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Izvleček
V diplomski nalogi smo obravnavali izračun površinskega odtoka s povirnega dela porečja
Gradaščice. Hidrološko študijo porečja Gradaščice smo izdelali s pomočjo programskega orodja HECHMS. Prikazali smo pripravo potrebnih vhodnih podatkov za izdelavo hidrološkega modela porečja in
predstavili nekatere zakonitosti, ki so pomembne za osnovno razumevanje formiranja površinskega
odtoka. S prosto dostopnim programom SAGA-GIS, smo določili topografske značilnosti porečja,
rabo tal, geološko in pedološko sestavo tal na obravnavanem območju. Na podlagi teh lastnosti smo
ocenili parametre za izračun padavinskih izgub ter transformacije padavin v površinski odtok. Za ta
namen smo uporabili teorijo hidrograma enote (HE). Poleg tega smo izvedli tudi terenske meritve
pretokov na iztokih s podporečij, ki smo jih določili glede na šifrant padavinskih območij vodotokov.
Izdelan hidrološki model smo umerili in preverili s pomočjo izbranih padavinskih dogodkov in
merjenih pretokov. Z ročnim spreminjanjem parametrov smo poskušali določiti tisto kombinacijo
parametrov, pri katerih bi dobili najboljše ujemanje med merjenimi in modeliranimi vrednostmi
pretokov. Umerjanje in validacijo smo izvedli z upoštevanjem podatkov z vodomerne postaje Dvor.
Za najustreznejšo se je izkazala Clarkova metoda HE, pri kateri je bilo prej omenjeno odstopanje
najmanjše. Nekoliko slabše rezultate smo dobili pri uporabi Snyderjeve metode HE, medtem ko je
metoda SCS HE dala najslabše rezultate. Za porečje Gradaščice se je umerjeni parameter CN gibal
med 65 in 72 za tri podporečja, ki smo jih določili v procesu priprave podatkov za hidrološko
modeliranje. Pri validaciji hidrološkega modela smo ugotovili, da ima na odstopanje med meritvami in
modeliranimi vrednostmi pretokov vpliv tudi predhodna namočenost tal.
Z uporabo umerjenega in validiranega hidrološkega modela smo določili tudi pretoke z 10-, 50- in100letno povratno dobo. Kot vhodni podatek smo upoštevali sintetični histogram padavin, pri katerem
smo upoštevali tudi porazdeljenost padavin znotraj padavinskega dogodka. Modelirane vrednosti
konic pretokov smo primerjali tudi z rezultati verjetnostnih analiz.
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Abstract
In this graduation thesis we discuss runoff modelling from the upper part of the Gradaščica river basin.
Hydrological study was performed using hydrological model HEC-HMS. This thesis presents the
preparation of required inputs for hydrologic model and some basic concepts of runoff modelling,
which are important for understanding of the runoff characteristics. Using freely available computer
program SAGA-GIS, we defined topographical characteristics, land use, geological and pedagogical
soil structure of the upper Gradaščica river basin. This data helped us to evaluate parameters of
precipitation loss and transformation precipitation runoff methods. Unit hydrograph (UH) theory was
used for runoff modelling. Moreover, discharge measurements at river sub-basins which were defined
by the watershed coding system were also performed in the scope of the thesis.
The hydrological model was calibrated and validated using the measured rainfall and discharge data.
Using manual calibration we tried to obtain the combination of parameters that gives the best
correspondence between measurements and modelled discharge values. The calibration and validation
process was performed using discharge data from the Dvor gauging station. Clark UH method yielded
the best results and was selected as the most suitable method of unit hydrograph methodology. Snyder
UH method yielded somewhat worse results. Furthermore, the SCS UH gave the worst
correspondence between measured and modelled data. The CN parameter for the upper Gradaščica
river basin was estimated to be from 65 to 72 for the three river sub-basins (calibrated values of the
parameters), which we were defined in the process of hydrological modelling and data preparation.
During validation process of the hydrological model we found that antecedent precipitation conditions
have influence on the differences between measurements and modelled discharge values.
Using calibrated and validated hydrological model we also defined hydrographs with 10-, 50- and
100-years return period. For the input data we used synthetic histogram precipitation and temporal
precipitation distribution was also taken into account. Modelled peak discharge values were also
compared with flood frequency analysis results.
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UVOD

Porečje Gradaščice predstavlja eno tistih območij, ki ob močnejših padavinah postane potencialno
poplavno nevarno. To velja tako za celotno dolino pod Polhovim Gradcem kot tudi za mestna območja
Ljubljane. V zadnjih 10 letih so dogodki povezani s poplavljanjem Gradaščice vedno pogostejši in
predstavljajo problem predvsem dolvodno - v Ljubljani. Prav zaradi tega so se v zadnjih letih
izdelovale številne študije poplavne varnosti. Osnova vseh študij so bili hidrološki modeli za izračun
površinskega odtoka.
Izdelanih je bilo že nekaj diplomskih nalog, ki so obravnavale izračun površinskega odtoka s
hidrološkim modelom (npr. Škrbec, 2005; Knapič, 2007; Mole, 2016; idr.). Omenimo le tiste, ki so
obravnavale modeliranje površinskega odtoka na porečju Gradaščice. Leta 2005 je Gregor Škrbec
napisal diplomsko nalogo z naslovom »Hidrološki model Gradaščice z Glinščico«, kjer je naredil in
predstavil hidrološki model za celotno porečje Gradaščice (Škrbec, 2005). Dve leti kasneje je bila
izdelana diplomska naloga z naslovom »Vpliv zadrževalnika Brezje na poplavne vode reke
Horjulščice« avtorja Matjaža Knapiča (Knapič, 2007). V njej je na podlagi podatkov o padavinah in
sestavi terena določil hidrograme odtoka za vodotok Horjulščica, ki je eden izmed desnih pritokov
reke Gradaščice. Marko Mole je leta 2016 v svoji diplomski nalogi z naslovom »Hidrološko
modeliranje potoka Mačkov graben s programoma Flo-2D in HEC-HMS« obravnaval manjše porečje
hidourniškega vodotoka, ki se nahaja v povirnem delu porečja Gradaščice (Mole, 2016). Predstavljena
diplomska naloga se od prej omenjenih razlikuje v dejstvu, da je bilo podrobneje obravnavano manjše
območje celotnega porečja Gradaščice, pri tem pa so bile izvedene tudi terenske meritve na iztokih s
podporečij s katerimi smo želeli izboljšati rezultate hidrološkega modela.
Namen vsakega hidrološkega modela je, da lahko z njim napovemo odziv porečja ob različnih
padavinskih dogodkih, kar pa lahko dosežemo le z dobrim poznavanjem in razumevanjem odtočnega
režima danega porečja, v našem primeru torej reke Gradaščice. Z dobrim in natančnim hidrološkim
modelom lahko ocenimo tveganje za nastanek poplav oz. morebitne ukrepe v primeru njihovega
nastanka. Hidrološki model pa lahko uporabimo kot osnovo za projektiranje hidrotehničnih objektov
kot so npr. zadrževalniki, pregrade, prepusti in mostovi.
1.1

Cilji diplomske naloge

V diplomski nalogi smo skušali na praktičnem primeru prikazati uporabo hidrološkega modela za
izračun površinskega odtoka. Obravnavali smo porečje Gradačice oz. njen povirni del do vodomerne
postaje Dvor. Za hidrološko študijo smo uporabili enega od najbolj razširjenih hidroloških programov
HEC-HMS. V nalogi smo želeli celovito prikazati pripravo vseh vhodnih podatkov za izdelavo
hidrološkega modela in hkrati razložiti njihovo osnovno teoretično ozadje. Seznanili smo se tudi z GIS
orodjem in različnimi metodami analiziranja podatkov. Obravnavano porečje Gradaščice smo razdelili
na tri homogena podporečja, kjer smo s terenskimi meritvami pretokov skušali oceniti njihov
prispevek k skupnemu iztoku iz porečja. Tako smo se spoznali tudi z osnovami merjenja pretokov z
dvema različnima merilnikoma. Ko smo imeli pripravljene vse vhodne podatke, smo hidrološki model
umerili glede na merjene podatke o pretokih. Z umerjanjem smo želeli hidrološkemu modelu določiti
parametre, ki za različne padavinske dogodke dajo najboljše rezultate oz. se najbolje približajo
izmerjenim pretokom. Na koncu smo s pomočjo verjetnostne analize visokovodnih konic in
hidrološkega modela določili tudi hidrograme z 10-, 50- in 100-letno povratno dobo.
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2.1

METODE
Padavine in površinski odtok

Voda v naravi ves čas kroži. Zaporedje procesov kroženja vode v naravi prikažemo s hidrološkim
krogom, ki je prikazan na sliki 1. Voda preko padavin pade na Zemljo. Nekaj padle vode se vrne nazaj
v atmosfero z izhlapevanjem in evapotranspiracijo. Del padavin se infiltrira v tla, od koder se lahko
zaradi kapilarnega dviga vrne nazaj na površje ali pa podpovršinsko odteče v podtalnico. Preostanek
padle vode površinsko odteče.

Slika 1: Hidrološki krog (Lutra, 2016)

Površinski odtok povzroči tisti del padavin, ki ne izhlapijo, se ne infiltrirajo oz. kakorkoli zadržijo na
površini, temveč površinsko ali podpovršinsko odteče. Padavine, ki povzročijo površinski odtok,
imenujemo efektivne padavine.
Zaradi vpliva gravitacije voda teče od višje točke proti nižji točki prispevnega območja. Njena pot je
odvisna od rabe tal, topografskih, geoloških, pedoloških lastnosti tal, itd. Poleg površinskega odtoka
ter padavin, ki padejo neposredno v strugo, h količini vode v vodotoku prispeva tudi bazni odtok. Ta
teče veliko počasneje kot površinski odtok in v času ko ni padavin vzdržuje stalen tok vode v
vodotoku.
S pojmom padavine označujemo vso vodo, ki v različnih oblikah pade na površino Zemlje (dež, sneg,
megla, sodra, ipd.). Intenziteta padavin je prostorsko in časovno zelo neenakomerna. Padavinski
podatki – vrsta, količina in jakost, se z različnimi merilniki merijo na meteoroloških oz. padavinskih
postajah. Pri nas podatke o padavinah zbira Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Padavine so glavni vhodni podatek v model površinskega odtoka, ki ga bomo za naše obravnavano
območje simulirali z računalniškim programom HEC-HMS (USACE, 2016).
2.2

Padavinske izgube

Padavine, ki ne prispevajo k površinskemu odtoku, ker so bodisi prestrežene, infiltrirane ali kakorkoli
površinsko zadržane, imenujemo padavinske izgube. Za določitev padavinskih izgub moramo vedeti,
koliko vode lahko zemljina še sprejme, dokler se ta ne zasiči in povzroči površinskega odtoka. Poleg
tega je dobro imeti tudi dodatne informacije o vegetaciji in lokalnih depresijah, kjer se lahko voda
dodatno zadrži.
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Za račun padavinskih izgub se lahko uporabljajo različne metode. Hidrološki model HEC-HMS
(podrobneje predstavljen v poglavju 2.5.2), ima vgrajene naslednje metode (Brilly in Šraj, 2006):
1.
2.
3.
4.

Model začetnih in enakomernih izgub,
Model deficita in enakomernih izgub,
SCS model,
Model Green-a in Ampt-a.

Z zgoraj naštetimi metodami izračunamo padavinske izgube za vsak časovni interval posebej. Izgube
se nanašajo na višino padavin v določenem časovnem obdobju. Za efektivne padavine pa je
predpostavljeno, da so enakomerno porazdeljene po porečju in predstavljajo površinski odtok (Brilly
in Šraj, 2006).
V diplomski nalogi smo padavinske izgube računali z uporabo modela SCS.
2.2.1

SCS model padavinskih izgub

Metodo padavinskih izgub SCS je razvila Agencija ameriškega ministrstva za kmetijstvo (The Soil
Conservation Service), ki je tudi izdala klasifikacijo zemljin glede na njihovo prepustnost (USACE,
2000). Lastnosti zemljine metoda opiše s koeficientom CN, ki zajema vpliv pedologije, rabe tal in
predhodne vlažnosti zemljine.
Z metodo SCS lahko ocenimo presežek padavin kot funkcijo celotnih padavin, pokrovnosti tal, rabe tal
in vlažnosti tal. Efektivne padavine izračunamo z naslednjo enačbo (USACE, 2000; Brilly in Šraj,
2006):
,

(1)

kjer je:
Pe
P
Ia
S

akumulirane efektivne padavine v času t [mm],
višina padavin v času t [mm],
začetne izgube na površini porečja, preden pride do infiltracije vode v zemljino [mm],
maksimalno potencialno zadrževanje (retenzija) [mm].

