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ELEMENTY RYZYKA I ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM OBIEKTÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH
ELEMENTS OF RISK AND SAFETY MANAGEMENT
FOR FLOOD PROTECTION CONSTRUCTIONS
Streszczenie
U podstaw zwiększenia bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz wałów leży właściwe zrozumienie
przyczyn zjawisk inicjujących powstawanie katastrof. Zjawiska te w sposób istotny wpływają na przebieg
ekstremalnego zagrożenia powstałego wskutek przerwania tych obiektów. Badania oraz doświadczenia
prowadzone w FEMA, Wallingford, Cemagref, University of the Federal Armed Forces Munich itd.
(amerykańskie, angielskie, francuskie oraz niemieckie) wskazują na bardzo istotne różnice w przypadkach różnych podejść do oceny ekstremalnych zagrożeń wskutek awarii takich obiektów. Doświadczenie
wskazuje, że nigdy nie uda się całkowicie wyeliminować zagrożenia w przypadku wałów i zapór. W artykule przedstawiono najnowsze idee zarządzania ryzykiem dla obiektów ochrony przeciwpowodziowej.
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Abstract
Correct understanding of phenomena initializing catastrophes is fundamental for increasing safety of
water storage constructions and dikes. These phenomena affect considerably the scale of danger being
a consequence of such constructions break. American, English, French and German experiences and
investigations carried out by FEMA, Wallingford, Cemagref, University of the Federal Armed Forces
Munich, etc show various ways of assessment of danger generated by water constructions breakage but
they always prove that complete elimination of danger caused by a dam or dike damage is impossible.
The paper presents some resent ideas of risk management for a flood protection infrastructure.
Keywords: risk, safety, flood protection infrastructure, Monte Carlo methods, copula functions,
overtopping, piping
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1. Wstęp
Doświadczenie wskazuje, że nigdy nie uda się wyeliminować lub też zmniejszyć do
zera zagrożenia w przypadku wałów i zapór. Stąd też bardzo ważna jest umiejętność oceny
zagrożenia i klasyfikacji ryzyka związanego z funkcjonowaniem tych obiektów.
Najczęściej stosowaną wielkością pozwalającą ocenić stan zagrożenia jest ryzyko.
W podstawach swych ryzyko opiera się na rachunku probabilistycznym i utożsamiane jest
z prawdopodobieństwem przekroczenia wartości krytycznej, wartości dopuszczalnej. Jest
ściśle związane z pojęciem porażki, które w zagrożeniach związanych z powodziami
można zdefiniować jako prawdopodobieństwo przekroczenia strat powodziowych
o określonej wielkości (subiektywnie określana wartość strat krytycznych), zalania określonej powierzchni terenów czy liczby zagrożonej ludności. Powyższe wielkości strat najczęściej uzależnione są od wartości przepływu w dolinie. W związku z tym, znając postać
funkcji strat w zależności od wartości przepływu, możemy przyjąć uproszczenie i ryzyko
definiować jako prawdopodobieństwo przekroczenia wartości przepływu krytycznego.
Istnieje możliwość definiowania innych miar. Ostatecznie, czy jego miarą będzie dyspersja,
czy prawdopodobieństwo porażki (subiektywnie definiowanej), czy inna postać statystki,
rozstrzygnięcie tego problemu zależy od rodzaju i celu analizy. Istotne jest, że w parze
z wartością ryzyka zawsze identyfikowana jest strata (może być małym zyskiem, lecz
powodującym negatywne odczucia decydenta).
W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe idee wykorzystywane w określaniu ryzyka obiektów przeciwpowodziowych.
2. Elementy postępowania z ryzykiem
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Rys. 1. Skalowanie ryzyka
Fig. 1. Risk scaling
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Określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka polega na wprowadzaniu wartości kryterialnych na przykład wg zasad przedstawionych na rys. 1. Z ryzykiem nieodłącznie związana jest odpowiedzialność. Obawa przed odpowiedzialnością prowadzi do wieloszczeblowego systemu asekuracyjnego, który niekoniecznie dąży do minimalizacji ryzyka. Zarówno odpowiedzialność, jak i ryzyko należy umieć kalkulować. Przykład skalowania
odpowiedzialności i ryzyka został przedstawiony poniżej.
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Stosowanie odpowiednich mechanizmów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, takich jak: właściwych polityk zarządzania, procedur i praktyk oraz czynności
związane z identyfikacją, analizą, systematyczną pracą i monitorowaniem daje możliwość
zmniejszenia awarii obiektu oraz jej skutków. W wyniku tego zmniejszamy ryzyko pracy
obiektu.

