnejša rastrska sloja sta mreža celic odtoka in
mreža celic akumulacije odtoka, ki sta potrebna za analize sledenja smeri toka vode. V
naslednjem poglavju so predstavljene osnovne hidrografske analize, ki jih je mogoče
izvajati z opisanim hidrogeografskim modelom in možnosti nadgradnje modela, ki so
omogočene z uporabo dodatnih podatkovnih slojev.

7

Razprava in rezultati

V sledečem poglavju bodo predstavljene analize, ki jih je mogoče izvajati z osnovno obliko
hidrogeografske podatkovne baze modela vodnega telesa Rače z Radomljo. Možnosti
nadgradnje modela v celotno različico in integracija s specifičnimi hidrografskimi programi
ter orodji so predstavljene v naslednjem poglavju.

7.1 Razmejitev prispevnih površin
Prispevna površina vodnega telesa Rače z Radomljo je bila zaradi potreb po manjših enotah
vodozbirnih območij razdeljena na manjše zaključene enote. V Sloveniji so za potrebe
vodnogospodarskih načrtov in programov, izdelavo sodobnih informacijskih sistemov za
potrebe varstva določena padavinska območja, ki služijo kot osnovna enota za hidrografsko
modeliranje (Šraj, 2001). Zaradi velikih razliki v velikosti padavinskih območij bi bilo za
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posamezne primere padavinskih območij smiselno le-te razdeliti na manjše enote.
Prispevna površina vodnega telesa Rače z Radomljo sovpada padavinskim območjem na
najmanjši 4. ravni, zato je bila razdeljena na manjše prispevne površine, ki bi lahko služile
za natančnejše hidrogeografske analize.
Glede na poimenovanje prispevnih površin v programu ArcHydro bi lahko celotno območje
hidrogeografskega modela imenovali porečje (Basin) Rače z Radomljo, prispevne površine
pa so območja nadaljnje delitve porečja na manjše enote, ki so bile izdelane za potrebe
hidrogeografskih analiz. Prispevne površine so razmejene z združevanjem vodozbirnih
območij, ki so bile kreirane v procesu obdelave digitalnega modela višin. Vseh 93
vodozbirnih območij je bilo združenih v posamezne prispevne površine glede na 2 kriterija
delitve:
− Dolžina reke, ki mora biti daljša od 5 kilometrov,
− sotočja rek, ki izpolnjujejo prvi kriterij.
Reke, ki izpolnjujejo prvi kriterij so:
•
•
•
•
•
•

Drtijščica (18 km),
Hujski potok (5,1 km),
Rovščica (10,9 km),
Rača (10,9 km),
Radomlja (22,3 km),
Zlatenščica (5,2 km).

Pri Rači in Radomlji sta prispevni površini še nadaljnjo deljeni na manjše enote, ker bi ob
upoštevanju prvega kriterija njuni prispevni površini zaobjeli vse ostale prispevne površine
izbranih rek, ki so daljše od 5 kilometrov. Zato je pri Rači in Radomlji vodozbirno območje
deljeno tako, da se prva, povirna prispevna površina konča ob sotočju z reko, katere dolžina
je tudi daljša od 5 kilometrov. Naslednja prispevna površina obsega območje od točke
prvega pritoka do naslednjega pritoka reke, ki je daljša od 5 kilometrov. Na ta način je bilo
vodozbirno območje Radomlje razdeljeno na 4 prispevne površine. Povirna prispevna
površina se konča s pritokom Zlatenščice. Druga prispevna površina obsega vodozbirno
območje od pritoka Zlatenščice do pritoka Drtijščice. Tretja prispevna površina je od
pritoka Drtijščice do pritoka Rovščice. Zadnja prispevna površina Radomlje obsega
območje od pritoka Rovščice do sotočja z Račo. Vodozbirno območje Rače je razdeljeno na
3 prispevne površine. Prva prispevna površina se konča s sotočjem z Radomljo. Naslednja
prispevna površina je najmanjša, saj se tik po sotočju z Radomljo v Račo izliva Hujski
potok, kjer je tudi spodnja meja druge prispevne površine. Zadnja prispevna površina Rače
zavzema območje od izliva Hujskega potoka do izliva Rače v Kamniško Bistrico. Porečje
vodnega telesa Rače z Radomljo je tako razdeljeno na 11 prispevnih površin.
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Slika 32: Prispevne površine vodnega telesa Rače z Radomljo