Na podlagi analiz na manjših eksperimentalnih porečijh je SCS razvil tudi empirično zvezo med Ia in
S:
(2)
Tako lahko akumulirane efektivne padavine v času t zapišemo kot:
(3)
Maksimalno zadrževanje S in karakteristike porečja so povezane s parametrom CN:

(4)

4

2.2.1.1
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Ocena koeficienta CN

Za določitev koeficienta CN je potrebno vsakemu podporečju predhodno določiti rabo tal in pedološke
lastnosti. Za določitev rabe tal smo uporabili karto pokrovnosti CORINE iz leta 2012 za Slovenijo
(Geoportal ARSO, 2016). Tipi pokrovnosti tal se delijo na treh ravneh. Prva raven je najbolj splošna,
tretja raven pa najbolj podrobna. Za izračune koeficienta CN smo uporabili drugo raven pokrovnosti
tal.
V naslednjem koraku je bilo potrebno ugotoviti, v katero od štirih hidroloških skupin (A, B, C, D)
uvrstimo posamezen tip tal. Hidrološke skupine se med seboj razlikujejo po stopnji infiltracije oz. po
stopnji odtočnega potenciala zemljine (preglednica 1).
Preglednica 1: Klasifikacija zemljin po SCS (USACE, 2000; Brilly in Šraj, 2006)

Če zemljina pripada hidrološki skupini A, pomeni, da so začetne izgube velike in s tem je manj vode
na voljo za neposreden površinski odtok. Če pa zemljina pripada hidrološki skupini D, so izgube
majhne, zato je količina efektivnih padavin večja (Brilly in Šraj, 2006; Škrbec, 2005).
V diplomski nalogi smo odtočni potencial zemljin določili s pomočjo pedoloških podatkov in
preglednice Hidravlična prevodnost za porečje Bistrice pridobljene iz diplomske naloge Katje Sovre
(Sovre, 2009). Preglednica 2 prikazuje omenjeno vsebino, ki je bila prilagojena obravnavanem porečju
Gradaščice. Pedologija obeh porečij ni enaka, vendar je dovolj podobna, da smo lahko ocenili odtočni
potencial nekaterim zemljinam, ki jih lahko najdemo na porečju Gradaščice.
Preglednica 2: Odtočni potencial zemljin (prilagojeno po BF, 2016 cit. po Sovre K., 2009)
Tip tal na obravnavanem porečju Gradaščice
Obrečna tla, evtrična
Rjava polkarbonatna tla na apnencu in dolomitu
Distrična rjava tla na klastičnih kamninah
Distrična rjava tla na skrilavih glinavcih in peščenjakih

Hidravlična
prevodnost
2- srednja
2 - srednja
2 - srednja
2 - srednja

Odtočni
potencial
B
B
B
B
se nadaljuje ...
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... nadaljevanje Preglednice 2
Evtrična rjava tla na klastičnih kamninah
Evtrična rjava tla na laporju
Rendzina na apnencu in dolomitu in rjava polkarbonatna tla

2 - srednja
2 - srednja
3 - visoka
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B
B
A

Koeficient CN smo določili s pomočjo preglednic, ki jih je razvila Agencija ameriškega ministrstva za
kmetijstvo (USACE, 2000) in so povzete v učbeniku Modeliranje površinskega odtoka (Brilly in Šraj,
2006). Vrednost parametra CN se za posamezno rabo tal nahaja med hidrološkima skupinama A in B
in smo jo določili glede na deleže zemljin z različnimi odtočnimi potenciali.
Ker je bila raba tal različna, smo enotni CN izračunali kot:
,

(5)

kjer je:
CNi
Ai
A
2.3

CN posamezne rabe tal,
površina posamezne rabe tal,
celotna površina pripadajočega podporečja.

Histogram padavin

Za meritve padavin lahko uporabimo različne merilnike (ombrometer, ombrograf, totalizator in
meteorološki radar) s katerimi dobimo podatke za nadaljnje hidrološke analize. Količino padavin v
odvisnosti od časa najbolje prikažemo s histogramom padavin, ki je hkrati tudi osnovni podatek za
izračun površinskega odtoka (slika 2) (Brilly in Šraj, 2006).
14
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Slika 2: Histogram padavin

2.3.1

Sintetični histogram

Kadar nimamo merjenih padavin, lahko na podlagi podrobne statistične analize preteklih merjenih
padavinskih dogodkov izdelamo sintetični histogram padavin. Hidrološki model HEC-HMS omogoča
določanje sintetičnih histogramov padavin na podlagi postopka, kjer moramo poznati oz. določiti
povratno dobo naliva in njegovo trajanje (Brilly in Šraj, 2006).
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2.4

Hidrogram odtoka

Diagram časovne spremembe pretoka v vodotoku imenujemo hidrogram (slika 3). Sama oblika
hidrograma je funkcija fizikalno-geografskih lastnosti porečja in padavin (Brilly in Šraj, 2005).

Slika 3: Hidrogram odtoka z označenimi posameznimi deli (Brilly in Šraj, 2006, prirejeno po McKillop, 2004)

Hidrogram odtoka je sestavljen iz dveh glavnih delov; in sicer površinskega odtoka in baznega odtoka.
Krivulja naraščanja predstavlja povečanje površinskega odtoka zaradi padavin. V začetnem obdobju
padavin se pojavijo infiltracijske izgube in te povzročijo, da se odtok povečuje počasi. S časom se
infiltracijske izgube zmanjšajo. Ko tla ne morejo več sprejeti padle vode, se pojavi površinski odtok.
Konica hidrograma predstavlja maksimalni pretok oz. največjo vrednost površinskega odtoka. Čas
nastopa konice pretoka je odvisen od lastnosti porečja ter padavinskega dogodka. Krivulja padanja
predstavlja umik vode, ki se je skladiščila na porečju. Oblika te krivulje ni tako zelo odvisna od
padavin, ampak tudi od lastnosti samega porečja.
V razmerju med hidrogramom odtoka ter histogramom padavin lahko definiramo tudi dva časovna
parametra: čas zakasnitve (Tp) in čas koncentracije (Tc). Čas zakasnitve je čas med težiščem
histograma efektivnih padavin in konico pretoka. Čas koncentracije pa je čas, ki je potreben, da voda
iz najbolj oddaljene točke porečja priteče do iztočnega profila (Brilly in Šraj, 2006).
2.4.1

Hidrogram enote

Površinski odtok, ki ga povzroči ena enota efektivnih padavin (10 mm) je definiran s hidrogramom
enote trajanja Td. Pri tem predpostavimo, da so efektivne padavine trajanja Td tako časovno kot in
prostorsko enakomerno razporejene po porečju. Poleg tega je oblika hidrograma enote neodvisna od
predhodnih padavin – obravnava samo en padavinski dogodek. Vsak hidrogram enote mora v svojem
imenu vsebovati tudi trajanje efektivnih padavin Td (Brilly in Šraj, 2006).
2.4.2

Sintetični hidrogram enote

Hidrogram enote določamo na osnovi meritev padavin in pretokov. Kadar pa teh meritev nimamo oz.
te niso dovolj točne pa hidrograme enote (HE) oblikujemo na podlagi lastnosti porečja in različnih
teoretičnih in empiričnih predpostavk (Brilly in Šraj, 2006).
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Sintetični HE se delijo v tri kategorije (Brilly in Šraj, 2006):
1. HE, ki povezujejo značilnosti HE - konica HE in čas njenega nastopa ter porečja (Snyderjev
HE),
2. HE, ki temeljijo na brezdimenzijski osnovi (SCS HE),
3. HE, ki temeljijo na kvazi – konceptualnem računu za skladiščenje na porečju (Clarkov HE).
2.4.2.1

Snyderjev HE

Snyderjev HE je najbolj razširjen in tudi raziskan postopek določevanja parametrov hidrograma enote.
Podaja zvezo, s katero lahko ocenimo parametre HE iz lastnosti porečja. Za njegovo določitev obstaja
več empiričnih enačb različnih avtorjev (USACE, 2000). Enačbe, ki smo jih uporabili v diplomski
nalogi, so podane v preglednici 3 ter povzete po Brilly in Šraj (2016).
Preglednica 3: Uporabljene enačbe za Snyderjev HE (povzeto po Brilly in Šraj, 2006)

Snyderjev HE

Tp... čas zakasnitve [h]

Metoda Tulsa
District

Ct... koeficient porečja [-]
qp… maksimalni pretok [m³/s/km²]
Cp… koeficient vrha HE

Metoda Denver
Metoda Riverside
County

L... dolžina glavnega toka od
iztočnega profila do razvodnice [km]

Eaglesonova
metoda

Lc ... dolžina glavnega toka od
iztočnega profila do prereza na
vodotoku, ki je najbližje centroidu
porečja [km]

Putnamova metoda

S... padec porečja [‰] ali [m/m]

Tylor-Schwartzeva
metoda

I... delež neprepustne površine [%] ali
[-]

Metoda Colorado
State University
2.4.2.2

SCS HE

SCS metoda je parametrična metoda določanja HE. Temelji na osnovi povprečij HE, ki so določeni na
osnovi meritev padavin in odtoka iz manjših kmetijskih povodij v ZDA (Brilly in Šraj, 2006; Škrbec,
2005). Enačba, ki jo podaja metoda SCS je prikazana v preglednici 4.
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Preglednica 4: Uporabljene enačbe SCS HE (povzeto po Brilly in Šraj, 2006)

Tp... čas zakasnitve [h]
L... hidravlična dolžina porečja [km]
SCS HE

Sr... maksimalna retenzija porečja na
osnovi koeficienta CN [mm]
Y... naklon porečja [%]

2.4.2.3

Clarkov HE

Clarkov HE temelji na dveh kritičnih procesih transformacije efektivnih padavin v odtok. Prvi proces
je opredeljen kot premik presežka padavin od izvora do iztoka iz porečja. Drugi proces pa je
zmanjševanje velikosti iztoka zaradi skladiščenja vode skozi celotno porečje. Predvsem kratkotrajno
skladiščenje vode na porečju (v zemljini, na površju, v strugi, itd.) ima pomembno vlogo pri
transformaciji efektivnih padavin v odtok (Brilly in Šraj, 2006).
Različne enačbe Clarkovega HE podajajo posamezne dele časa koncentracije, tako da celotni čas
koncentracije dobimo tako, da seštejemo posamezne čase potovanja vode po površju porečja in po
sami strugi. Enačbe po metodi Kerby, Kirpich in Overton-Meadowsov nam podajajo čas potovanja
vode za prvih 100-150 metrov površinskega toka. Preostanek časa površinskega odtoka do struge
vodotoka izračunamo z enačbo SCS TR-55 in tudi po Kirpich-ovi metodi. Čas potovanja toka po sami
strugi vodotoka pa lahko izračunamo z Ramserjevo metodo.
Za računanje površinskega odtoka po metodi Clarkovega HE poleg Tc-ja potrebujemo tudi
akumulacijski koeficient porečja R. Ta ima večinoma na nekem geografskem območju konstanten
odnos glede na čas koncentracije. Razmerje Tp/R je večinoma med 1 in 6 (nižje vrednosti so značilna
za strma in urbanizirana porečja, višje vrednosti za ravna in naravna porečja) (Brilly in Šraj, 2006).
Enačbe za izračun parametrov Clarkovega HE so prikazane v preglednici 5.
Preglednica 5: Uporabljene enačbe za Clarkov HE (povzeto po Brilly in Šraj, 2006)

Kerby-jeva metoda
za določitev časa
koncentracije
površinskega toka

Tc... čas koncentracije [h]
S... nagib porečja [m/m]

Kirpich-ova metoda
za določitev časa
koncentracije
površinskega toka

n... koeficient hrapavosti porečja

OvertonMeadowsova
enačba za določitev
časa koncentracije
površinskega toka

P2... 2-letne, 24-urne padavine [mm]

L... dolžina površinskega toka [m]

v... hitrost površinskega toka [m/s]

se nadaljuje ...
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... nadaljevanje Preglednice 5
SCS TR-55 metoda
za določanje časa
koncentracije za
plitve koncentrirane
tokove

Lk... dolžina struge [m]
Sk... povprečni nagib struge [m/m]

Ramserjeva metoda
za določanje časa
koncentracije toka
v kanalih
R... Clarkov čas koncentracije [h]
Določanje
Clarkovega
akumulacijskega
koeficienta porečja
R

L... dolžina najdaljše vodne poti
porečja [km]
S... padec porečja [‰]
I... delež neprepustne površine [-]

2.4.3

Propagacija valov v strugah

V diplomski nalogi obravnavamo dokaj kompleksno porečje Gradaščice do vodomerne postaje Dvor,
zaradi česar smo ga za potrebe modeliranja razdelili na manjša, bolj homogena podporečja. Iztok iz
podporečja postane pritok v naslednjega. Postopek računa površinskega odtoka se izvede kot
seštevanje in propagacija toka na osnovi parametrov in izračunov. Na iztoku iz dolvodnega podporečja
se propagiranemu gorvodnemu hidrogramu doda še površinski odtok iz pripadajočega podporečja.
Tako dobimo hidrogram celotnega odtoka.
Propagacijo – potovanje toka vode po strugi vodotoka lahko izračunamo po različnih metodah. Ker je
hidravlični izračun nestalnega toka vode v vodotoku zahteven (različne numerične metode), se v
praksi za hitro oceno uporabljajo predvsem hidrološke metode propagacije. Pogosto nas zanimajo le
spremembe na dotočnem in iztočnem profilu vodotoka, ki jih lahko dobimo s pomočjo empiričnih
enačb. Vsaka od teh metod računa hidrogram na iztoku iz porečja, kjer za robni pogoj vzame vtočni
hidrogram. Postopki za izračun iztočnih hidrogramov temeljijo na poenostavljenih St. Venantovih
enačbah – momentna in kontinuitetna enačba (Brilly in Šraj, 2006).
V diplomski nalogi smo uporabili Muskingamov model, ki ga definiramo z uporabo parametrov
propagacije – K in X. Ker v našem primeru nimamo znanih vtočnih in iztočnih hidrogramov toka,
lahko K in X ocenimo s pomočjo lastnosti vodotoka. Parameter K predstavlja hitrost propagacije in ga
lahko ocenimo iz dolžine odseka L in hitrost poplavnega vala vw (USACE, 2000):
(6)
Hitrost vala smo izračunali s pomočjo Manningove enačbe hitrosti vode, ki smo jo po inženirskih
priporočilih ameriške vojske povečali za faktor 1.5:
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,

(7)

kjer je:
ng
I˳
R
S

Manningov koeficient hrapavosti [s/m1/3],
povprečni padec struge vodotoka [‰],
hidravlični radij [m],
površina [m²].