Rys. 2. Wzajemne relacje pomiędzy komponentami oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
(opracowano na podstawie Bowles et al. 1999)
Fig. 2. Interrelations between components of risk assessment and risk management
(based on Bowles et al. 1999)

Poniżej przedstawiono podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem
(ryzykiem):
– identyfikacja rodzaju awarii: procedura, która w sposób techniczny definiuje potencjalne
uszkodzenie,
– ryzyko: miara prawdopodobieństwa i srogości konsekwencji niepomyślnego zdarzenia
(National Research Council 1983). Ryzyko jest oceniane przez matematyczne wyrażenie
konsekwencji niepożądanych zdarzeń (np. iloczyn prawdopodobieństwa niepomyślnego
zdarzenia i konsekwencji),
– analiza ryzyka: użycie możliwych informacji do szacowania ryzyka dla pojedynczej
osoby lub populacji, własność otoczenia w celu określenia zagrożenia. Analiza ryzyka
zawiera następujące kroki:
– definicje zakresów,
– identyfikacja zagrożenia,
– ocena ryzyka,
– ocena ryzyka: proces podjęcia decyzji, czy istniejące ryzyko jest akceptowalne (tolerowane) i obecne miary sprawdzania ryzyka są adekwatne lub nie, czy alternatywy sprawdzania ryzyka są sprawiedliwe, ocena łączy analizę ryzyka i fazy oceny ryzyka,
– kontrola ryzyka: wdrożenie i wymuszenie działania do kontroli ryzyka oraz okresowej
powtórnej oceny efektywności tych działań,
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– kwantyfikacja ryzyka: proces kwantyfikacji prawdopodobieństwa oraz składowych
konsekwencji ryzyka,
– rozstrzyganie ważności ryzyka: proces sprawdzania oraz rozstrzygania ważności ryzyka,
– identyfikacja ryzyka: proces określania, co może iść źle, dlaczego i jak,
– zarządzanie ryzykiem (umiejętne postępowanie): systematyczne stosowanie polityk
zarządzania, procedur i praktyk przez czynności związane z identyfikacją, analizą
i monitorowaniem ryzyka. Gdy używamy terminu ocena ryzyka w raportach nawiązujemy do procesu zawierającego co najmniej jeden z komponentów składającego się na
cały proces oceny ryzyka.
2.1. Komercyjne podejście do zarządzania ryzykiem
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Komercyjne podejście do bezpieczeństwa wymaga poszukiwania rozwiązania z uwzględnieniem wszystkich znanych ograniczeń oraz celów determinujących możliwości znalezienia rozwiązania, najlepszej polityki w zarządzaniu bezpieczeństwem.
Powyższa ilustracja schematycznie przedstawia redukcję możliwych alternatywnych
działań, wskutek występowania różnych ograniczeń i możliwości. Ostateczny wybór podejmowany powinien być z zastosowaniem metod z uwzględnieniem wielorakości celów.
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Rys. 3. Ilustracja komercyjnego przesłania dla identyfikacji programu zarządzania
rzeczywistym bezpieczeństwem
Fig. 3. Visualization of commercial approach to identification of real safety management