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: GUR S, 2006

Preglednica 3: Velikosti prispevnih površin

IME PRISPEVNE
POVRŠINA NAJNIŽJA
NAJVIŠJA
POVRŠINE
(KM²)
TOČKA (N.M.V.) TOČKA (N.M.V.)
zgornja Radomlja
13,49
406,10
929,50
srednja Radomlja 1
13,56
336,70
772,80
srednja Radomlja 2
21,22
303,20
757,00
spodnja Radomlja
0,05
301,50
306,40
Drtijščica
37,36
336,40
865,60
Rovščica
27,38
303,80
764,70
Hujski potok
5,72
301,50
713,40
zgornja Rača
31,49
301,40
822,70
srednja Rača
0,01
301,40
341,90
spodnja Rača
3,63
296,40
351,60
Zlatenščica
8,87
406,80
911,90
Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006

7.2 Najdaljša in glavna pot vode
Za vse prispevne površine ali manjše enote, kot so vodozbirna območja lahko definiramo
najdaljšo hipotetično pot vode. Na podlagi najdaljše poti vode lahko določimo, katero
območje prispevne površine je najbolj oddaljeno od izlivne točke. Rezultat analize je linija,
ki predstavlja najdaljšo mogočo pot, ki jo lahko voda naredi za izbrana območja. Druga
možnost analize vodne poti predstavlja določanje linije glavne poti vode. Glavna pot vode
je hipotetična linija vodotoka, ki poteka tam, kamor se s pobočij steka največ vode. Pri
računanju glavne poti vode je potrebno definirati najmanjšo velikost območja s katerega se
mora voda steči, da nastane površinski vodotok. Najdaljša pot in glavna pot vode sta lahko
bistveno različni glede na obliko območja in višinsko raznolikost reliefa.
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Preglednica 4: Razlika med glavno in najdaljšo potjo vode za izbrane prispevne površine

IME
NAJDALJŠA GLAVNA
PRISPEVNE
POT VODE POT VODE
POVRŠINE
(Km)
(Km)
Zlatenščica
5,54
5,38
zg.Radomlja
7,49
7,23
sr.Radomlja
9,21
15,64
Drtijščica
20,53
19,17
Rovščica
13,09
12,73
Hujski potok
9,79
8,68
sp.Rača
5,19
30,05
del Radomlje
0,55
27,96
sr.Rača
0,19
28,07
sp.Radomlja
12,90
27,58
zg.Rača
14,65
14,50
Avtor : Matej Cunder Vir: GUR S, 2006

V primeru izbranega območja bi sprva mislili, da poteka glavna pot vode tam, kjer tečeta
glavni reki območja Radomlja in nato Rača. Analiza glavne poti je pokazala, da glavni tok
poteka sprva po strugi reke Drtijščice in nato dalje po Radomlji in Rači. Posledično
pomeni, da v Drtijščico do sotočja z Radomljo kljub večjemu zaledju in manjši gozdnatosti
s površja priteče manj vode kot v Radomljo. Razlog za manjši pretok Drtijščice je verjetno
v povprečno manjši količini letnih padavin. Razlika v poteku izračunane glavne poti vode
in dejanske, ki poteka po reki Radomlji je pokazala, da na odtočne razmere poleg terena
bistveno vplivajo tudi drugi dejavniki, zato je pri računanju specifičnega odtoka potrebno
poleg reliefa upoštevati še ostale dejavnike, ki vplivajo na specifični odtok. To so predvsem
geološka podlaga, sestava in propustnost kamnin, količina in vrsta padavin ter vrste rabe
tal.
Slika 33: Glavni tok vode celotnega območja