Obstaja enačba za določevanje parametra X, vendar pa izkušnje kažejo, da je ta parameter pri večjih
padcih in strugah brez prelivanja blizu vrednosti 0,5.
2.5
2.5.1

Programska orodja
SAGA GIS

SAGA oz. System for Automated Geo-Scientific Analysis (SAGA-GIS, 2016) je odprtokodni
geografski informacijski sistem (GIS), ki podpira vektorske in rastrske podatkovne formate. Vsebuje
veliko zbirko geoznanstvenih algoritmov in je predvsem močno orodje za analize digitalnih modelov
višin (DMV) ter digitalnih modelov reliefa (DMR). Zaradi relativno enostavne uporabe je programsko
orodje primerno za začetnika, ki se prvič srečuje z GIS programom, hkrati pa zadosti tudi
zahtevnejšim GIS analizam (Stavbar, 2011).
S pomočjo programskega orodja SAGA-GIS smo na podlagi DMV 5 Slovenije (velikosti celic 5x5 m)
(GURS, 2016) določili topografske značilnosti vseh treh podporečij. Poleg tega smo s programskim
orodjem SAGA-GIS na podlagi metapodatkovnih prostorskih slojev, določili rabo tal (Geoportal
ARSO, 2016), geološko (GeoZS, 2016) in pedološko sestavo terena (ICPVO, 2016).
2.5.2

Hidrološki model HEC-HMS

Z računalniškim programom HEC-HMS (USACE, 2016), ki ga je razvil Hidrološki inženirski center
ameriške vojske, lahko simuliramo celoten hidrološki proces površinskega odtoka s porečja. Program
omogoča analizo infiltracije in evapo-transpiracije padavin, izdelavo hidrograma enote. Z njim lahko
optimiziramo oz. umerjamo modele, napovedujemo odtok ali visokovodne valove z določenega
porečja (USACE, 2016).
HEC-HMS računa površinski odtok s porečja z odštevanjem izgub od padavin. Efektivne padavine
porečja transformira v iztok kot hidrogram. Za transformacijo padavin v odtok program uporablja
hidrogram enote (HE). Poleg tega program omogoča, da lahko izračunane hidrograme odtoka
uporabimo tudi z drugo programsko opremo za različne analize in študije, kot so napovedovanje
količin vode ob poplavah, modeliranje vplivov pregrad in prepustov ter študije vpliva bodoče
urbanizacije (Brilly in Šraj, 2006).
2.6

Meritve pretokov

Pretok je ena najpomembnejših hidroloških količin. Definiramo jo kot volumen vode, ki v enoti časa
priteče skozi določen prečni prerez vodotoka. Ločimo neposredne in posredne metode merjenja
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pretokov (Brilly in Šraj, 2005). Slednje so uporabne le pri manjših količinah vode, npr. polnitev
posode z vodo v nekem časovnem intervalu.
Za potrebe diplomske naloge smo uporabili dva neposredna merilnika pretokov - FlowTracker
Handheld ADV (SonTek) in Flo-Tracer (Flow-Tronic).
2.6.1

FlowTracker Handheld ADV

FlowTracker Handheld ADV (slika 4) je sodoben Dopplerjev profilni merilnik pretočnih hitrosti vode.
Kljub njegovi relativno hitri in enostavni uporabi, so meritve zelo natančne. Upravlja se ga preko
ročnega upravljalnika, ki vsebuje procesorsko elektroniko, baterije, tipkovnico, LCD zaslon in zunanji
priključek. Ročni upravljalnik je preko 200 cm dolgega kabla povezan z merilno sondo. Sonda je
sestavljena iz oddajnika, treh sprejemnikov kratkih pulzov zvočnih valov določene frekvence in
temperaturnega senzorja. Pri izvajanju meritev sondo pritrdimo na stojalo, ki je opremljena z merilno
skalo in omogoča enostavno nastavitev sonde na želeno globino merjenja. Dopplerjev merilnik
pretočnih hitrosti določa hitrost vode z merjenjem sprememb v frekvenci zvoka, ki se odbija od
posameznih suspendiranih snovi v vodi. Vgrajen algoritem nam omogoča neposredni izračun pretoka
na podlagi merjenih pretočnih hitrosti v različnih vertikalah po celem prečnem prerezu (Katedra za
splošno hidrotehniko UL FGG, 2016; Cvetko, 2013; Mole, 2016).

Slika 4: Merilnik FlowTracker ADV (Hoskin, 2016)

2.6.1.1

Izbira prereza in globina merjenja

Točnost meritve pretoka je odvisna od števila vertikal, kjer merimo globino in hitrost. Vertikale
izbiramo tako, da najbolje zajamemo spreminjanje višine dna struge in horizontalne razlike v hitrosti.
Interval med dvema vertikalama ne sme biti večji od 1/20 celotne širine struge in pretok ne sme biti
večji od 10 % celotnega pretoka (WMO, 2008).
Pretočna hitrost vode po globini ni konstantna in se od gladine navzdol parabolično zmanjšuje.
Priporočilo World Meteorologcial Organization (WMO, 2008) pravi, da lahko za vodotoke manjše
globine (do 60 cm) predpostavimo, da je povprečna pretočna hitrost na 6/10 globine.
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2.6.1.2

Izvedba meritev

Na samem začetku, smo čez izbrani merski profil vodotoka napeli merski trak in izmerili širino struge.
Nato smo strugo razdelili na odseke. Ocenili smo, da ne naredimo večje napake, če vzamemo za
pripadajočo širino posamezne vertikale 1/10 celotne širine struge. Potem, ko smo sestavili instrument,
smo v ročni upravljalnik vnesli širino struge in oddaljenost prve vertikale od roba vodotoka.
Instrument je na podlagi teh dveh podatkov sam predlagal naslednjo lokacijo meritve. Globino vode
smo odčitali s pomočjo merilne skale, ki je označena na stojalu. Ker je bila globina vode v vseh
vertikalah manjša od 60 cm, smo meritve izvajali v eni sami točki, in sicer na globini
od
gladine, kjer d predstavlja celotno globino vode.
2.6.2

Merilnik pretoka Flo-Tracer

Flo-Tracer meri pretoke po metodi razredčenja (slika 5). Metoda je uporabna na vodotokih z velikim
padcem in hitrim tokom oz. tam, kjer je dno korita močno nepravilno. Kot sledilo se uporablja
kuhinjska sol NaCl. V vodotok se vlije raztopina NaCl z znano koncentracijo. Na določeni razdalji
dolvodno od mesta injiciranja, se v kratkih časovnih intervalih (od 1 s do 10 s) s potopljeno sondo
določa koncentracija v vodotoku razredčene solne raztopine. Pri tem je izredno pomembno, da je
sledilna tekočina popolnoma premešana, tako da skozi vsako točko merskega profila preteče enaka
količina sledila. Vgrajen program na podlagi izmerjene koncentracije in vnesenih parametrov izriše
diagram, ki prikazuje časovno spreminjanje koncentracije sledila v merski točki (slika 6). Pretok je
ploščina, ki jo graf oklepa z X-osjo (Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, 1999, cit. po
Cvetko, P., 2013).

Slika 5: Merilnik Flo-Tracer (prirejeno po Cvetko, 2016)

2.6.2.1

Izvedba meritev

Sam potek meritev pretoka po metodi razredčenja je bil bolj enostaven kot meritve s FlowTrackerjem,
je pa bilo potrebno zagotoviti pravilno pripravo raztopine sledila. Znano količino soli smo v celoti
raztopili v vedru vode, točna količina vode v vedru nas ni zanimala, saj ta na rezultate nima vpliva.
Sondo smo povezali z merilnim instrumentom in jo potopili v matico toka. Za način meritve smo
izbrali ACQUISITION ter interval meritev 1 s. Za začetek delovanja instrumenta je bilo potrebno
vnesti vremenske pogoje, višino vodostaja, oddaljenost točke injiciranja od merskega mesta in
količino soli, ki je hkrati tudi najpomembnejši parameter. Ostali parametri na izmerjeno vrednost
pretoka ne vplivajo in služijo samo kot pomoč pri razlikovanju večjega števila meritev. Nato je sledilo
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injiciranje v vodotok, pri čemer smo skušali raztopino čim bolje razporediti po celotni širini struge. Ko
je celotna količina raztopine pretekla skozi merski profil, je instrument meritve zaključil.

Slika 6: Diagram spreminjanja koncentracije sledila
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3
3.1

PODATKI
Opis obravnavanega dela porečja

Porečje Gradaščice se nahaja v osrednji Sloveniji (slika 7). Severna meja porečja poteka po osrednjem
grebenu Polhograjskega hribovja, ki se vije od Ljubljane preko Toškega čela, Svete Katarine, Grmade,
Tošča in Pasje ravni. Nato greben zavije proti jugu in se z vrhovi Sivka, Gabrovec, Špik in Kovčka
spusti na južni hrbet Polhograjskega hribovja, ki poteka med dolino Horjulščice in Ljubljanskim
barjem (Brilly in sod., 2005).

Slika 7: Celotno porečje Gradaščice na karti Slovenije (Bezak in sod., 2013)

Povirni del porečja leži v Polhograjskem hribovju zahodno od Ljubljane - zanj so značilni priostreni
dolomitni vrhovi, ki lahko segajo do 1000 metrov nadmorske višine. Območje je izrazito razbrazdano
s številnimi grapami in dolinami. Zaradi strmih naklonov, obilnih padavin in neobstojnih kamnin so
prisotni močni erozijski procesi, zaradi česar so površinski vodotoki hudourniškega značaja izjemno
prodonosni. Slika 8 prikazuje del porečja Gradaščice do vodomerne postaje Dvor, ki ga obravnavamo
v diplomski nalogi.

Slika 8: Porečje Gradaščice do vodomerne postaje Dvor (vir podlage: Atlas okolja, 2016)

Reka Gradaščica dobi svoje ime na sotočju dveh glavnih povirnih vodotokov Male vode in Velike
Božne pri Polhovem Gradcu. Mala voda je desni povirni hudournik, ki teče po ozki dolini med
Šentjoštom in Butajnovo, v katero se izteka vrsta manjših hudourniških pritokov. Velika Božna priteče
iz severnega dela porečja, v katero se izliva vrsta manjših in večjih hudournikov in skupaj z njimi tvori
levi povirni hudournik Gradaščice. Omeniti je potrebno še stranski pritok z imenom Prosca, ki se malo
pred Dvorom izliva v Gradaščico. Ta teče po istoimenskem prevalu in predstavlja pomembno
transportno vez med horjulsko in polhograjsko dolino. Gradaščica svojo pot nadaljuje po polhograjski
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dolini, v Kozarjah se ji priključi njen največji pritok Horjulščica, in se pri Bokalškem jezu v Ljubljani
razdeli na Mestno Gradaščico in Mali Graben (Brilly in sod., 2005).
Porečje Gradaščice je veliko 154,3 km² (Brilly in sod., 2005). Za potrebe diplomske naloge smo
porečje Gradaščice omejili od njenega povirnega dela do vodomerne postaje v Dvoru, ki po naših
izračunih meri 78,9 km². Slika 9 prikazuje digitalni model višin (DMV) porečja Gradaščice do
vodomerne postaje Dvor, ki je zaradi bolj natančnih rezultatov hidrološkega modeliranja razdeljeno na
3 manjša podporečja. Z manjšimi območji bolje opišemo posamezne značilnosti celotnega območja.