Dla poprawności analizy oraz jej kompleksowości powinno się uwzględniać następujące aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem:
– definicję potencjalnego uszkodzenia,
– miarę ryzyka oraz konsekwencji niepomyślnego zdarzenia,
– charakterystykę informacji możliwych do wykorzystania przy analizie ryzyka,
– charakterystykę procesu podjęcia decyzji – procedury,
– ryzyko jako wartość inicjującą proces kontroli,
– kwantyfikację prawdopodobieństwa oraz konsekwencji,
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– rozstrzyganie ważności ryzyka,
– identyfikację ryzyka – warianty pesymistyczne.
2.2. Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej
Stosowanie metod wielokryterialnych związane jest z nakładaniem na formułowane
problemy optymalizacyjne coraz więcej oczekiwań. Najczęściej staramy się przedstawić je
w postaci kryteriów. Trudności w znalezieniu najlepszej decyzji wiążą się nie tylko z problemami określenia kryteriów, lecz jednocześnie bardzo często pogodzenia decydentów
mających sprzeczne opinie.
Stan obecnej wiedzy daje bardzo szeroką gamę wyboru metod, kwantyfikowania kryteriów oraz sposobów formułowania problemów decyzyjnych. Jednak w przypadku rozwiązywania problemów z zastosowaniem metod wielokryterialnych zawsze określamy zbiór
oceny (wypłat) dla analizowanych strategii względem wybranych kryteriów. Jednym
z możliwych problemów, w których można zastosować optymalizację z uwzględnieniem
wielorakości celów, jest poszukiwanie efektywnych systemów ochrony przed powodzią.
Uzyskanie odpowiedzi nie tylko dotyczy kształtu systemu i jego parametrów, lecz również
sposobu realizacji i eksploatacji.
2.3. Kategorie podejścia do ryzyka

Rys. 4. Kategorie podejścia do ryzyka
Fig. 4. Categories of approach to risk

Z komercyjnego punktu widzenia lub perspektywy zarządzania podejście do ryzyka
może być grupowane w następujące kategorie:
– uchylanie, unikanie ryzyka – wybór, który może być dokonany przed budową lub przez
likwidację istniejącego obiektu,
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– redukcja prawdopodobieństwa – zapobieganie prawdopodobieństwa wystąpienia typowo
przez zarządzanie bezpieczeństwem oraz działaniami, takimi jak monitoring, nadzór,
okresowe inspekcje,
– redukcja konsekwencji – łagodzenie strat konsekwencji, np. przez efektywny w sytuacji
zagrożenia plan ewakuacji lub przemieszczenie ludności narażonej na ryzyko,
– przemieszczanie ryzyka – np. przez zgodne z ustaleniami przemieszczenie lub transfer
majątku,
– szczątkowe ryzyko – po zredukowaniu lub też przemieszczeniu ryzyka pozostaje ryzyko
szczątkowe, które (wymaga akceptacji) wiąże się z ryzykiem finansowym (np. ubezpieczenia).
2.4. Kryteria społeczne stosowane w definiowaniu ryzyka akceptowalnego

Rys. 5. Porównanie kryteriów społecznych ryzyka1
Fig. 5. Comparison of social criteria of risk

W skalowaniu ryzyk (rys. 1) nie wyróżniono pojęcia ryzyka akceptowalnego. Jednak
z punktu widzenia definicji HSE, 1995 (Heath and Safety Executive – Brytyjski Zarząd
Zdrowia i Bezpieczeństwa) pojęcie ryzyka tolerowanego i akceptowalnego zdecydowanie
się różni. Pojęcie ryzyka akceptowanego to poziom ryzyka, jaki akceptują wszyscy, których
życie lub zdrowie może być zagrożone. Ryzyko tolerowane to poziom ryzyka, który społeczeństwo toleruje z punktu widzenia społecznie uzasadnionych powodów.
Jedną z częściej stosowanych metod jest zasada ALARP2. Zgodnie z nią, ryzyko,
którego poziom przekracza granicę tolerancji można uznać za tolerowalne tylko wówczas,
gdy jego redukcja jest niemożliwa lub gdy koszty redukcji są nieproporcjonalnie wysokie.
1