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: GUR S, 2006

7.3 Sledenje vodne poti
Z uporabo digitalnega modela reliefa in mreže celic smeri toka lahko sledimo toku vode od
trenutka, ko pade na tla do trenutka, ko zapusti območje hidrogeografskega modela.
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Uporabnost sledenja poti vode se pokaže predvsem pri analizah, kjer hočemo ugotoviti, v
kater vodotok se steka voda s poljubne točke na površju. V primeru padavin nas zanima v
kater vodotok voda odteče z dane lokacije. To je mogoče ugotoviti z uporabo mreže celic
smeri odtoka in funkcijo sledenja vodne poti (Flow path tracing), kjer se nam izriše pot
vode od začetne točke do izliva za poljubno število izbranih začetnih lokacij.
Pri točkovnem onesnaževanju je samo na podlagi tematskih kart območja težko ugotoviti,
kateri vodotoki bodo prizadeti zaradi morebitnega razlitja nevarnih snovi. V primerih
razlitja je zelo pomemben reakcijski čas odziva na nesrečo. V kolikor bi prišlo v območju
modela prišlo do razlitja nevarnih snovi, bi lahko s sledenjem poti vode hitro ugotovili v
kateri vodotok bi nevarne snovi odtekale in hitreje ukrepali ter omejili vodno onesnaženje.
Slika 34: Pot vode z različnih lokacij

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: GUR S, 2006

7.4 Navigacija po hidrografski mreži
Pri velikih rečnih sistemih, kjer je rečna mreža zelo razvejana je samo z opazovanjem težko
ugotoviti po katerih rekah teče voda od izvira do izliva. Še težje pa je določiti koliko je
vseh pritokov in izvirov od koder priteče voda do neke točke. Za razliko od sledenja smeri
vode (Flow path tracing), ki se izvaja glede na strmec in usmerjenost reliefa, se navigacija
po hidrografski mreži izvaja po rečni mreži površinskih vodotokov. Z navigacijo
ugotavljamo od kod priteka in kam teče voda po rečnih strugah. S postavitvijo zastavice na
izbrano točko na rečni mreži določimo izhodišče, s katerega izvajamo sledenje bodisi gor
vodno ali dol vodno po rečni mreži. V primeru sledenja gor vodno nas zanima, s katerih
izvirov in po katerih rečnih strugah se vse steka voda do izbrane točke. Pri sledenju dol
vodno pa nas zanima, kam se voda izliva. Z relacijo, ki je vzpostavljena med vozlišči na
mreži in ostalimi podatkovnimi sloji, ki sestavljajo hidrografsko mrežo lahko obenem
ugotovimo tudi kateri so ostali elementi posameznih podatkovnih slojev, skozi katere teče
voda. V primeru hidrogeografskega modela vodnega telesa Rače z Radomljo so relacije s
hidrografsko mrežo vzpostavljene s stoječimi vodami, merilnimi mesti, vodozbirnimi
območji ter prispevnimi površinami, tako da lahko tudi identificiramo kateri opisani
elemente so neposredno povezani rečno mrežo izbrane točke.
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7.5 Določanje vodozbirnih območij za poljubne odseke vodotokov
Zaradi vse večjih škodljivih vplivov človekovega delovanja na okolje in vodne vire so
potrebe po iskanju izvora onesnaženja vse večje. Najtežje je ugotoviti vir onesnaženja pri
razpršeni obliki onesnaževanja, ki je najbolj prisotno v kmetijstvu. Zaradi prekomerne
uporabe umetnih gnojil, ki se s kmetijskih obdelovalnih površin spirajo v površinske
vodotoke je veliko rek podvrženo velikemu onesnaženju. V Sloveniji so kmetijske površine
zelo razdrobljene zato je za analize onesnaženosti vode z umetnimi gnojili potrebno jemati
vzorce na več lokacijah vzdolž reke. Vendar je za vsako lokacijo potrebno poznati tudi
neposredno prispevno površino in posredno prispevno površino, da lahko ugotovimo, ali se
onesnaženje prenaša z višje ležečih območji gor vodno po vodotoku ali gre za kmetijske
površine v neposredni bližini. S hidrogeografskim modelom lahko določimo neposredne
prispevne površine za odseke površinskih vodotokov med posameznimi mesti vzorčenja, da
lahko natančno določimo površino kmetijskih površin prispevnega območja za vsako
vzorčno mesto posebej. Na sliki je prikazan primer delitve celotne prispevne površine
Rovščice na več manjših vodozbirnih območij, ki predstavljajo neposredne prispevne
površine vzorčnih mest.
Slika 35: Neposredne prispevne površine vzorčnih mest