Slika 9: DMV posnetek obravnavanega dela porečja Gradaščice z označenimi šiframi podporečij

Porečje Gradaščice spada v padavinsko območje tretjega reda porečja Save s šifro 148. Slednjega
sestavlja pet podporečij, katerih šifre so prikazane v preglednici 6. V našem modelu porečja Gradačice
smo obravnavali podporečji s šiframa 1481 in 1482, ter del porečja s šifro 1483, ki smo ga označili s
šifro 1843A. Prikaz strukture modela obravnavanega porečja Gradačice je podan na sliki 9.
Preglednica 6: Šifrant padavinskih območij Republike Slovenije za porečje Gradaščice (Šraj, 2000)

Šifra
1
14
148
1481

R1 R2 R3

R4

Porečje Save
Ljubljanica
Gradaščica

Padavinsko območje

Površina [km²]

Porečje Save R Slovenije

10656,26

Porečje Ljubljanice vključno s
kraškim zaledjem

1883,78

Porečje Gradaščice

158,82

Gradaščica-Polhov Povirje Gradaščice od izvira do
Gradec
sotočja z Malo vodo

1482

Mala voda

1483

Gradaščica-Šujica

1484

Šujica

1485

Gradaščica-Vrhovci

46,39

Vodozbirna površina Male
vode

22,98

Porečje Gradaščice od sotočja z
Malo vodo do sotočja s Šujico

37,61

Vodozbirna površina Šujice

47,34

Porečje Gradaščice od sotočja s
Šujico do vtoka v Ljubljanico

4,49
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3.2

Lastnosti porečja
Podporečje 1481

3.2.1
3.2.1.1

Topografske značilnosti podporečja 1481

Slika 10: DMV podporečja 1481
Preglednica 7: Osnovne značilnosti podporečja 1481

Površina [km²]
46,3

Povprečni naklon
območja [%]
44,37

Povprečni naklon Dolžina struge
vodotoka [%]
[km]
3,54
12,69

Lca [km]
8,01

Preglednica 7 prikazuje osnovne značilnosti podporečja 1481, kjer je Lca dolžina vodotoka od
iztočnega profila do prereza na vodotoku, ki je najbližje težišču vodotoka. Maksimalna nadmorska
višina obravnavanega območja je 1020 m in minimalna 358 m (slika 10). Omeniti je potrebno, da je
vrednost padca vodotoka povprečna vrednost, določena na podlagi treh glavnih osi vodotoka na
obravnavanem podporečju. Prav zaradi tega smo imeli težave z določitvijo dolžine glavne struge na
tem podporečju. Zato smo dolžino struge določili na podlagi najdaljšega kraka vodotoka od iztočnega
profila do iztoka s porečja.
3.2.1.2

Raba tal podporečja 1481

Slika 11: Karta rabe tal za podporečje 1481
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Preglednica 8: Raba tal podporečja 1481

Raba tal
Gozdovi
Urbane površine
Pašniki
Mešane kmetijske površine

Površina [km²]
32,02
0,18
2,58
11,51

Delež [%]
69,17
0,38
5,58
24,87

Preglednica 8 prikazuje površino in delež posamezne rabe tal za podporečje 1481. Kot je razvidno iz
slike 11, večino njegove površine predstavlja gozd. Prevladuje predvsem mešani gozd s 66 %, nekaj je
tudi listnatega s 27 %, le 7 % pa je iglastih gozdov. Četrtino območja pokrivajo mešane kmetijske
površine, pašnikov pa je le za vzorec. Poselitve praktično ni, skromen delež urbanih površin prinaša
samo del kraja Polhov Gradec, ki pokriva to podporečje.
3.2.1.3

Geologija podporečja 1481

Slika 12: Geološka karta podporečja 1481

Slika 12 predstavlja geološko zgradbo podporečja 1481 s šiframi geoloških enot. Njihov opis se nahaja
v preglednici 9. Območje s približno 70 % sestavljajo različni apnenci in dolomiti, ostalo pa so
predvsem sedimentne kamnine. Rečnih nanosov je približno 1 %.
Preglednica 9: Geološke enote podporečja 1481

se nadaljuje...
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3.2.1.4

Pedologija podporečja 1481

Slika 13: Pedološka karta Podporečja 1481

Pedologija podporečja 1481 je predstavljena na sliki 13. Preglednica 10 podaja natančen opis šifer
pedoloških enot in njihov delež na omenjenem podporečju.
Preglednica 10: Pedološke enote podporečja 1481
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Podporečje 1482

3.2.2
3.2.2.1

Topografske značilnosti podporečja 1482

Slika 14: DMV podporečja 1482
Preglednica 11: Osnovne značilnosti podporečja 1482

Površina [km²]
22,9

Povprečni naklon
območja [%]
40,65

Povprečni naklon Dolžina struge
vodotoka [%]
[km]
2,51
13,24

Lca [km]
7,04

Preglednica 11 prikazuje osnovne značilnosti podporečja 1482, kjer je Lca dolžina vodotoka od
iztočnega profila do prereza na vodotoku, ki je najbližje težišču vodotoka. Maksimalna nadmorska
višina na obravnavanem podporečju je 890 m in minimalna 359 m (slika 14).
3.2.2.2

Raba tal podporečja 1482

Slika 15: Karta rabe tal podporečja 1482
Preglednica 12: Raba tal podporečja 1482

Raba tal
Gozdovi
Urbane površine
Pašniki
Mešane kmetijske površine

Površina [m²]
15,14
0,14
0,91
6,68

Delež [%]
66,19
0,62
3,98
29,20

Površino in delež posamezne rabe tal za podporečje 1482 prikazuje preglednica 12. Dve tretjini
površine podporečja 1482 pokrivajo gozdovi, med katerimi z 58 % prevladuje mešani gozd, sledi mu
listnati s 34 %, le 8 % površine pokriva iglastih gozdov. Skoraj 30 % je mešanih kmetijskih površin,
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pašniki pa pokrivajo le 4 % površine podprečja 1482. Podobno kot pri podporečju 1481, zelo majhen
delež urbanih površin predstavlja naselje Polhov Gradec. Slika 15 prikazuje razporeditev rabe tal na
omenjenem podporečju.
3.2.2.3

Geologija podporečja 1482

Slika 16: Geološka karta podporečja 1482

Slika 16 predstavlja geološko zgradbo podporečja 1482 s šiframi geoloških enot. Njihov opis je v
preglednici 13. Okoli 60 % območja sestavljajo apnenci in dolomiti, ostalo pa so predvsem sedimentne
kamnine. Delež rečnih nanosov je tudi na tem podporečju le okoli 1 %.
Preglednica 13: Geološke enote podporečja 1482
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Pedologija podporečja 1482

Slika 17: Pedološka karta podporečja 1482

Pedologija podporečja 1482 je predstavljena na sliki 17. Opis in delež pedoloških enot je v preglednici
14.
Preglednica 14: Pedološke enote podporečja 1482

3.2.3
3.2.3.1

Podporečje 1483A
Topografske značilnosti podoprečja 1483A
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Slika 18: DMV podporečja 1483A
Preglednica 15: Osnovne značilnosti podporečja 1483A

Površina [km²]
9,7

Povprečni naklon
območja [%]
34,92

Povprečni naklon Dolžina struge
vodotoka [%]
[km]
1,54
4,19

Lca [km]
2,11

Preglednica 15 prikazuje osnovne značilnosti podporečja 1483A, kjer je Lca dolžina vodotoka od
iztočnega profila do prereza na vodotoku, ki je najbližje težišču vodotoka. Maksimalna nadmorska
višina obravnavanega območja je 722 m in minimalna 343 m (slika 18). Os glavnega vodotoka teče po
Polhograjski dolini.
3.2.3.2

Raba tal podporečja 1483A

Slika 19: Karta rabe tal podporečja 1434A
Preglednica 16: Raba tal podporečja 1483A

Raba tal
Gozdovi
Urbane površine
Pašniki
Mešane kmetijske površine

Površina [m²]
7,16
0,06
1,92
0,55

Delež [%]
73,90
0,67
19,77
5,66
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Območje podporečja 1483A leži na začetku Polhograjske doline, zaradi česar je tudi struktura gozdov
značilna za nižje nadmorske višine. Tu prevladuje listnati gozd z 71 %, mešani gozd pokriva 29 %
medtem, ko iglastih gozdov na tem območju ni. Zaradi pretežno ravninske lege, je tu tudi več
pašnikov, ki hkrati predstavljajo tudi naravno retenzijsko površino Gradaščice (slika 19). Kmetijske
površine predstavljajo tudi manjši delež površine (preglednica 16), kot na prejšnjih dveh območjih
(1481 in 1482). Pod urbane površine pa zopet spada del naselja Polhov Gradec.
3.2.3.3

Geologija podporečja 1483A

Slika 20: Geološka karta podporečja 1483A

Geološko zgradbo podporečja 1483A predstavlja slika 20. Šifre geoloških enot so predstavljene v
preglednici 17. Območje s približno 80 % sestavljajo različni apnenci in dolomiti. Od ostalih dveh
podporečij (1481 in 1482) se zaradi ravninske lege razlikuje predvsem v večjem deležu rečnih
nanosov (15 %).
Preglednica 17: Geološke enote podporečja 1483A
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3.2.3.4

Pedologija podporečja 1483A

Slika 21: Pedološka karta podporečja 1483A

Pedologija podporečja 1483A je predstavljena na sliki 21. Opis šifer in delež posameznih pedoloških
enot je predstavljen v preglednici 18.
Preglednica 18: Pedološke enote podporečja 1483A

3.3

Merjeni pretoki

Z meritvami pretokov smo želeli vsakemu podporečju določiti delež površinskega odtoka, ki prispeva
k toku v reki Gradaščici pri vodomerni postaji Dvor, kjer meritve pretokov izvaja Agencija Republike
Slovenije za okolje (ARSO). V ta namen smo vsa naša merilna mesta locirali na iztoke posameznih
podporečij. Točno lokacijo merilnih mest prikazuje slika 22 z njihovim opisom v preglednici 19.
Zaradi različne globine in količine vode na posameznih odsekih vodotokov, smo pretok merili z
Dopplerjevim merilnikom FlowTracker Handheld ADV in merilnikom Flo-Tracer, ki meri pretok po
metodi razredčenja.
V kraju Dvor, kjer se nahaja istoimenska vodomerna postaja, smo izbrali tudi naše 1. merilno mesto
(slika 23). Za namen diplomske naloge so bile bolj pomembne meritve na sotočjih Male vode in
Velike Božne pri Polhovem Gradcu, saj tukaj podatkov o pretokih ni - pretok Male vode na izlivu v
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Gradaščico smo merili na 2. merilnem mestu (slika 24), pritok Velike Božne pa smo merili na 3.
merilnem mestu (slika 25).

Slika 22: Prikaz merilnih mest pretokov (Geopedia, 2016)

Meritve smo na terenu opravljali dvakrat in sicer 30. 3. 2016 in 12 5. 2016. Prve meritve so bile
izvedene ob nizkih pretokih, drugič pa v deževnih dneh, ko se je pretok povečal. Prav zaradi različnih
pretočnih razmer v samih strugah je bilo smiselno uporabiti dva merilnika pretokov. Za meritve z
instrumentom FlowTracker Handheld ADV potrebujemo dovolj veliko globino vode, hkrati pa more
biti tok vode takšen, da lahko v vodotoku stojimo.
Preglednica 19: Lokacije merilnih mest

1. merilno mesto

Na iztoku vodotoka iz obravnavanega porečja Gradaščice (vodomerna
postaja Dvor) in hkrati spada v podporečje 1483A.

2. merilno mesto

Iztok vodotoka iz podporečja 1482.

3. merilno mesto

Iztok vodotoka iz podporečja 1481.

Slika 23: 1. merilno mesto - vodomerna postaja Dvor (foto: Jurček, 2016)
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Slika 24: 2. merilno mesto (foto: Jurček, 2016)

3.3.1

Slika 25: 3. merilno mesto (foto: Jurček, 2016)

Meritev pretoka 30. 3. 2016

Na 1. merilnem mestu se nahaja vodomerna postaja Dvor, kjer ARSO izvaja neprekinjene meritve
pretokov (slika 22). Na njihovi spletni strani so podatki o pretoku dostopni v realnem času, kar
pomeni, da le-ti še niso verificirani in so zgolj informativne narave (ARSO, 2016a). Pred dokončno
objavo jih ARSO pregleda in popravi morebitne napake. Ker smo naredili tudi lastne meritve na
omenjenem območju, smo lahko podatke med seboj primerjali. Ugotovili smo, da so pretoki povzeti s
spletne strani ARSO in naši merjeni pretoki skoraj identični.
Preglednica 20: Rezultati meritev pretoka 30. 3. 2016

Čas merjenja:
(10:30-12:30)
Podatki o pretoku

1. merilno mesto 2. merilno mesto 3. merilno mesto
[m³/s]

[m³/s]

[m³/s]

ARSO

1,310

/

/

FlowTracker
Handheld ADV

1,301

/

/

Flo-Tracker

1,420
1,440

0,282
0,272

0,743
0,720

S profilnim merilnikom pretočnih hitrosti FlowTracker Handheld ADV smo dobili skoraj povsem
identične rezultate, kot so znašale meritve Agencije RS za okolje, po metodi razredčenja z merilnikom
Flo-Tracker pa je bil naš pogrešek 8 % glede na podatke ARSO, kar je zadovoljiva natančnost
(preglednica 20). Na 2. in 3. merilnem mestu zaradi nizkega vodostaja merilnik FlowTracker
Handheld ADV ni prišel v poštev. Merili smo samo po metodi razredčenja.
Preglednica 21: Delež posameznih podporečij k skupnemu iztoku s porečja 30. 3. 2016

Podporečje

Q [m³/s]

Delež [%]