2

Montana DNR/USBR – Department of Natural Resources, U.S. Department of Bureau of
Reclamations, ANCOLD – Australian National Committee on Large Dams, ICOLD – International
Commission of Large Dams.
ALARP – as low as reasonably practicable – tak małe jak jest racjonalnie wykonalne.
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Nie jest to kryterium sprawiedliwe. W większości społeczeństw przyjmuje się racjonalne
kryteria budowane na zasadach sprawiedliwości i efektywności. Wszyscy ludzie mają
prawo do pewnego poziomu ochrony, poniżej którego wszystkie rozważane możliwości
podejmowanych środków są niedopuszczalne.
Dla zobrazowania problemu ryzyka akceptowalnego w tabeli zaprezentowano informacje przedstawiające połączenie danych, które są jednym ze składowych elementów w definiowaniu wartości wskaźnika klasy budowli hydrotechnicznych [9] (klasa zależy od wysokości piętrzenia, rodzaju podłoża, pojemności zbiornika, powierzchni obszaru zatopienia
w wyniku katastrofy, liczby ludności na obszarze zatopionym) służących do projektowania
urządzeń upustowych dla obiektów hydrotechnicznych.
Tabela 1
Zestawienie wartości prawdopodobieństwa przewyższenia wykorzystywanych w projektowaniu urządzeń upustowych w porównaniu z liczbą zagrożonych osób na obszarach zatopień3
Fragment załącznika 2 [9]
Wartość wskaźnika dla klasy
Budowle stale piętrzące wodę, których awaria powoduje utratę pojemności zbiornika lub może spowodować
zatopienie falą wypływającą przez zniszczoną lub uszkodzoną budowlę
I
II
III
IV
Liczba ludności na obszarze zatopionym w wyniku zniszczenia budowli L [osób]4
L > 300
80 < L < 300
10 < L < 80
L < 10
Załącznik 4 [9]
Prawdopodobieństwo p[%]
Woda
Woda
Woda
Woda
Woda
Woda
Woda
Woda
miarodajna
kontrolna
miarodajna
kontrolna
miarodajna
kontrolna
miarodajna
kontrolna
Budowle posadowione na podłożu łatwo rozmywalnym, zbudowanym z gruntów nieskalistych, rumoszu
skalnego lub miękkich skał oraz wszystkie budowle ziemne, ale bez wałów przeciwpowodziowych, miarodajny
(Qm)
0,1
0,02
0,3
0,05
0,5
0,2
1,0
0,5
Pozostałe budowle, w tym wały przeciwpowodziowe, miarodajny (Qm)
0,5
0,1
1,0
0,3
2,0
0,5
3,0
1,0

Prawdopodobieństwo mniejsze od prawdopodobieństwa przewyższenia wody kontrolnej można przyjąć jako prawdopodobieństwo porażki, pojawienia się wody większej od
możliwości przepustowych obiektów hydrotechnicznych. W większości przypadków pracy
tego typu budowli związane jest to z katastrofą obiektu hydrotechnicznego. W związku
z powyższym dla dużych obiektów hydrotechnicznych można przyjąć, że liczba ludności
na obszarze zatopionym w wyniku zniszczenia budowli (w myśl prawa polskiego) może
być, a nawet powinna być interpretowana jako możliwa (dopuszczalna) liczba ofiar
w wyniku katastrofy obiektu hydrotechnicznego. Tutaj powinniśmy jeszcze użyć wskaźnika do obliczania śmiertelności [16], który w przypadku katastrof zapór przyjmuje wartość
od 0,75 do 0,0002 w zależności od charakteru powodzi powstałej wskutek katastrofy. Żeby
3

4

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja
2007 r.).
Poza stałymi mieszkańcami do liczby ludności wlicza się również załogi fabryk, biur, urzędów itp.
oraz osoby przebywające w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego (hotele, domy wczasowe itp.).
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kryterium to było równoważne, np. przedstawionemu na rys. 5 kryterium wg Washington
Dam Safety, zdarzenie katastrofy w przypadku przewyższenia możliwości przepustowych
obiektów hydrotechnicznych mogłoby nastąpić nie częściej niż raz na 948 razy5.
Z uwzględnieniem wskaźnika śmiertelności liczba ta kształtuje się poniżej 712.
3. Podstawy modelowania zjawisk związanych z awarią obiektów hydrotechnicznych
Dla poprawnej oceny nadzwyczajnych zagrożeń związanych z awariami budowli piętrzących oraz wałów niezbędne jest właściwe zrozumienie przyczyny zjawiska oraz umiejętność opisu fizycznego i matematycznego zachodzącego procesu, szczególnie w kategoriach:
– oceny zjawiska inicjującego,
– modelowania niepewności,
– powstawania wyłomu,
– propagacji fali,
– ruchu rumowiska.
Zjawiska te w sposób istotny wpływają na przebieg ekstremalnego zagrożenia powstałego wskutek przerwania tych obiektów. Badania oraz doświadczenia prowadzone
w FEMA, Wallingford, Cemagref, University of the Federal Armed Forces Munich itd.
(amerykańskie, angielskie, francuskie oraz niemieckie) wskazują na bardzo istotne różnice
w przypadkach różnych podejść do oceny ekstremalnych zagrożeń wskutek awarii takich
obiektów.
Badania w zakresie szacowania niepewności (w ocenie rozwoju zjawiska katastrofy
oraz jej skutków) wskazują, że w praktyce różnice w wielkości niepewności w wyliczanych
poziomach wody powodziowej dla analizowanych przypadków sięgały do ~ 30% mierzonej głębokości wody. Ma to znaczące implikacje dla użytkownika końcowego (np.: zasięg
katastrofy dla planistów, zarządców nieruchomości, wyboru dróg ewakuacji, punktów
zboru: zarządzania kryzysowego itd.). Jeżeli w analizach występują tego typu modele,
powinno się uwzględniać tak wielki poziom niepewności (w tym przypadku błędu wynikającego z nieznajomości zachodzących procesów).
Przeprowadzone badania w zakresie awarii tych obiektów jednoznacznie wskazują, że
kluczowe znaczenie na przebieg zjawiska katastrofy, głębokości wody oraz tempa propagacji fali ma ruch rumowiska wymywanego oraz unoszonego. Regułą jest stosowanie modeli
co najmniej dwuwymiarowych.
3.1. Przyczyny powstawania defektów
Opierając się na wynikach współczesnych badań w zakresie procesów związanych
z przerwaniami wałów, wyniki testów wskazują na najlepsze zrozumienie procesów powstawania wyrwy w wałach (zaporach) ziemnych wskutek przelewania się wody przez