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006
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Preglednica 5: Velikosti neposrednih prispevnih površin

Številka
prispevne
površine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Skupaj:

Površina
(km²)
2,44
2,13
0,61
4,64
3,35
1,15
0,39
1,57
0,71
8,58
1,81
27,38

Delež
površine
8,93%
7,79%
2,23%
16,95%
12,23%
4,19%
1,42%
5,74%
2,58%
31,34%
6,61%
100,00%

Avtor : Matej Cunder, 2010 Vir: GUR S, 2006

V preglednici 4 so podane velikosti posameznih neposrednih prispevnih površin za rečne
odseke, ki pripadajo posameznim vzorčnim mestom. Kljub enakim dolžinam rečnih
odsekov se velikosti neposrednih prispevnih površin zelo razlikujejo, saj je najmanjša
prispevna površina velika le 0,61 km², kar predstavlja le 1,42 % celotne prispevne površine.
Največje vodozbirno območje rečnega segmenta je veliko 8,58 km², kar je z 31,34% malo
manj kot tretjina celotnega prispevnega območja reke Rovščice. Vendar velikost prispevne
površine še ne pomeni, da posledično predstavlja največje območje ploskovnega
onesnaževanja. S prekrivanjem slojev neposrednih površin vzorčnih mest in sloja rabe tal
lahko izračunamo na kateri neposredni prispevni površini je največji delež kmetijskih
površin in na podlagi koeficienta onesnaženosti identificiramo tisto območje, ki največ
pripomore k onesnaženosti izbranega vodotoka.

8

Uporabnost modela in možnosti nadgradnje

8.1 Nadgradnja osnovnega modela
Z nadgradnjo osnovne variante hidrografske baze modela v celotno hidrogeografsko bazo
nadgradimo tudi funkcionalnost hidro geografskega modela. Ena od pomembnejših
pridobitev uporabnosti celotnega modela je vpeljava analiz časovnih vrst. Celotni model
ArcHydro podpira integracijo tabelaričnih podatkov v hidro geografsko bazo za prikaz in
analiziranje sprememb količin in kvaliteto vode skozi izbrano časovno obdobje. Vladne in
nevladne agencije po svetu spremljajo in beležijo podatke o kakovosti vode in
karakteristikah pretokov na letni, dnevni ali celo urni ravni. Podatke o vremenskih pojavih,
vrsti, količini in lokaciji padavin po svetu zbira National Climatic Data Center (NCDC)
(Johnson, 2009). Njihove podatke je mogoče uporabiti implementirati v celotno
hidrogeografsko bazo. Arc Hydro tudi omogoča avtomatski prenos podatkov o rečnih
pretokih za območje Združenih Držav Amerike, ki jih zbira United States Geological
Survey. V Sloveniji podatki o padavinah zbira Agencija Republike Slovenije za okolje
(ARSO, 2010).
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Preglednica 6: Vrste analiz glede na zastopanost podatkov

ANALIZE
PODATKI
Površinski vodotoki
Prispevne površine
Digitalni model višin
Rečne struge
Količina in razporejenost
padavin
Vrsta in vpojnost prsti
Evapotranspiracija
Raba tal
Vnosi onesnaženosti
Vodomerne postaje
Meteorološke postaje

Smer in
Hidrografija
Hidrografska
akumulacija
območja
mreža
odtoka
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Rečni
profili
x