1483A

0,301

23,0

1482

0,277

21,1

1481

0,732

55,9
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Preglednica 21 prikazuje delež površinskega odtoka dne 30. 3. 2016, ki ga je posamezno podporečje
prispevalo k skupnemu iztoku iz obravnavanega porečja Gradaščice. Vrednost pretoka na 1. merilnem
mestu, ki je hkrati tudi vrednost iztoka iz obravnavanega porečja, smo povzeli iz spletne strani ARSO.
Ta dan je bila količina pretoka več čas enaka in je znašala 1,310 m³/s. Tako smo lahko s pomočjo
naših meritev na 2. in 3. merilnem mestu ugotovili, da dobro polovico vsega površinskega odtoka z
obravnavanega porečja prispeva podporečje 1481, ostalo pa v približno enakem razmerju prispevata
podporečji 1482 in 1483A.
3.3.2

Meritev pretoka 12. 5. 2016

Na 1. merilnem mestu zaradi večjega pretoka in močnega toka meritev z merilnikom FlowTracker
Handheld ADV nikakor ni bila možna. Na 2. in 3. merilnem mestu smo zaradi močnega toka pretok
merili samo z metodo razredčenja. Vrednosti pretokov na posameznih merilnih mestih so
predstavljene v preglednici 22.
Preglednica 22: Rezultati meritev pretoka 12. 5. 2016

Čas merjenja:
(14:30 - 15:15)
Podatki o pretoku

1. merilno mesto 2. merilno mesto 3. merilno mesto
[m³/s]

[m³/s]

[m³/s]

ARSO

4,790

/

/

FlowTracker
Handheld ADV

/

/

/

Flo-tracker

/

1,470

2,200

Preglednica 23 prikazuje kolikšen delež površinskega odtoka je ob deževnem vremenu dne 12. 5. 2016
prispevalo posamezno podorečje k skupnemu iztoku iz obravnavanega porečja Gradaščice. Na 1.
merilnem mestu, se je pretok po podatkih ARSO spreminjal. Njegova vrednost je od 13. ure začela
padati. V času naših meritev na 2. in 3. merilnem mestu je dosegel vrednost 4,790 m³/s.
Preglednica 23: Delež posameznih podporečij k skupnemu iztoku s porečja 12. 5. 2016

Podporečje

Q [m³/s]

Delež [%]

1483A

1,120

23,4

1482

1,470

30,7

1481

2,200

45,9

Ponovno je največ površinkega odtoka prispevalo podporečja 1481, vendar je prispevek k skupnemu
iztoku za 10 % manjši, kot je bil dne 30. 3. 2016. Podporečje 1482 prispeva 10 % več površinskega
odtoka, medtem ko delež podporečja 1484A ostaja enak.
3.4

Padavinski podatki

Padavine so v programu HEC- HMS osnovni podatek za izračun površinskega odtoka. Za modeliranje
površinskega odtoka z obravnavanega dela porečja Gradaščice smo uporabili 5-minutne padavinske
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podatke z meteorološke postaje Črni Vrh, ki se nahaja približno na sredini podporečja 1481 in
samodejne padavinske postaje Dvor na iztoku iz podporečja 1483A.
Meteorološka postaja Črni Vrh leži na nadmorski višini 827 m, samodejna padavinska postaja Dvor pa
na nadmorski višini 344 m. Obe sta opremljeni s pluviografom, ki meri količino, trajanje in intenziteto
padavin. Podatke o 5-minutnih padavinah za postajo Črni Vrh od leta 1979 do leta 2010 in postajo
Dvor od leta 1993 do leta 2015 nam je za potrebe diplomske naloge posredovala ARSO (ARSO,
2016b).
Za obdobje med letoma 2005 in 2010 smo izbrali histograme padavin za posamezne padavinske
dogodke in jih v programu HEC-HMS uporabili za umerjanje in validacijo hidrološkega modela. Za
modelsko določanje projektnih pretokov pa smo uporabili tudi podatke o ekstremnih padavinah (ITP
krivulje) za meteorološko postajo Črni Vrh od leta 1976 do leta 2010 (preglednica 24) (ARSO,
2015c).
Preglednica 24: Povratne dobe za ekstremne padavine za meteorološko postajo Črni Vrh (ARSO, 2015c)

3.5

Podatki o pretokih

V diplomski nalogi smo za kontrolo točnosti izračunanega površinskega odtoka uporabili podatke o
pretokih z vodomerne postaje Dvor (šifra 5500). Postaja leži na nadmorski višini 341 m v kraju Dvor
blizu Polhovega Gradca. Na vodomerni postaji Dvor so z meritvami pretokov začeli leta 1977 (ARSO,
2016d). ARSO nam je za potrebe diplomske naloge posredovala urne pretoke od leta 1998 do leta
2014 (ARSO, 2016d).
Za potebe hidrološkega modeliranja površinskega odtoka smo uporabili podatke o urnih pretokih od
leta 2005 do leta 2010. Za verjetnostno analizo visokovodnih konic pa smo uporabili maksimalne letne
vrednosti pretokov za obdobje 1981 do 2014, ki so prikazane na sliki 26 (ARSO, 2016e).
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Maksimalni letni pretoki (1981-2014)
100,0

Q [m³/s]

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Leto
Slika 26: Maksimalni letni pretoki od leta 1981 do leta 2014 (vir podatkov: ARSO, 2016e)

Hidrološki model

3.6

V programu HEC-HMS je projekt sestavljen iz 4 glavnih in obveznih delov:
1.
2.
3.
4.

Model porečja,
Meteorološki model,
Časovni niz podatkov,
Kontrolni model.

V hidrološki model smo najprej grafično vnesli posamezne komponente modela – podporečje,
vozlišče, propagacija in povezave (glej slika 27). Nato smo v meteorološkem modelu vsakemu
podporečju določili pripadajočo padavinsko postajo. V časovnem nizu podatkov smo vnesli izmerjen
pretok na iztoku iz porečja (V2) in izmerjene padavine na posamezni padavinski postaji – Dvor in Črni
Vrh. Začetek in konec simulacije ter časovni korak izračuna določimo v kontrolnem modelu.

Slika 27: Grafična shema hidrološkega modela porečja

Vhodni podatki za hidrološki model

3.7

Vhodni podatki za hidrološki model površinskega odtoka HEC-HMS za obravnavano območje porečja
Gradaščice so naslednji:



Prispevna površina za 3 podporečja.
Parametri, ki določajo račun padavinskih izgub.
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Parametri sintetičnega hidrograma enote – Snyderjev HE, SCS HE in Clarkov HE.
Parametri izbrane metode propagacije hidrogramov.
Parametri baznega odtoka.
Merjene padavine.
Merjeni pretoki.

Prve štiri zgoraj navedene točke so za vse padavinske dogodke enake, medtem ko so zadnje tri za vsak
padavinski dogodek različne.
Za potrebe modeliranja površinskega odtoka smo prispevne površine posameznih podporečij določili v
poglavju 3.2. Padavinske izgube program HEC-HMS izračuna na podlagi koeficienta CN iz katerega
izračunamo začetne izgube Ia in deleža neprepustnih površin I. Za delež nepropustnih površin smo
predpostavili kar delež urbanih površin, ki je za vsako podporečje predstavljen v poglavju 3.2 – raba
tal. Enačbe za izračun parametrov sintetičnega hidrograma enote po različnih metodah so
predstavljene v poglavju 2.4.2. Naslednje poglavje 2.4.3 pa prikazuje izračun propagacije valov v
strugi od sotočja Velike Božne in Male vode do vodomerne postaje Dvor. Bazni odtok smo za vsak
padavinski dogodek določili posebej. Iz merjenih pretokov smo vzeli vrednost pretoka preden je ta
začel naraščati in prevzeli, da se vrednost baznega odtoka tekom dogodka ni spreminjala.
Posameznemu podporečju smo vrednost baznega odtoka določili na podlagi povprečij rezultatov dveh
terenskih meritev oz. ocenjenih deležev površinskega odtoka s posameznega podporečja (poglavje
3.3.1 in 3.3.2).
3.7.1

Koeficient CN in začetne izgube Ia

Preglednica 25, prikazuje izbrane vrednosti koeficienta CN za vsako podporečje posebej. Postopek
ocene njihovih vrednosti je podrobneje opisana v poglavju 2.2.1.1.
Preglednica 25: Vrednosti CN za različne rabe tal

1482
Gozdovi
Urbane površine
Pašniki
Mešane kmetijske površine
Skupaj
1482
Gozdovi
Urbane površine
Pašniki
Mešane kmetijske površine
Skupaj
1483A
Gozdovi
Urbane površine
Pašniki
Mešane kmetijske površine
Skupaj

Površina [km²]
32,02
0,18
2,58
11,51
46,29
Površina [km²]
15,14
0,14
0,91
6,68
22,87
Površina [km²]
7,16
0,06
1,92
0,55
9,70

Delež [%]
69,17
0,38
5,58
24,87

Izbran CN
54
86
73
78

Delež [%]
66,19
0,62
3,98
29,20

61
Izbran CN
57
86
74
79

Delež [%]
73,90
0,67
19,77
5,66

64
Izbran CN
64
88
78
82
68
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V preglednici 26 so za vsako podporečje prikazani izračunani parametri padavinskih izgub po metodi
SCS – koeficient CN, maksimalno zadrževanje S in začetne izgube Ia. Vse enačbe so prikazane v
poglavju 2.2.1.
Preglednica 26: Vrednosti parametrov padavinskih izgub

Podporečje
1481
1482
1483A
3.7.2
3.7.2.1

CN
61,0
64,0
69,0

S [mm]
162,4
142,9
114,1

Ia [mm]
32,5
28,6
22,8

Parametri sintetičnega hidrograma enote
Čas zakasnitve - Tp

Čas zakasnitve – Tp, smo izračunali po različnih metodah, ki so prikazane v poglavju 2.4.2.1 ter v
poglavju 2.4.2.2. Preglednica 27 prikazuje rezultate izračunov po Snyderjevi metodi in metodi SCS.
Preglednica 27: Vrednosti Tp-ja po metodi Snyderjev HE in metodi SCS HE

Metoda
Snyderjev HE
Metoda Tulsa District
Metoda Denver
Metoda Riverside County
Eaglesonova metoda
Putnamova metoda
Tylor-Schwartzeva metoda
Metoda Colorado State
University
SCS HE

1481
Tp [h]
Cp [-]
6,01
/
1,31
0,61
2,10
0,54
1,11
/
0,47
/
8,92
/
2,71
/

1482
Tp [h]
Cp [-]
5,86
/
1,29
0,61
2,17
0,48
1,09
/
0,49
/
7,51
/
2,76
/

1483A
Tp [h]
Cp [-]
2,89
/
0,53
0,56
0,79
0,42
0,46
/
0,21
/
4,56
/
1,47
/

47,99

/

34,08

/

14,19

/

1,63

-

1,63

-

0,62

-

Naštete metode za izračun časa zakasnitve so empirične enačbe, ki so bile razvite za posamezna
povodja v ZDA. Vse enačbe imajo svoje omejitve za vrednosti parametrov in skoraj nobena v celoti ne
zadosti značilnostim porečja Gradaščice. Z umerjanjem modelov glede na različne padavinske
dogodke pa smo v nadaljevanju določili vrednosti parametrov s katerimi smo dobili najmanjše
odstopanje med umerjeno in izračunano vrednostjo pretoka.
3.7.2.2

Čas koncentracije - Tc

Čas koncentracije – Tc, smo izračunali po različnih metodah, ki so prikazane v poglavju 2.4.2.3. V
preglednici 28 so predstavljeni rezultati delnih časov koncentracije z uporabo različnih metod
Clarkovega HE. Celoten čas koncentracije dobimo tako, da seštejemo delne čase koncentracije
(Tc1+Tc2+Tc3).
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Preglednica 28: Delni Tc-ji po metodi Clarkovega HE

Metoda
Tc1 [h]
Tc2 [h]
Tc3 [h]

1481
0,26
0,03
0,39
0,16
1,69
1,74

Metoda Kerby
Metoda Kirpich
Enačba Overton-Meadowsov
Metoda SCS-55
Metoda Kirpich
Metoda Ramser

1483
0,25
0,03
0,40
0,17
1,99
2,05

1483A
0,26
0,08
0,59
0,15
1,40
0,90

V učbeniku Modeliranje površinskega odtoka sta predstavljeni enačbi za določanje akumulacijskega
koeficienta porečja R, vendar sta dali enačbi popolnoma neustrezne rezultate. Zato smo za
obravnavano območje ocenili, da je razmerje Tc/R enako 2. Za ustretno oceno parametra R bi ga
morali umeriti glede na merjene podatke o pretokih. Preglednica 29 prikazuje dobljene vrednosti Tc-ja
in R za različne kombinacije delnih časov koncentracij.
Preglednica 29: Rezultati časov koncentracije in akumulacijskega koeficienta porečja R

1481
Tc [h] R [h]
2,11
4,22
2,16
4,32
1,88
3,76
1,93
3,86
2,24
4,48
2,29
4,58

Metoda
Kerby + SCS-55 + Kirpich
Kerby + SCS-55 + Ramser
Kirpich + SCS-55 + Kirpich
Kirpich + SCS-55 + Ramser
Overton-Meadowsov + SCS-55 + Kirpich
Overton-Meadowsov + SCS-55 + Ramser

