
Obsługa, konfiguracja i analiza 

dwuwymiarowego modelu symulacji 

GUAD-2D    

Kurs zorganizowany przez  

INCLAM S.A. 



GUAD 2D  

 

GUAD 2D 

“Dwuwymiarowy model symulacji fali w dolinie rzecznej” 

 

 

Przygotowanie 
PREPROCESO  

Moduł obliczeniowy 
MODULO DE CÁLCULO 

Postproces 

Opracowany na bazie współpracy pomiędzy Wydziałem 

Mechaniki Płynów Uniwersytetu w Saragossie i INCLAM, 

S.A. 

 

GUAD 2D działa na bazie 3 modułów:  



PARAMETRY 

 

 T symulacji 

 T startu 

 T zakończenia… 

Wstęp 

Schemat pracy modułu GUAD 2D 

 

GUAD Creator GUAD View 

Moduł obliczeniowy 

TEREN 

SZORSTKOSC 

WARUNKI BRZEGOWE 
WARUNKI POCZĄTKOWE 

REZULTATY 

3 Moduły 



GUAD Creator 

 GUAD Creator jest narzędziem, które umożliwia wprowadzenie 

danych i generowanie plików konfiguracyjnych GUAD 2D. 
GUAD Creator es una herramienta que facilita la introducción de datos y la generación de ficheros de configuración de 

GUAD 2D. 

 

 GUAD Creator to GIS sam w sobie, zorientowany na potrzeby 

modeli dwuwymiarowych. GUAD Creator es un GIS en si mismo, especializado para las 

necesidades de los modelos bidimensionales. 

 

 Wykorzystuje standardowe formaty plików GIS, aby ułatwić 

zadanie użytkownikowi. Utiliza los formatos estándares de ficheros GIS para facilitar el  

trabajo al usuario. 

 

 GUAD Creator jest bezpłatny i nie wymaga instalowania 

dodatkowych narzędzi GIS. GUAD Creator es gratuito y no obliga a instalar ningún otro  GIS ya 

que tiene funciones de edición de terreno, etc… 

 



GUAD Creator. Dane wejściowe 

 Teren: Ukształtowanie terenu: Ogólnie uzyskane z technologią LIDAR 
lub poziomic, aby uzyskać NMP za podstawę symulacji. Generalmente obtenidos 

con tecnología LIDAR o curvas de  nivel para la obtención de un MDE como base para la simulación. 
 

 Szorstkość (Friccion): Z doświadczenia techników w celu określenia 
liczby Manning wszystkich komórek siatki. Możliwość wyboru stałej 
tarcia lub w określonym obszarze. A partir de la experiencia de los técnicos para determinar el 

número de Manning de cada celda del GRID. Pudiéndose optar por fricciones constantes o delimitadas por zonas. 
 

 Warunki brzegowe (Cond Cont): Tyle wejść i wyjść wody, ile chcemy. Q (t), 
H (t), Q (h), Q (t) + H (T), przepływ krytyczny, rozlewiska, itp. Warunki  
wewnętrzne np. mosty. Tantas entradas y salidas de agua como queramos. Q(t), H(t), Q(h), Q(T) + 

H(T), Flujo Crítico, Vertedero, etc. y condiciones internas como puentes. 
 

 Parametry symulacji (Param Simul): Musimy wprowadzić czas rozpoczęcia 
symulacji, czas trwania symulacji i interwały rejestrowania danych. 
Hemos de introducir el tiempo de inicio de la simulación, la duración de la simulación y los intervalos de volcado de 
datos. 
 

 Warunki Wstepne (Cond Inici): użytkownik może wybrać, czy uruchomić 
symulację sucha, mokra, z od jakiejś GRID wody lub z wyjścia z 
poprzedniego modelu (HotStart).El usuario podrá decidir si comenzar la simulación en seco, en 

mojado a partir de un GRID de agua inicial o a partir de la salida   de un modelo anterior (HotStart). 

 

 Deszcz: Hietogram i sieć liczby krzywych 
 

 



GUAD Creator. Modele terenu 

Odzwierciedlenie matematyczne terenu  

Representación matemática del terreno 



GUAD Creator. Modele terenu 

Na bazie kartografii wektorowej  

A partir de cartografía vectorial 



GUAD Creator. Modele terenu 

Numeryczny Model Rzeźby Terenu NMR 

Modelo Digital de Terreno (DTM) 

 

NMR z budynkami 

Modelo Digital de Terreno con 

edificios 

 

Numeryczny Model Powierzchni Terenu (NMP)  

Modelo Digital de Elevaciones (DSM) 

KARTOGRAFIA LIDAR 



GUAD Creator. Modele terenu 

Na bazie kartografi LIDAR; wprowadzenie batymetrii 
A partir de cartografía LIDAR; incorporación de batimétricas 