Pretok

Kakovost
vode

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

Avtor : Matej Cunder

Arc Hydro ne podpira simulacijskih modelov, vendar omogoča povezovanje s hidrološkimi
programi, ki so namenjeni simulacijskemu modeliranju. Programi lahko delujejo
samostojno in samo črpajo potrebne podatke iz podatkovne hidro geografske baze
(Maidment, 2002). Rezultate simulacijskih modelov lahko nato prenesemo nazaj v Arc
Hydro in jih vključimo v hidrogeografsko bazo obravnavanega območja, s čimer se poveča
uporabnost in funkcionalnost hidrogeografskega modela. Programi, ki jih je mogoče
povezati z Arc Hydro okoljem se uporabljajo predvsem za upravljanje s poplavnimi
območij, napovedovanje poplav, analiziranje onesnaženosti vode, napovedovanje in
simuliranje površinskih odtokov. ArcHydro lahko povežemo z naslednjimi programi:
1. The Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) se uporablja za simulacijo
površinskega odtoka za posamezno porečje. Rezultate analize je nato mogoče vnesti
v Arc Hydro podatkovno bazo in jih prikazati na karti (Hydrologic Engineering
Center, 2010).
2. Hydrologic Engineering Centers River Analysis System (HEC-RAS) je namenjen
analizam rečnih strug, kjer je glavni poudarek na pretokih, prenosu sedimentov in
kvaliteti vode (Hydrologic Engineering Center, 2010).
3. Hydrologic Simulation Program-Fortran (HSPF) – program namenjen analizi
onesnaženosti s hranili, sedimenti in pesticidi ter posledično kvaliteti vode
(Donigian, Imhoff, 2006).
4. WRAP – podpora ocenjevanju razpoložljivosti in zanesljivosti za podeljevanje
vodnih pravic na podlagi prednostnega sistema dodeljevanja (WRAP Hydro Tools,
2004).
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Slika 36: Povezovanje ArcHydro s hidrološkimi modeli

Vir: Maidment, 2004

Povezovanje in integracija različnih programov v enoten sistem zagotavlja večjo
učinkovitost in zanesljivost pri analizah, ki se jih uporablja v vodnem gospodarstvu. Z
uporabo orodij, ki so bolj ozko naravnani za specifične analize in razpršitvijo po
posameznih resorjih lahko vključimo v proces hidro geografskega modeliranja večje število
strokovnjakov z različnih znanstvenih področij. Poleg koncentriranja znanja in
interdisciplinarnega pristopa k reševanju problemov je prednost enotnega sistema tudi v
standardizaciji geografske baze podatkov, ki poenostavi izmenjavo in uporabo podatkov v
različnih programskih okoljih.

8.2 Prednosti in slabosti hidrogeografskega modela Arc Hydro
Glavne prednosti hidrogeografskega modela Arc Hydro:
− Enotna pregledna hidrogeografska baza podatkov,
− hitrejše določanje razvodnic,
− možnost povezovanja podatkovnih baz več hidrogeografskih modelov v enotno
bazo,
− črpanje in integracija podatkovnih slojev z različnih virov,
− enostavnejše poizvedovanje po elementih prispevnega območja in relacijah med
podatkovnimi sloji,
− povezovanje hidrogeografskega modela s kompleksnejšimi hidravličnimi in
hidrološkimi modeli,
− natančnejše lociranje virov onesnaženja površinskih voda,
− prikaz rezultatov modeliranja na tematskih kartah.
Slabosti hidrografskega modela:
− Izvajanje nekaterih zahtevnejših analiz je lahko dolgotrajen proces,
− model ni uporaben za izvajanje simulacijskih modelov, ampak ga je treba povezati z
zunanjimi programi namenjenimi simulacijam (HMS, RAS,…)
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− pri pozidanih površinah je določanje smeri odtoka na podlagi DMV neprimerno, saj
ne upošteva pretoka po kanalizacijskih sistemih,
− za povezovanje z nekaterimi drugimi programi je potrebno znanje programiranja,
− programski sklop Arc Hydro ne deluje samostojno, ampak je dodatek programa
ArcGIS.