1482
Tc [h] R [h]
2,41
4,82
2,47
4,94
2,19
4,38
2,25
4,50
2,56
5,12
2,62
5,24

1483A
Tc [h] R [h]
1,81
3,62
1,31
2,62
1,63
3,26
1,13
2,26
2,14
4,28
1,64
3,28

Z umerjanjem modelov padavinskih dogodkov smo določili s katero kombinacijo metod se najbolj
približamo dejanski vrednosti Tc-ja za naše porečje.
3.7.3

Propagacija

V preglednici 30 sta prikazani vrednosti parametrov propagacije – K in X. Uporabljene enačbe in
njihove predpostavke so predstavljene v poglavju 2.4.3.
Preglednica 30: Parametra propagacije – K in X

Dolžina oseka [m]

Hitrost vode [m/s]

K [h]

X

2853

1,53

0,52

0,5

Jurček, T. 2016. Izračun odtoka s povirnega dela Gradaščice.
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

4

33

REZULTATI

4.1

Umerjanje modela

Z umerjanjem modela smo želeli podporečjem 1481, 1482 in 1483A določiti metodo sintetičnega HE
in parametre, pri katerih se modelirane vrednosti površinskega odtoka najbolje ujamejo z izmerjenimi
vrednostmi pretokov. Model smo preizkušali z metodo Snyderjevega HE, metodo SCS HE in metodo
Clarkovega HE ter na koncu izbrali tisto, ki da bolj točne rezultate. Poleg tega smo pri umerjanju
hidrološkega modela podporečju 1482 določili najustreznejšo padavinsko postajo – Črni Vrh ali Dvor.
Preverili smo tudi ali izračunani oz. predpostavljeni koeficient CN (poglavje 3.7.1) ustreza našemu
hidrološkemu modelu in modelnim izračunom.
Glede na razpoložljivost podatkov o padavinah ter pretokih smo definirali obdobje (2005-2010), v
katerem smo izbrali dogodke, ki smo jih uporabili v procesu umerjanja ter validacije hidrološkega
modela. Naslednja poglavja prikazujejo rezultate umerjanja hidrološkega modela za izbrane
padavinske dogodke.
4.1.1

Padavinski dogodek 5. 7. 2005

Prvi padavinski dogodek, ki smo ga izbrali za umerjanje se je zgodil 5. 7. 2005. Na podporečju 1481
so se padavine pričele ob 04:00 in končale ob 23.00 (postaja Črni Vrh). Na podporečju 1482 in 1483A
pa so se padavine pričele ob 04:00 in končale ob 23:00 (postaja Dvor). Bazni odtok je v tem časovnem
obdobju znašal 1,651 m³/s. Koeficient CN je glede na začetno izračunano vrednost večji za 4
(preglednica 31). Razmerje med Tc in R porečja je 2,5. Umerjeni vhodni podatki so prikazani v
preglednici 31. Modelirani hidrogram na sliki 28 pa prikazuje rezultat umerjanja parametrov za izbran
padavinski dogodek, na lokaciji vodomerne postaje Dvor (iztok s porečja).
Preglednica 31: Vhodni podatki za umerjanje padavinskega dogodka 5. 7. 2005

Podporečje
1481
1482
1483A

Padavinska
Trajanje
postaja
dogodka [h]

Padavine
[mm]

Črni Vrh

19

49,9

Dvor

19

34,2

Clarkov HE: Kirpich + SCS-55 + Ramser
Tc [h]
R [h]
65,0
1,93
4,83
68,0
2,25
5,63
72,0
1,13
2,83
CN

Slika 28: Hidrogram površinskega odtoka na podlagi umerjanja parametrov za padavinski dogodek 5. 7. 2005.
Spodnja modra črtkana črta prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok iz
podporečji 1481 in 1482, modra polna črta pa celoten iztok iz porečja. S črno črto je prikazan merjen pretok.
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4.1.2

Padavinski dogodek 26. 9. 2007 in 27. 9. 2007

Drugi padavinski dogodek, ki smo ga izbrali za umerjanje modela se je zgodil s 26. 9. 2007 na 27. 9.
2007. Na podporečju 1481 so se padavine pričele ob 15:00 in končale ob 03.00 (postaja Črni Vrh). Na
podporečju 1482 in 1483A pa so se padavine pričele ob 15:00 in končale ob 02:00 (postaja Dvor).
Bazni odtok je v tem časovnem obdobju znašal 0,464 m³/s. Koeficient CN je glede na začetno
izračunano večji za 4 (preglednica 32). Razmerje med Tc in R porečja je 2,5. Umerjeni vhodni podatki
so prikazani v preglednici 32. Modelirani hidrogram na sliki 29 pa prikazuje rezultat umerjanja
parametrov za izbran padavinski dogodek na lokaciji vodomerne postaje Dvor (iztok s porečja).
Preglednica 32: Vhodni podatki za umerjanje padavinskega dogodka 26. 9. 2007 - 27. 9. 2007

Podporečje
1481
1482
1483A

Padavinska
Trajanje
postaja
dogodka [h]

Padavine
[mm]

Črni Vrh

12

51,1

Dvor

11

54,6

Clarkov HE: Kirpich + SCS-55 + Ramser
Tc [h]
R [h]
65,0
1,93
4,83
68,0
2,25
5,63
72,0
1,13
2,83
CN

Slika 29: Hidrogram površinskega odtoka na podlagi umerjanja za padavinski dogodek 26. 9. 2007 - 27. 9.
2007. Spodnja modra črtkana črta prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok
iz podporečji 1481 in 1482, modra polna črta pa celoten iztok iz porečja. S črno črto je prikazan merjen pretok.

4.1.3

Padavinski dogodek 15. 8. 2008 in 16. 8. 2008

Tretji padavinski dogodek, ki smo ga izbrali za umerjanje, se je zgodil s 15. 8. 2008 na 16. 8. 2008 in
je na obeh padavinskih postajah (Črni Vrh in Dvor) je trajal od 17:00 do 08:00 naslednjega dne. Bazni
odtok je v tem časovnem obdobju znašal 0,786 m³/s. Koeficient CN je glede na začetno izračunano
vrednost večji za 4 (preglednica 33). Razmerje med Tc in R porečja je 2,5. Umerjeni vhodni podatki so
prikazani v preglednici 33. Modelirani hidrogram na sliki 30 pa prikazuje rezultat umerjanja
parametrov za izbran padavinski dogodek na lokaciji vodomerne postaje Dvor (iztok s porečja).
Preglednica 33: Vhodni podatki za umerjanje padavinskega dogodka 15. 8. 2008 - 16. 8. 2008

Podporečje Padavinska
Trajanje
postaja
dogodka [h]

Padavine
[mm]

Črni Vrh

15

86,4

Dvor

15

56,6

1481
1482
1483A

Clarkov HE: Kirpich + SCS-55 + Ramser
Tc [h]
R [-]
65,0
1,93
4,83
68,0
2,25
5,63
72,0
1,13
2,83
CN
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Slika 30: Hidrogram površinskega odtoka na podlagi umerjanja za padavinski dogodek 15. 8. 2008 - 16. 8.
2008. Spodnja modra črtkana črta prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok
iz podporečji 1481 in 1482, modra polna črta pa celoten iztok iz porečja. S črno črto je prikazan merjen pretok.

4.1.4

Umerjene vrednosti parametrov

Postopek umerjanja hidrološkega modela HEC-HMS je pokazal, da se je merjenim podatkom o
pretokih najbolje prilegal modelirani hidrogram z uporabo Clarkove metode HE. Koeficient CN, ki
smo ga določili v postopku umerjanja modela, je večji za 4 od začetne vrednosti, ki smo jo določili na
podlagi značilnosti porečja (preglednica 25), medtem ko je razmerje Tc/R 2,5 (določeno na podlagi
umerjanja modela). Vhodni podatki, ki smo jih določili z umerjanjem so prikazani v preglednici 34.
Preglednica 34: Vhodni podatki za validacijo

Podporečje Padavinska postaja
1481
1482
1483A
4.2

Črni Vrh

CN
65,0
68,0
72,0

Dvor

Clarkov HE: Kirpich + SCS-55 + Ramser
Tc [h]
Tc/R
R [h]
1,93
2,5
4,83
2,25
2,5
5,63
1,13
2,5
2,83

Validacija modela

Za validacijo hidrološkega modela smo izbrali tri nove padavinske dogodke. Želeli smo preveriti, kako
se parametri, dobljeni z umerjanjem, obnašajo pri drugih padavinskih dogodkih.
4.2.1

Padavinski dogodek 18. 9. 2007

Prvi padavinski dogodek, ki smo ga izbrali za validacijo, se je zgodil 18. 9. 2007. Na podporečju 1481
so se padavine pričele ob 07:00 in končale ob 23:00 (postaja Črni Vrh). Na podporečju 1482 in 1483A
pa so se padavine pričele ob 08:00 in končale ob 23:00 (postaja Dvor). Bazni odtok je v tem časovnem
obdobju znašal 0,464 m³/s. Vhodni podatki validacije so prikazani v preglednici 35 in modelirani
hidrogram na sliki 31.
Preglednica 35: Vhodni podatki validacije hidrološkega modela za padavinski dogodek 18. 9. 2007

Podporečje
1481
1482
1483A

Padavinska
Trajanje
postaja
dogodka [h]

Padavine
[mm]

Črni Vrh

16

65,1

Dvor

15

43,7

Clarkov HE: Kirpich + SCS-55 + Ramser
Tc [h]
R [h]
65,0
1,93
4,83
68,0
2,25
5,63
72,0
1,13
2,83
CN
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Slika 31: Modelirani hidrogram pri validaciji za padavinski dogodek 18. 9. 2007. Spodnja modra črtkana črta
prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok iz podporečji 1481 in 1482, modra
polna črta pa celoten iztok iz porečja. S črno črto je prikazan merjen pretok.

4.2.2

Padavinski dogodek 5. 10. 2007 in 6. 10. 2007

Drugi padavinski dogodek, ki smo ga izbrali za validacijo, se je zgodil s 5. 10. 2007 na 6. 10. 2007. Na
podporečju 1481 so se padavine pričele ob 20:00 in končale ob 14:00 (postaja Črni Vrh). Na
podporečju 1482 in 1483A pa so se padavine pričele ob 20:00 in končale ob 14:00 (postaja Dvor).
Bazni odtok je v tem časovnem obdobju znašal 0,850 m³/s. Vhodni podatki validacije so prikazani v
preglednici 36 in modelirani hidrogram na sliki 32.
Preglednica 36: Vhodni podatki validacije hidrološkega modela za padavinski dogodek 5. 10. 2007 - 6. 10. 2007

Podporečje
1481
1482
1483A

Padavinska
Trajanje
postaja
dogodka [h]

Padavine
[mm]

Črni Vrh

18

57,8

Dvor

18

67,2

Clarkov HE: Kirpich + SCS-55 + Ramser
Tc [h]
R [-]
65,0
1,93
4,83
68,0
2,25
5,63
72,0
1,13
2,83
CN

Slika 32: Modelirani hidrogram pri validaciji za padavinski dogodek 5. 10. 2007 - 6. 10. 2007. Spodnja modra
črtkana črta prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok iz podporečji 1481 in
1482, modra polna črta pa celoten iztok iz porečja. S črno črto je prikazan merjen pretok.
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Padavinski dogodek 18. 7. 2008

Tretji padavinski dogodek, ki smo ga izbrali za validacijo, se je zgodil 18. 7. 2008. Na podporečju
1481 so se padavine pričele ob 00:00 in končale ob 11:00 (postaja Črni Vrh). Na podporečju 1482 in
1483A pa so se padavine pričele ob 00:00 in končale ob 11:00 (postaja Dvor). Bazni odtok je v tem
časovnem obdobju znašal 1,825 m³/s. Rezultati validacije so prikazani v preglednici 37 in modelirani
hidrogram na sliki 33.
Preglednica 37: Vhodni podatki validacije hidrološkega modela za padavinski dogodek 18. 7. 2008

Trajanje
Podporečje Padavinska
dogodka [h]
postaja
Črni Vrh
11
1481
1482
Dvor
11
1483A

Padavine
[mm]
50,1
49,5

Clarkov HE: Kirpich + SCS-55 + Ramser
CN
65,0
68,0
72,0

Tc [h]

R [-]

1,93
2,25
1,13

4,83
5,63
2,83

Slika 33: Modelirani hidrogram pri validaciji za padavinski dogodek 18. 7. 2008. Spodnja modra črtkana črta
prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok iz podporečji 1481 in 1482, modra
polna črta pa celoten iztok iz porečja. S črno črto je prikazan merjen pretok.