GUAD Creator. Modele terenu 

Na bazie kartografi LIDAR; wprowadzenie batymetrii 
A partir de cartografía LIDAR; incorporación de batimétricas 



GUAD Creator. Modele terenu 

Technika interpolacji: NMR z batymetrią 
Técnica de Interpolación; MDT con batimétricas 

Teren Originalny 

Teren po korekcie 



GUAD Creator. Modele terenu 

Techniki uproszczenia Técnicas de simplificación 

Resize 

Triangularyzacja 

eliminując punkty 

Triangularizar eliminando puntos 



GUAD Creator. Modele terenu 

Techniki uproszczenia (Resize) Técnicas de simplificación 

Komórka 1 x 1 metra 

Komórka 6 x 6 metra 



GUAD Creator. Modele terenu 

Techniki uproszczenia (Triangularyzacja eliminując punkty)  

Técnicas de simplificación 

7.711 punkty 

1.542 punkty 



GUAD Creator. Modele terenu 

Poprawa błędów wynikłych z RESIZE; poprawa profilu break lines. Corrección de errores derivados 

del RESIZE; Reperfilado de break lines 

    Model komórki 1 metr     Model komórki 6 metrów 

                  Break lines 



GUAD Creator. Modele terenu 

System triangularyzacji GUAD 2D. 
Sistema de triangularizar del GUAD 2D 

2 parametry:  

• Dopuszczalny błąd poziomu Error     

admisible en cota 

• Max. bok trójkąta. Lado máximo del triángulo 



GUAD Creator. Modele terenu 

KRYTERIA GENERALNE 

Limit komorek: zależy od wersji programu; depende de la versión del  programa. 

 Pomiędzy 5.000.000 y 10.000.000 jest związany z ilością trójkątów. 
Entre 5.000.000 y 10.000.000, está relacionado con el número de triángulos 

 Zaleca się usuniecie z NMR obszary wysokie. Se recomienda eliminar de los 

MDT las zonas altas 

 

Obróbka terenu: Tratamiento del terreno: 

 Wykładnią jest cel analizy. Ser consecuente con el objetivo perseguido 

 Komorka dostosowana do terenu; nie można modelować koryta o 

szer. 10 m komórką 15 m. Celda ajustada al terreno: No se puede modelizar un cauce de 10 m 

con celdas de 15m.  

 

Dokładność hipsometryczna; ostrożnie z obróbką interpolacji 

spowodowaną zmianą rozmiaru komórek. Metody triangularyzacji 

(geometryczne-hydrauliczne). Precisión altimétrica: cuidado con los tratamientos de interpolación por 

cambio de tamaño de celda, métodos de triangularización (geométricos-hidráulicos). 



GUAD Creator. Warunki brzegowe 

Rodzaje warunków brzegowych wejścia. Cond. De contorno de entrada. 

 

 Q(t): (hydrogram): przepływ wody w funkcji czasu 

zdefiniowanego w symulacji, który jest przypisany do wybranej 

komórki jako wejściowy warunek brzegowy. Przepływ ten ma 

swój kierunek zdefiniowany przez użytkownika w momencie 

wprowadzania wejściowego warunku brzegowego. Se impone en las 

celdas un caudal de entrada en función del tiempo definido en la simulación. El caudal tendrá la dirección que 

defina el usuario en la entrada de datos. 

 

 H(t): poziom wody w funkcji czasu zdefiniowanego w symulacji, 

który jest przypisany do wybranej komórki jako wejściowy 

warunek brzegowy. (evolución de niveles) Se impone en las celdas seleccionadas un nivel de agua 

en función del tiempo definido de la simulación. 

 

 Q(t) + H(t): Obydwa warunki wymienione powyżej, przypisane 

do wybranej komórki jako wejściowy warunek brzegowy. Se impone 

en las celdas definidas ambas condiciones anteriores de forma simultanea. 



GUAD Creator. Warunki brzegowe 

Rodzaje warunków brzegowych wyjścia. Cond. de contorno de salida 

 Q(t): (hydrogram) wypływ wody w funkcji czasu zdefiniowanego w symulacji, 

który jest przypisany do wybranej komórki jako wyjściowy warunek brzegowy. 

Wypływ ten ma swój kierunek zdefiniowany przez użytkownika w momencie 

wprowadzania wyjściowego warunku brzegowego. Se impone en las celdas un caudal de 

salida en función del tiempo definido en la simulación. El caudal tendrá la dirección que defina el usuario en la 

entrada de datos. 

 H(t): poziom wody w funkcji czasu zdefiniowanego w symulacji, który jest 

przypisany do wybranej komórki jako wyjściowy warunek brzegowy. (evolución de 

niveles) Se impone en las celdas seleccionadas un nivel de agua en función del tiempo definido de la 

simulación. 