8.3 Primer geografske uporabe
Rio Grande/Bravo je čezmejna reka med Združenimi Državami Amerike (ZDA) in Mehike
in je s 2895 kilometri peta največja reka v Severni Ameriki. Mehika se je zaradi povečanja
števila prebivalcev, problemov pri oskrbi s pitno vodo in slabih rezultatov vlaganja v vodno
infrastrukturo soočala z vse večjimi pritiski na površinske vode v porečju Rio
Grande/Bravo. Mehiške vladne inštitucije so se zavedale, da je za uspešno gospodarjenje z
vodnimi viri potrebno dolgoročno planiranje. Za potrebe izboljšanja upravljanja z vodnimi
viri v porečju je bilo potrebno zbrati podatke za celotno porečje Rio Grande/Bravo, ki
obsega tudi del, ki se nahaja v ZDA.
Slika 37: Hidrografske podregije porečja Rio Grande/Bravo

Vir: Patino- Gom ez, Mc Kinney, 2004

Center za raziskave v vodnem gospodarstvu (CRWR) Teksaške univerze v Austinu je v
sodelovanju z Mehiško državno komisijo za vode (CNA) in podporo Severnoameriške
razvojne banke (NADBANK) izdelal meddržavno prostorsko podatkovno bazo hidroloških
informacijskih sistemov, ki se uporablja za hidrološke analize in modeliranje porečja Rio
Grande/Bravo. Podatkovna baza je zgrajena z uporabo Arc Hydro in vsebuje podatke, ki sta
jih prispevala ZDA in Mehika. Nekateri podatkovni sloji obeh držav sta se nanašali na isto
območje, vendar so bili zaradi različnega načina zajema, prostorske natančnosti in načina
shranjevanja neskladni. Podatkovne sloje je bilo potrebno predelati, da so bili primerni za
izgradnjo enotne hidrogeografske podatkovne baze. Zaradi obsežnosti porečja Rio
Grande/Bravo je bilo območje razdeljeno na manjše prispevne površine, da se zagotovi
hitrejšo in procesno zmogljivejšo računalniško obdelavo podatkov. Enotna geografska baza
predstavlja prvi velik korak pri vzpostavitvi celovitejšega razumevanja porečja kot celote,
pri čemer so bili uporabljeni podatki obeh držav (Patino-Gomez, McKinney, 2004).
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Eden glavnih doprinosov raziskave je bila regionalizacija porečja na manjše enote, kar je
pospešilo procesiranje in obdelavo podatkovnih slojev, saj bi bila obdelava celotnega
porečja kot enotne entitete preobsežna in časovno prezahtevna. Podatkovni sloji in rezultati
hidrogeograskega modeliranja manjših prispevnih površin so bili nato ponovno združeni v
enotno hidrogeografsko bazo porečja Rio Grande/Bravo. Poleg regionalizacije se je
pokazala velika uporabna vrednost šifriranja entitet podatkovnih slojev s HydroID. Na
podlagi HydroID je bilo omogočeno ponovno združevanje podporečij v enotni sistem. Ker
so bili vsi podatkovni sloji tudi relacijsko povezani je bilo možno izvajati tudi
poizvedovanje, navigacija ter statistična obdelava podatkov rečne mreže (Patino-Gomez,
McKinney, 2004).