4.3
4.3.1

Projektni pretoki
Verjetnostna analiza

Za verjetnostno analizo visokovodnih konic smo uporabili največje izmerjene letne vrednosti pretokov
z vodomerne postaje Dvor za obdobje 1981-2014. Z uporabo sedmih teoretičnih verjetnostnih
porazdelitev (normalna porazdelitev, logaritemsko normalna porazdelitev, Gumbelova porazdelitev,
Pearsonova III porazdelitev, logaritemska Pearsonova III porazdelitev, generalizirana porazdelitev
ekstremnih vrednosti (GEV) in generalizirana logistična porazdelitev (GLO) smo določili projektne
pretoke z 10-, 50- in 100-letno povratno dobo. Poleg tega smo podatke o letnih konicah pretokov
obdelali še z Weibullovo empirično porazdelitveno funkcijo in s tem preverili ujemanje teoretičnih
porazdelitvenih funkcij z izmerjenimi podatki.
Na verjetnostni mreži (slika 34) smo prikazali ocenjene vrednosti pretokov, dobljenih z uporabo
različnih verjetnostnih porazdelitev, poleg tega smo na njej prikazali tudi podatke o merjenih pretokih
z uporabo Weibullove empirične porazdelitve. Ocenjene vrednosti pretokov za 10-, 50- in 100-letno
dobo pa so prikazane v preglednici 38.
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160,0

Rezultati verjetnostnih analiz

140,0
Normalna
Log. normalna
Gumbel
Perason III
Log. Pearson
GEV
GLO
Weibull

Pretok [m³/s]

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1,00

10,00
100,00
Povratna doba T(x)
Slika 34: Grafični prikaz rezultatov verjetnostnih analiz

Preglednica 38: Rezultati verjetnostne analize z uporabo različnih porazdelitvenih funkcij na lokaciji vodomerne
postaje Dvor na reki Gradaščici

GEV
Povratna Normalna Log-normalna Gumbel Perason III Log-Pearson III
doba
Q [m³/s]
Q [m³/s]
Q [m³/s] Q [m³/s]
Q [m³/s]
Q [m³/s]
65,5
66,0
66,6
67,4
66,5
66,5
10 let
76,3
82,7
85,5
87,7
85,8
89,3
50 let
80,1
89,5
93,4
96,1
94,3
100,1
100 let

GLO
Q [m³/s]
65,3
90,2
103,7

Merjena pretoka, ki sta v mrežo umeščena z Weibull-ovo porazdelitvijo in najbolj odstopata od
verjetnostnih porazdelitev, sta se zgodila septembra 2010 (89,7 m³/s) in oktobra 2014 (94,8 m³/s) in sta
bila ekstremna dogodka. Septembra leta 2010 so zahodno in jugozahodno Ljubljano prizadele močne
poplave, katerih glavni vzrok je bil velik površinski odtok s porečja Gradaščice (Legiša, 2013).
Oktobra 2014 je severni in zahodni del Ljubljanske kotline zajelo močno neurje. Čeprav je bil pretok
vode v povirnem delu porečja večji kot septembra leta 2010, tokrat poplave niso dosegle Ljubljane, saj
se je vsa voda razlila po ravninskem delu porečja (Zibelnik, 2014). Omeniti velja, da so prav tako
avgusta istega leta poplave prizadele povirni del Gradaščice. Na vodomerni postaji Dvor je bila
izmerjena vrednost konice pretoka 70,0 m³/s (ARSO, 2016e). Prav tako je v zadnjih letih (leta 2012)
nastopil tudi tretji največji pretok 68,7 m³/s, ki pa se že lepo ujame s teoretičnimi porazdelitvami.
Za najprimernejšo porazdelitveno funkcijo za vodomerno postajo Dvor se je za obdobje 1981-2014
izkazala generalizirana logistična porazdelitev (GLO). Je pa očitno, da tudi ta porazdelitev ni
najboljša, saj pri večjih povratnih dobah podcenjuje izmerjene vrednosti. Na to kažejo tudi poplavni
dogodki, ki so se zgodili v zadnjih 6 letih.
4.3.2

Modelsko določanje projektnih pretokov

S pomočjo umerjenega in validiranega hidrološkega modela HEC-HMS in podatkov o ekstremnih
padavinah z določeno povratno dobo – 10, 50 in 100 let (slika 35), smo izračunali projektne pretoke na
iztoku iz obravnavanega porečja Gradaščice (vodomerna postaja Dvor) tudi s pomočjo modela.
V programu HEC-HMS smo izdelali sintetični histogram padavin z 10-, 50- in 100-letno povratno
dobo. Določili smo, da padavinski dogodek traja 3 ure, kolikor je vsota časov koncentracije Tc za
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podporečji 1482 in 1483A. Ostali parametri porečja Gradaščice ostajajo enaki kot pri kalibraciji
modela. Količina padavin z 10-letno povratno dobo in trajanjem 3 ure znaša po ITP krivuljah (ARSO,
2015c) 51,5 mm, s 50-letno povratno dobo 66,2 mm in s 100-letno povratno dobo 71,7 mm.
Poleg tega je bilo potrebno za določitev sintetičnega histograma padavin ustrezno razporediti padavine
znotraj padavinskega dogodka. Pri tem smo uporabili rezultate analiz razporeditve padavin znotraj
padavinskih dogodkov za različne vodomerne postaje v Sloveniji (Dolšak, 2015). Na podlagi njegovih
rezultatov smo ugotovili, da se največja intenziteta padavin na območju Ljubljane zgodi na prvih 25 %
celotnega trajanja padavinskega dogodka.

Povratne dobe za ekstremne padavine - Črni Vrh
1000

Padavine [min]

2 leti
5 let
100

10 let
25 let
50 let

10

100 let
250 let

1
1

10

100
1000
10000
Trajanje padavin [min]
Slika 35: Povezava med povratno dobo, trajanjem padavin in količino padavin za meteorološko postajo Črni Vrh
(vir podatkov: ARSO, 2015c)

Na slikah 36, 37 in 38 so prikazani rezultati modeliranja za padavine z 10-, 50- in 100-letno povratno
dobo.

Slika 36: Izračunani hidrogrami površinskega odtoka zaradi sintetičnih padavin z 10-letno povratno dobo.
Spodnja modra črtkana črta prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok iz
podporečji 1481 in 1482, modra polna črta pa celoten iztok iz porečja.
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Slika 37: Izračunani hidrogrami površinskega odtoka zaradi sintetičnih padavin z 50-letno povratno dobo.
Spodnja modra črtkana črta prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok iz
podporečji 1481 in 1482, modra polna črta pa celoten iztok iz porečja

Slika 38: Izračunani hidrogrami površinskega odtoka zaradi sintetičnih padavin z 100-letno povratno dobo.
Spodnja modra črtkana črta prikazuje iztok iz podporečja 1483A, srednja modra črtkana propagiran iztok iz
podporečji 1481 in 1482, modra polna črta pa celoten iztok iz porečja

Maksimalni pretok z 10-letno povratno dobo znaša 13,7 m³/s, volumen odtoka znaša 334,6 *1000 m³.
Za 50-letno povratno dobo znaša maksimalni pretok 30,1 m³/s, izračunani volumen celotnega odtoka
pa je enak 743,8 *1000 m³. Maksimalni pretok s 100-letno povratno dobo pa znaša 37,4 m³/s in
povzroči pripadajoči volumen odtoka 928,9 *1000 m³.
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ANALIZA

5.1

Analiza rezultatov umerjanja modela HEC-HMS

Za umerjanje modela porečja Gradaščice s pomočjo programa HEC-HMS smo izbrali tri padavinske
dogodke. S primerjavo rezultatov modela in meritev smo ugotavljali medsebojno ujemanje. V
preglednici 39 so prikazani rezultati modela in meritev za tri padavinske dogodke, njihovo odstopanje
pa je prikazano v preglednici 40.
Preglednica 39: Prikaz rezultatov modela in meritev površinskega odtoka za porečje Gradaščice

Maksimalni
pretok [m³/s]

Volumen odtoka
[1000 m³]

Konica odtoka

5. 7. 2005

MODEL
MERITEV

8,1
10,9

452,8
595,3

5.7.2005 ob 19:15
5.7.2005 ob 19:00

26. 9. 2007 - 27. 9. 2007

MODEL
MERITEV

16,4
15,9

446,5
507,7

27.92007 ob 02:10
27.92007 ob 02:00

15. 8. 2008 - 16. 8. 2008

MODEL
MERITEV

47,1
44,4

1224,9
1115,9

16.8.2008 ob 7:20
16.8.2008 ob 7:00

Cilj umerjanja hidrološkega modela je bil, da se maksimalni pretok in čas njegovega nastopa kar
najbolje ujameta z dejanskimi merjenimi podatki. Izkazalo se je, da porečje Gradaščice najbolje opiše
Clarkov HE, nekoliko slabše Snyderjev HE, medtem ko je SCS HE od vseh metod dal najslabše
ujemanje modeliranih vrednosti z merjenimi pretoki. Ker za Clarkov HE nismo imeli izračunane
vrednosti razmerja Tc/R, smo z umerjanjem morali določiti še ta parameter. Večji kot je R, bolj je
hidrogram površinskega odtoka sploščen (manj izrazita konica), z manjšanjem vrednosti parametra R
pa konica pretoka pri hidrogramu postaja bolj izrazita in se tudi bolje prilega času pojava
maksimalnega pretoka (merjeni podatki).
Preglednica 40: Prikaz odstopanja rezultatov modela od meritev za porečje Gradaščice

Odstopanje maksimalnega Odstopanje volumna
Razlika v času
pretoka [%]
odtoka [%]
nastopa konice odtoka
5. 7. 2005
26. 9. 2007 - 27. 9. 2007
15. 8. 2008 - 16. 8. 2008

-25,7
3,2
6,1

-23,9
-12,1
9,8

15 min
10 min
20 min

V preglednici 40 lahko vidimo, da je odstopanje izračunanega maksimalnega pretoka od merjenega
občutno večje za padavinski dogodek, ki se je zgodil 5. 7. 2005. Odstopanje izračunanega volumna
odtoka od merjenega lahko pripišemo predvsem neujemanju konic maksimalnega pretoka. Čas nastopa
konice modeliranega maksimalnega odtoka se relativno dobro ujema z meritvami, kar pomeni, da je za
odstopanje najverjetneje kriva prenizka vrednost koeficienta CN oz. prevelike padavinske izgube za ta
dogodek. To se je izkazalo za zelo verjetno v nadaljnjih analizah (poglavje 5.3), kjer smo za ta
dogodek ugotovili veliko predhodno namočenost tal. Pri ostalih dveh dogodkih se konici
maksimalnega odtoka relativno dobro ujemata, zaradi česar je tudi odstopanje volumna odtoka manjše.
Predvidevamo, da je pri dogodku 26. 9. 2007 - 27. 9. 2007 za 12,1 % odstopanje volumna odtoka kriv
predvsem bazni odtok. V samih izračunih smo uporabili linearno metodo izločanja baznega odtoka, ki
je sicer enostavna, vendar manj točna. Glede na to, da smo v programu HEC-HMS računali površinski
odtok za 5-minutni interval, za primerjavo pa uporabljali merjene podatke o pretokih z 1-urnim
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časovnim korakom, se čas konice pretoka, ki smo jo izračunali z modelom, relativno dobro ujema z
merjenimi podatki.
5.2

Analiza rezultatov validacije modela HEC-HMS

Pri validaciji smo v hidrološki model vstavili enake parametre, kot smo jih določili pri umerjanju in
preverili kakšno je ujemanje modeliranih pretokov z merjenimi pri treh novih padavinskih dogodkih.
V preglednici 41 so prikazani rezultati validacije za nove padavinske dogodke, njihovo odstopanje pa
je prikazano v preglednici 42.
Pokazalo se je, da umerjen koeficient CN padavinskim dogodkom validacije ne ustreza tako dobro, kot
pri umerjanju. Pojavila so se odstopanja vrednosti maksimalnega pretoka in volumna odtoka, čeprav
so se tudi ti padavinski dogodki zgodili v poletnih mesecih in bi moral umerjeni koeficient CN danim
padavinskim dogodkom v tem pogledu ustrezati. Spet se izkaže, da je najverjetneje za to kriva
predhodna namočenost tal, kar bomo v naslednjem poglavju 5.3 podrobneje analizirali.
Preglednica 41: Prikaz rezultatov validacije površinskega odtoka za porečje Gradaščice

Maksimalni
pretok [m³/s]

Volumen odtoka
[1000 m]

Konica odtoka

18. 9. 2007

MODEL
MERITEV

16,4
12,2

573,5
525,8

18.9.2007 ob 23:00
18.9.2007 ob 22:00

5. 10. 2007 - 6. 10. 2007

MODEL
MERITEV

25,1
28,3

846,2
1421,7

6.10.2007 ob 13:50
6.10.2007 ob 13:00

18. 7. 2008

MODEL
MERITEV

12,5
16,1

629,1
1019,8

18.7.2008 ob 9:40
18.7.2008 ob 9:00

Preglednica 42: Prikaz odstopanja rezultatov validacije za porečje Gradaščice

18. 9. 2007
5. 10. 2007 - 6. 10. 2007
18. 7. 2008

Odstopanje
maksimalnega pretoka
[%]
34,4
-11,3
-22,4

Odstopanje volumna
odtoka [%]

Razlika v času
nastopa konice odtoka

9,1
-40,5
-38,3

60 min
50 min
40 min

Zaradi večjega odstopanja maksimalnega pretoka in volumna odtoka je tudi razlika v času nastopa
konice odtoka večja kot pri umerjanju hidrološkega modela HEC-HMS.
5.3