 Q(H): Przepływ wody w funkcji głębokości wody (lub poziomu zwierciadła 

wody) na wyjściu jest przypisany do definiowanej komórki jako wyjściowy 

warunek brzegowy. Se impone en las celdas un caudal en función del nivel a la salida.  

 Przepływ krytyczny: warunek przepływu krytycznego jest przypisany do 

komórki, jako wyjściowy warunek brzegowy przez wpisanie liczby Froude'a 

równej 1. Se impone a cada celda de la condición de salida calado crítico. 

 Przelew:  wyjściowy warunek brzegowy jest przypisany do komórki jako 

wypływ wyrażony wzorem. 



GUAD Creator. Warunki brzegowe 

Kryteria ogólne: 

 Znaleźć Obszar Kontrolny gdzie jest możliwe uzyskanie 

danych i przepływ jest w miarę jednokierunkowy: punkty 

pomiarowe, most, zwężenie. Buscar una SECCIÓN DE CONTROL donde sea 

factible tener datos y a ser posible el flujo sea unidimensional: Estación de aforo, puente, 

estrechamiento. 

 

 Analizowany obszar powinien być oddalony od 

warunków brzegowych, aby zminimalizować ich 

negatywny wpływ na obliczenia. ALEJADA DE LA ZONA DE ESTUDIO para que 

no se afecte, o lo menos posible, el cálculo por la condición de contorno. 

 

 Wybrać w odpowiedni sposób typ stosownych warunków 

brzegowych. ELEGIR de forma adecuada la tipología de la condición de contorno a utilizar.  

 

 Sprawdzić wrażliwość obliczeń na zmianę warunków 

brzegowych. COMPROBAR la sensibilidad del cálculo a la variación en las condiciones de 

contorno. 



GUAD Creator. Warunki brzegowe 

    

Warunek 

brzegowy 

DOBRY 

Condición de 

contorno BUENA 

Warunek 

brzegowy 

ZŁY 

Condición de 

contorno MALA 



GUAD Creator. MOSTY puentes 

Kryteria ogólne : 

 Definiuje się poprzez polilinie reprezentujące obrys mostu 

od górnej i dolnej wody. Se define mediante dos poligonales, una aguas arriba y 

otra aguas abajo del puente. 

 

 Definiuje się też szerokość mostu, wsp. przelewu i wsp. 

Manninga wewnątrz mostu jak i wsp. kontrakcji i 

ekspansji. Se define también el ancho del puente, el coeficiente de vertido por coronación, el 

número de Manning dentro del puente y los coeficientes de perdidas aguas arriba y aguas abajo 

 

 Forma mostu jest określona przez punkty o 3 wartościach 

dla każdej wartości X 

 Górny poziom przęsła 

 Dolny poziom przęsła 

 Poziom przyczółku (nie zawsze potrzebna) 

 La forma del puente se define por puntos con tres valores para cada valor de X Cota superior del 

tablero, Cota inferior del tablero, Cota del estribo (no siempre necesaria) 



GUAD Creator. MOSTY puentes 



GUAD Creator. MOSTY puentes 



GUAD Creator. Deszcz Lluvia 

Określa się z pomocą;  

 

 Hietogramu w l/m
2
 Un hietograma desagregado en l/m

2
 

 

 Gridu Numeru krzywych SCS Un grid de Número de Curva 

 

 Procent strat początkowych Un porcentaje de perdidas iniciales 



GUAD Creator. Warunki wstepne 

Warunki początkoweCONDICIONES INICIALES 

 

 Zdefiniowane po triangularyzacji. Se deben 

definir después de triangularizar. 

 

 Mogą być: 

  Suchy Start Inicio en seco 

  Stały poziomu Un valor constante de nivel 

  Start od poprzednich wyników Inicio 

desde resultado anterior 

  Plik Grid poziomów Fichero Grid de niveles 

 

 



GUAD 2D 

 GUAD 2D to moduł obliczeniowy fali 

powodziowej. Opracowany na bazie współpracy 

pomiędzy Wydziałem Mechaniki Płynów 

Uniwersytetu w Saragossie i INCLAM, S.A.  es 

directamente el módulo de cálculo de avenidas. Desarrollado por el Área de Mecánica de 

Fluidos de la Universidad de Zaragoza en colaboración con INCLAM. 

 
 GUAD 2D oferuje wysoką stabilność i brak problemów 

przy obliczeniach jak i wysoką szybkość obliczeniową.  
ofrece alta estabilidad y ningún problema en convergencia en los cálculos así como una 

alta velocidad de cálculo. 