9

Raba hidrogeografskega modela v geografiji in vodnem načrtovanju

Dandanes je na voljo velika količina podatkov o različnih elementih geografskega prostora.
Vendar je za kompleksnejše študije potrebno podatke združiti v enoten sistem, da si lahko
ustvarimo jasnejšo sliko o medsebojni povezanosti pojavov na zemeljskem površju. Z
izgradnjo hidrogeografskega modela je mogoče zbrati in relacijsko povezati vrsto različnih
podatkovnih slojev in jih združiti v enotno geografsko bazo. Arc Hydro omogoča
povezovanje in integracijo podatkov, ki se nahajajo v različnih oblikah , v enotno relacijsko
bazo podatkov. Že enotna podatkovna baza lahko predstavlja velik napredek pri
proučevanju posameznih elementov hidrogeografskega prostora in relacijske povezanosti
med njimi. Hidrogeografski model lahko predstavlja standardno obliko, v kateri imamo
spravljene in predstavljene različne podatkovne sloje. Pri shranjevanju podatkov v različnih
oblikah in na različnih lokacijah lahko pride do podvajanja ali neskladja posameznih
podatkovnih slojev. S standardizacijo zagotovimo hitrejše, natančnejše in ažurnejše
pridobivanje in integriranje podatkov v različnih oblikah, z različnih lokacij ter medijev. Na
podlagi enotne hidrogeografske baze je bistveno lažje izvajati hidrogeografske analize, saj
so vsi potrebni podatki za posamezne analize zbrane na enem mestu in je odvisno samo od
specifičnosti analize, katere podatke bomo uporabili. Tako je mogoče uporabljati modele za
analize ploskovnega in razpršenega onesnaževanja, računanju bilance vode in pretočnih
značilnosti ter tudi hidromorfološke analize rečnih strug.
Poleg enotne hidrogeografske baze je mogoče na osnovi kodiranja entitet podatkovnih
slojev (HydroCode ) podatke urediti v enotne sisteme na osnovi državnih ali mednarodnih
načinov šifriranja podatkov. S tem se še poveča preglednost in zanesljivost posameznih
podatkov. Podatke tako lahko črpamo in posredujemo med ostalimi inštitucijami, ki se
ukvarjajo z vodnim načrtovanjem in upravljanjem voda. Tako imajo vsi uporabniki kot tudi
upravljavci in analitiki vpogled v iste podatke, kar omogoča hitrejšo in bolj skladno
sodelovanje, saj imajo vsi na voljo vse podatke, ki so enaki za vse. S tem se onemogoči
prelaganje odgovornosti med posameznimi inštitucijami pri izvajanju vodnega načrtovanja.
S pravilno uporabo hidrogeografskih modelov lahko regionaliziramo porečja na manjše
prispevne površine in s tem prenesemo odgovornost in pristojnosti za gospodarjenje z vodo
na lokalne inštitucije. S tem je dosežen tudi učinek samozavedanja o vplivu lokalnih
onesnaževalcev na obremenjenost površinskih voda, kar omogoča hitrejše odzive na
prekomerno onesnaženje lokalnega industrijskih obratov ali kmetovalce. Z lociranjem in
ovrednotenjem negativnih vplivov človeka na okolje lažje preprečimo ali vsaj omilimo
prekomerno onesnaževanje površinskih voda iz točkovnih kot tudi razpršenih virov, ki
bistveno presegajo samočistilne sposobnosti rek. Na drugi strani pa lahko z analizami, kot
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so na primer simulacije poplav preprečimo ali vsaj omilimo nevarnosti, ki jih predstavlja
voda za človeška življenja in druga živa bitja našega planeta.