Vpliv koeficienta CN

Koeficient CN je parameter, ki določa, koliko vode se bo infiltriralo v zemljino oz. koliko padavinske
vode bo površinsko odteklo. Pri umerjanju in validaciji se je izkazalo, da je koeficient CN relativno
nekonstanten parameter, saj ne upošteva spreminjanja vegetacije skozi letne čase in predhodne
namočenosti tal. Ker so za umerjanje in validacijo vsi padavinski dogodki izbrani za poletne mesece
predvidevamo, da je glavni razlog za neujemanje konice pretoka predhodna namočenost tal.
Vsem padavinskim dogodkom smo določili predhodno 14-dnevno namočenost in skupno količino
padavin. Skupaj z maksimalnimi pretoki in volumni odtoka smo jih prikazali v preglednici 43. Skušali
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smo potrditi našo trditev, da je razlog za odstopanje izračunanih maksimalnih pretokov od merjenih
predvsem parameter CN oz. vpliv predhodne namočenosti tal. Večja kot je predhodna namočenost tal,
manjše so padavinske izgube. Bolj kot so tla suha, večja je infiltracija.
Pri drugem (5. 10. 2007 - 6. 10. 2007) in tretjem (18. 7. 2008) padavinskem dogodku, ki smo jih
izbrali za validacijo, je predhodna namočenost precej večja kot pri prvem padavinskem dogodku (18.
9. 2007). Posledično je ujemanje volumnov odtoka pri prvem dogodku precej boljše kot pri drugem in
tretjem dogodku validacije . To je najverjetneje posledica tega, da smo umerjanje izvedli na dogodkih,
ki so imeli predhodno namočenost relativno podobno prvemu dogodku validacije, kar potrjuje tezo iz
poglavja 5.2, da je za odstopanje volumna odtoka kriv (določene pomanjkljivosti tega parametra)
koeficient CN oz. predhodna namočenost tal. Zaradi različne predhodne namočenosti tal je nemogoče
oziroma v večini primerov relativno težko le z enim parametrom (v našem primeru koeficient CN)
natančno opisati padavinske izgube na porečju.
Tudi odstopanje konice maksimalnih pretokov lahko delno razložimo s koeficientom CN in vplivom
predhodne vlažnosti. Je pa v tem primeru zelo pomebna tudi razporeditev padavin znotraj
padavinskega dogodka. Čeprav pri dveh padavinskih dogodkih pade enaka količina padavin, sta lahko
konici pretoka popolnoma različni. Bolj kot so padavine intenzivne, ožja bo oblika hidrograma in z
bolj izrazitim vrhom. Če pa enaka količina padavin pade z manjšo intenziteto (dalj časa), bo tudi
hidrogram odtoka širši z manj izrazitim vrhom.
Predvidevamo, da so za odstopanja lahko krive tudi izmerjene padavine, saj so za območje
Polhograjskih hribov značilne močne lokalne padavine. Zaradi tega razloga z dvema padavinskima
postajama (Črni Vrh in Dvor), ki sta postavljeni na relativno velikem območju, ne moramo vedno
zagotoviti pravilne ocene padavin, ki bi dovolj dobro opisale realne razmere na lokalnem območju
računskega modela.
Preglednica 43: Rezultati umerjanja in validacije skupaj s predhodno namočenostjo tal

Vsota
padavin
[mm]

Predhodna
14-dnevna
namočenost
[mm]

-23,9

43,4

87,8

-12,1

52,5

72,7

9,8

74,1

36,6

9,1

56,3

48,5

-40,5

61,7

106,6

-38,3

49,9

132,1

Maksimalni
Volumen odtoka
pretok [m³/s] in
[1000 m³] in
odstopanje [%] odstopanje [%]

Umerjanje

5.7.2005
26. 9. 2007 - 27. 9. 2007
15. 8. 2008 - 16.8. 2008

Validacija

18.9.2007
5. 10. 2007 - 6. 10. 2007
18.7.2008

Model

8,1

Meritev

10,9

Model

16,4

Meritev

15,9

Model

47,1

Meritev

44,4

Model

16,4

Meritev

12,2

Model

25,1

Meritev

28,3

Model
Meritev

12,5
16,1

-25,7
3,2
6,1
34,4
-11,3
-22,4

452,8
595,3
446,5
507,7
1224,9
1115,9
573,5
525,8
846,2
1421,7
629,1
1019,8
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5.4

Delež odtoka s posameznih podporečij k skupnemu iztoku s porečja

Z meritvami pretokov na terenu, smo ocenili prispevek vsakega podporečja k skupnemu iztoku iz
obravnavanega porečja Gradaščice do vodomerne postaje Dvor. Rezultati terenskih meritev, ki so bile
izvedene v okviru diplomske naloge, so prikazani v poglavjih 3.3.1 in 3.3.2.
Preglednica 44 prikazuje izračunano vrednost površinskega odtoka za posamezni padavinski dogodek.
Izkazalo se je, da smo z meritvami pretokov relativno ustrezno ocenili prispevek posameznega
podporečja k skupnemu iztoku s porečja (do vodomerne postaje Dvor). Za podporečje 1481 je
ocenjena vrednost na podlagi meritev 51 % celotnega površinskega odtoka, za podporečje 1482 26 %
in za podporečje 1483A 21 % celotnega odtoka. Povprečje rezultatov hidrološkega modela za različne
dogodke pa je pokazalo, da podporečje 1481 prispeva k skupnemu iztoku 59 %, podporečje 1482 25 %
in podporečje 1483A 16 %. Med posameznimi dogodki pa obstajajo tudi določene razlike, tako se
prispevek podporečja 1481 spreminja od približno 40 do preko 70 % celotnega površinskega odtoka,
kar je odvisno od različnih dejavnikov, kot npr. velikosti padavinskega dogodka, predhodne
namočenosti posameznega podporečja ipd. Za natančnejšo opredelitev razmerja med posameznimi
podporečji bi potrebovali zvezne meritve pretokov na iztokih s podporečij 1481 ter 1482. Tako bi
lahko tudi izboljšali rezultate hidrološkega modeliranja in dosegli dodatno izboljšanje pri ujemanju
konic pretokov in volumnov visokovodnih valov.

Validacija

Umerjanje

Preglednica 44: Izračunan delež površinskega odtoka glede na posamezna podporečja

5.5

5.7.2005

[1000 m³/s]
[%]

1481
155,4
78,2

1482
23,4
11,8

1483A
19,9
10,0

26. 9. 2007 - 27. 9. 2007

[1000 m³/s]
[%]

166,7
41,3

145,5
36,1

91,3
22,6

15. 8. 2008 - 16.8. 2008

[1000 m³/s]
[%]

835,3
75,7

167,9
15,2

99,9
9,1

18.9.2007

[1000 m³/s]
[%]

387,2
76,7

70,1
13,9

47,7
9,4

5. 10. 2007 - 6. 10. 2007

[1000 m³/s]
[%]

265,2
38,5

271,6
39,4

152,5
22,1

18.7.2008

[1000 m³/s]
[%]

157,9
46,8

109,8
32,6

69,4
20,6

Primerjava rezultatov verjetnostnih analiz z modeliranimi vrednostmi

S primerjavo projektnih pretokov lahko ugotovimo, da z verjetnostno analizo dobimo veliko večje
pretoke, kot pa z modelom HEC-HMS (preglednica 45). Razlog za takšne rezultate je predvsem
osnovna predpostavka, da padavine z določeno povratno dobo, povzročijo površinski odtok z enako
povratno dobo. Ta predpostavka v večini primerom ne drži. Velik vpliv na proces transformacije
padavinskega dogodka v površinski odtok ima prav predhodna namočenost oziroma predhodne
padavine. Del razlik lahko pojasnimo z dejstvom, da je bilo za izvedbo verjetnostnih analiz konic
pretokov upoštevano obdobje od leta 1981 do 2014, za izvedbo verjetnostnih analiz padavin pa
obdobje od leta 1976 do 2010. V zadnjih letih je Agencija RS za okolje v okviru projekta BOBER
nadgradila hidrološko mersko mrežo. Med drugim je bila posodobljena tudi vodomerna postaja Dvor,
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kjer se sedaj za meritve pretokov med drugim uporablja tudi tlačna sonda (ARSO, 2016e). Z uporabo
tega merilnika sta bili v letih 2014 in 2010 izmerjeni tudi največji vrednosti pretoka 94,8 m3/s in 89,7
m3/s (ARSO, 2016e, slika 34). Ti dve ekstremni vrednosti pretoka seveda pomenita, da so tudi
rezultati verjetnostnih analiz za večje vrednosti povratnih dob (nad 50 let) večji kot, če teh dveh
dogodkov ne bi upoštevali (slika 34). Nadalje pa ima na izračunane vrednosti konic pretokov z
uporabo sintetičnih padavin močno vplivajo tudi same padavinske izgube med dogodkom in tudi samo
trajanje dogodka. Tako lahko pri relativno visoki vrednosti parametra CN (posledica pokritosti porečja
z gozdom) in določeni porazdelitvi padavin znotraj padavinskega dogodka (npr. več padavin pade v
prvi polovici dogodka) dobimo relativno velike padavinske izgube v času največje konice na
histogramu padavin. Posledično je tudi modelirana konica pretoka ustrezno nižja.
Preglednica 45: Primerjava projektnih pretokov za 10-, 50- in 100-letno povratno dobo

Gumbel

HEC-HMS

Qmax [m³/s]

Qmax [m³/s]

10 let

67,1

13,7

50 let

86,5

30,1

100 let

94,7

37,4

Povratna doba

Podrobnejša analiza histogramov padavin in padavinskih izgub je pokazala, da ima na končne
rezultate modeliranja velik vpliv tudi sama porazdelitev padavin, kar so pokazali tudi že drugi avtorji
(Dirnbek, 2009; Dolšak et al., 2015).
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6

ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo prikazali celoten postopek modeliranja površinskega odtoka s pomočjo
hidrološkega modela HEC-HMS na primeru porečja Gradaščice do vodomerne postaje Dvor.
Obravnavano porečje smo razdelili na tri manjša podporečja in vsakemu posebej določili topografske
značilnosti s pomočjo programskega orodja SAGA-GIS in z upoštevanjem različnih vhodnih podatkov
(npr. CLC Corine, digitalni model višin, geološka karta, pedološka karta). Slednje smo skupaj s
podatki o padavinah in pretokih uporabili za izdelavo in umerjanje hidrološkega modela porečja
Gradaščice do vodomerne postaje Dvor.
V prvem delu diplomske naloge smo predstavili osnovno teoretično ozadje izračuna površinskega
odtoka z uporabo teorije hidrograma enote (HE) in prikazali pripravo vseh potrebnih podatkov za
določitev parametrov HE. Poleg teoretičnega dela je bilo v okviru naloge izvedeno tudi terensko delo,
kjer smo merili pretok vode na iztoku s posameznih podporečij.
V drugem delu pa smo izdelali in umerili hidrološki model porečja Gradaščice. Model je bil izdelan na
podlagi izbranih podatkov o pretokih z vodomerne postaje Dvor ter podatkih o padavinah izmerjenih
na dveh padavinskih postajah (Črni vrh in Dvor). Na podlagi treh padavinskih dogodkov smo model
umerili, z dodatnimi tremi dogodki pa smo ga preverili oz. validirali. Poleg tega smo izdelali tudi
verjetnostno analizo visokovodnih konic ter modelsko določili hidrograme z 10-, 50- in 100-letno
povratno dobo.
Ugotovili smo, da smo pri uporabi Clarkove metode HE dobili najmanjše odstopanje med
modeliranimi in merjenimi vrednostmi pretokov na lokaciji vodomerne postaje Dvor. Ko smo
parametre validirali za nove padavinske dogodke, smo dobili nekoliko večja odstopanja kot pri
umerjanju. Izkazalo se je, da lahko določen delež odstopanja pojasnimo s predhodno namočenostjo tal,
saj so analize pokazale analogijo med precenjevanjem/podcenjevanjem modela in prehodno
vlažnostjo. Določen delež odstopanja pa lahko pripišemo tudi dejstvu, da so za obravnavano porečje
Gradaščice značilne močne in neenakomerne padavine, zaradi česar z dvema padavinskima postajama
– Črni Vrh in Dvor, v nekaterih primerih ne zajamemo reprezentativnih padavin. Poleg tega bi
verjetno dodatne izboljšave pri rezultatih lahko dosegli z avtomatskim umerjanjem modela (sedaj je
bilo uporabljeno ročno umerjanje).
Samo modeliranje v hidrologiji je relativno zahtevno in kompleksno, saj je takšno tudi naravno okolje,
ki ga poskušamo modelirati. Določene parametre (npr. padavine) lahko z uporabo sodobne merske
opreme relativno zanesljivo določimo tudi na večjem območju (npr. kombinacija uporabe
meteoroloških radarjev in merilnikov padavin), medtem ko so določeni parametri še vedno zelo težko
določljivi. K tem parametrom lahko štejemo tudi vlažnost tal, ki jo je praktično nemogoče oziroma
težje določiti za večje območje (obstajajo sicer določeni produkti, ki uporabljajo satelitske podatke) in
tudi točkovne meritve so relativno komplicirane, poleg tega pa se vlažnost tal tudi zelo hitro časovno
spreminja (podpovršinsko gibanje vode, izhlapevanje,…). Ti parametri pa seveda vplivajo na procese
površinskega in podpovršinskega stekanja vode. Kljub relativno velikemu številu parametrom, ki jih
posamezne metode modeliranja zahtevajo, še vedno ne moremo povsem natančno zajeti vseh
spremenljivk, ki določajo površinski odtok.
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