  

 



GUAD 2D  

 

 

 

 Modul obliczeniowy przepływu   

wody na NMT Modulo de cálculo de flujos 

de agua sobre modelos digitales de terreno. 

 Generuje symulacje przy pomocy 

numerycznego algorytmu metodą 

skończonych objętości  
 Basado en algoritmos de volúmenes finitos. 

 Sprawdzony w realnych 

projektach. Probado en casos de laboratorio 

reales.  

 

 Pracuje na normalnych PC jak 

i wieloprocesorowych. Diseñado 

para su ejecución en PC normales y  multiprocesador. 

 

 



GUAD View 

 GUAD View to GIS z narzędziami do analizy zwierciadła wody. GIS con 

 herramientas específicas para el análisis de láminas de agua. 

 

 GUAD View wyświetla zwierciadło wody z informacją na temat 

poziomu, głębokości, prędkości i kierunku rozmieszczania się wody 

w dowolnym punkcie lub przekroju doliny rzecznej pod zaporą 

gdzie będzie miała wpływ katastrofalna woda. es capaz de representar láminas de 

agua con información de nivel, calado y velocidad en cada celda. 

 

 Tworzenie filmów pokazujących rozprzestrzenianie się wody w 

terenie, oraz generowanie dowolnych przekrojów przez teren z 

przedstawionymi napełnieniami. Export poziomów w 

standardowych formatach plików. Capacidades de creación de videos en planta y sección, así 

como exportaciones de las láminas a formatos estándar. 

 

 Nakładanie warstw rastrowych i wektorowych (np. mapy topograficzne i 

ortofotomapy). visualización de capas vectoriales y ráster sobre la lámina de agua y el modelo de terreno. 

 



GUAD View. Analiza danych 

Wyniki dla kolejnych kroków czasowych T. Można sprawdzać to co 

już zostało obliczone przed zakończeniem symulacji. Resultados en un 

Incremento de T o envolventes de máximos. Se puede consultar lo ya calculado antes de que termine la simulación. 



GUAD View. Analiza danych 

Wyniki w kolejnych krokach czasowych Można sprawdzać to co już 

zostało obliczone przed zakończeniem symulacji. Resultados en un Incremento de 

T o envolventes de máximos. Se puede consultar lo ya calculado antes de que termine la simulación. 



Warstwy: głębokość i prędkość. Láminas de nivel calado o velocidad 

GUAD View. Analiza danych 



Wyniki w kolejnych krokach czasowych. Resultados en distintos incrementos de T 

envolventes de máximos: 

GUAD View. Analiza danych 



Warstwy prędkości w kolejnych krokach czasowych Láminas de velocidad en un 

incremento de T o envolvente 

GUAD View. Analiza danych 



Sondy: możemy zobaczyć zmianę głębokości w każdej komórce na 

przestrzenia czasu symulacji. Sondas: Podremos ver en cada celda la variación del nivel a lo largo 

de la simulación 

GUAD View. Analiza danych 



Przekrój: możemy zobaczyć dowolny przekrój terenu uzyskując 

informacje o poziomach zwierciadeł wody lub warstw, które są aktywne.  
podemos visualizar cualquier sección del terreno, obteniendo la información de las láminas que tengamos activas 

GUAD View. Analiza danych 



Przekroje animowane: możemy uzyskać informacje o zmianie 

poziomu głębokości lub prędkości na przestrzeni czasu w wybranym 

przekroju terenu. Secciones animadas: podemos visualizar cualquier sección del terreno, obteniendo la 

información de la evolución del nivel calado o velocidad a lo largo del tiempo 

GUAD View. Analiza danych 



Hydrogram: możemy obliczyć hydrogram który przecina określony 

przekrój na przestrzeni symulacji. podemos calcular el hidrograma que atraviesa una sección a 

lo largo de la simulación 

GUAD View. Analiza danych 



 Export danych: wszystkie warstwy, które GUAD może 

przedstawić, możemy eksportować do standardowych 

formatów GIS. EXPORTACIONES: Podremos exportar a formatos GIS estándar, cualquiera 

de las laminas que GUAD View puede mostrar 

 

 Warstwy rastrowe i wektorowe: możemy załączyć i 

nałożyć na ortofotomapy, warstwy rastrowe i wektorowe 

(np. mapy topograficzne). CAPAS RASTER Y VECTORIALES: Podremos adjuntar 

y superponer con las láminas de agua, ortofotos, capas ráster o capas vectoriales, para dar mayor 

funcionalidad al análisis de resultados. 

 

 Czas symulacji: GUAD View może rozpocząć analizę 

danych już w trakcie trwania symulacji. TIEMPO DE SIMULACIÓN: 

GUAD View puede comenzar el análisis de los datos nada más comenzar la simulación. 

 

 

GUAD View. Analiza danych 



Dziękujemy 