10 Sklep
Vzorčni model hidro geografskega modela vodnega telesa Rače z Radomljo omogoča
efektivne in dovolj zanesljive analize kljub omejenosti podatkov, ki so bili uporabljeni.
Izvedena je bila predpriprava digitalnega modela višin, ki ni del hidrogeografskega
modeliranja, vendar je predpogoj za nadaljnjo izgradnjo hidrogeografskega modela.
Predpriprava DMV-ja za potrebe izdelave mreže smeri odtoka bi na kraškem terenu lahko
privedla do napačnih rezultatov, ker je na krasu prisoten podzemni pretok vode. Po izdelavi
mreže odtoka je bila narejena regionalizacija prispevne površine na manjša vodozbirna
območja, ki so služila za izdelavo prispevnih površin glavnih rek območja. Glavne reke so
bile izbrane na podlagi kriterija dolžine vodotoka. Vektorski sloj površinskih voda je bil
povezan v enotno hidrogeografsko mrežo, kateri so bili tudi z relacijo dodane lokacije
merilnih mest vodnih karakteristik. V hidrogeografsko mrežo so bile vključene tudi manjše
enote prispevnih površin. Poleg izgradnje hidrogeografske mreže in priprave DMV-ja za
potrebe hidrogeografskih analiz so bile izvedene tudi osnovne funkcije programskega
dodatka Arc Hydro in prikazani rezultati analiz za izbrano območje. Glavne uporabnosti
vzorčnega hidrogeografskega modela so:
− Izgradnja enotne relacijske hidrogeografske baze podatkovnih slojev izbranega
območja in možnost povezave z drugimi podatkovnimi bazami,
− določanje razvodnic za celotno območje in za poljubno izbrane točke,
− združevanje vodozbirnih območij v prispevne površine,
− poizvedovanje in statistična obdelava parametrov na osnovi hidrogeografske mreže,
− možnost nadgradnje funkcionalnosti in povezovanja z drugimi hidrografskimi
simulacijskimi modeli.
Model podpira osnovni nabor funkcij, ki se jih uporablja v vodnem gospodarstvu, vendar
podpira možnost nadgradnje in integracije s programi, ki so prilagojeni specifičnim
področjem vodnega gospodarstva. Nadgradnja in integracija modela v širši sistem je
mogoča samo z vnosom novih tematskih podatkovnih slojev, ki omogočajo tovrstne
analize. Predstavljen model lahko služi kot odskočna deska za bolj zahtevne oblike
analiziranja, modeliranja in izvajanja prostorskih in časovnih simulacij hidro geografskih
pojavov. Vendar je treba poudariti, da je potrebno biti pri uporabi modelov pozoren na
točnost, ažurnost in prostorsko natančnost vhodnih podatkov. Uporaba netočnih podatkov
lahko privede do napačnih rezultatov, ki lahko bistveno vplivajo na odločitve, ki se jih
sprejema na osnovi izvedenih analiz. Prav tako je treba biti pozoren pri prenosu hidro
geografskega modela z vzorčnega modela na druga območja, ki jih želimo analizirati, saj
ima vsako še tako majhno območje zemeljskega površja svoje specifike, ki lahko bistveno
vplivajo na potek dogodkov na danem območju.
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11 Summary
The case study of hydro geographical model of the water body of Rača and Radomlja
allows effective and reliable analyses despite the limited usage of data being used. The
preprocessing of digital elevation model (DEM) is not a part of hydro geographical
modeling but was made as a preliminary step for further hydro geographical model
building. The use of preprocessed DEM for building the flow direction grid on the karst
surface could lead to unexpected results because of the underground water flow. After the
generation of flow direction grid a regionalization of watersheds was made. The watershed
was divided into smaller catchment areas, which were used for defining watershed of main
rivers of the selected region. Main rivers were defined on the criteria of stream length.
Vector feature layer of surface waters was connected into the hydro network, which also
included feature related layer of monitoring points. Beside the generation of hydro network
and DEM processing, the basic Arc Hydro modeling functions were performed. The
analyses results were presented on the study area. The main functionality of the case study
of hydro geographical model consists of:
− Generation of single relation hydro geodatabase of feature layers of the study area
and possibilities of connecting it with other databases,
− defining catchment areas for the selected region and also for any optional batch
points,
− merging catchments into watersheds,
− hydro network navigation and statistical analyses of selected parameters,
− possibility of functional upgrade and integration with other hydro simulation
models.
The hydro framework model gives a basic set of tools which are used in water resource
management but also supports the possibility of upgrading and integration with specific
hydro modeling programmes. Upgrading and integration of hydro model into a
comprehensive system is only possible by using the additional thematic feature layers,
which allow these types of functionalities. The presented case study serves as a starting
point for more complex analyses, modeling and performing of spatial and temporal
simulation of hydrographical phenomena. The spatial and temporal accuracy of thematic
layers must be thoroughly revised in order to make the hydro model reliable. Usage of
inaccurate data could lead to unexpected results that would significantly influence the
decisions being made on the results of modeling. The implementation of hydro model to
other study areas must be carried out with great caution because every spot of the Earth’s
surface has its particularities that can influence significantly the course of events in the
selected study area.
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