5

Dla obiektów hydrotechnicznych klasy I,
podłożu łatwo rozmywanym.
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lub 190 dla budowli posadowionych na
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koronę wału lub też przebicia hydraulicznego. Najpełniejsza jest również identyfikacja
parametrów mających wpływ na ww. zjawiska inicjujące defekt [3, 2].

Rys. 6. Przykłady rozwoju wyrwy w wale [2]
Fig. 6. Examples of breach development in a dike [2]

3.2. Przelew przez koronę wału
Awaria zapory ziemnej może wystąpić albo wskutek ciągłego wylewu (przykład: Oros-Damm) lub wskutek ciągłego przepływu (przykład: Teton-Damm, 1976). Osiągnięta krytyczna ilość wody (SAMETZ, 1981) może prowadzić do powstania odłamu w wyniku
postępującej erozji. Miejsce załamania nazywane wyłomem rozwija się wolno w kierunku
poziomym i szybciej w kierunku pionowym póki nie osiągnie dna doliny (rys. 7a, b). Jeżeli
rozwój wyłomu jest utrudniony w pionowym kierunku, dalej postępuje wyłącznie w kierunku poziomym (rys. 7c).

Rys. 7. Etapy formowania wyłomu wskutek przelania się przez koronę
Fig. 7. Stages of a break formation as a consequence of overtopping
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Przelanie może powstać od zdarzenia o bardzo małym prawdopodobieństwie, na przykład w wyniku powstania osuwiska (katastrofa Vajont, Fogel, 1982) lub przez przerwanie
grobli w wyniku napływu (Oliviera, 1977). Zalanie może być następstwem powstania powierzchni poślizgu na skarpie ziemnej. Takie odłamy skarpy mogą utworzyć się w wyniku
dużego spadku, uaktywnienia się powierzchni poślizgu, złego materiału skarpy ziemnej
i/lub za dużych mas ziemnych zalegających na skarpie.
3.3. Przebicie hydrauliczne
Jedną z podstawowych przyczyn powstawania wyłomów, a następnie rozlewów jest
zjawisko przesiąkania. Ciągłe przesiąkanie może prowadzić do powstania odłamu przydennego lub do całkowitego rozmiękczenia i rozpłynięcia się budowli.

Rys. 8. Formowanie się wyłomu wskutek przebicia hydraulicznego
Fig. 8. Stages of a break formation as a consequence of piping

4. Modelowanie wymuszenia w systemie ochrony przed powodzią
Jedną z możliwości określania wymuszenia (hydrogramów przepływów) w systemie
ochrony przed powodzią jest wykorzystanie metod Monte Carlo z zastosowaniem rozkładów prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej. Znakomitym mechanizmem matematycznym do budowania rozkładów prawdopodobieństwa na podstawie
dystrybuant brzegowych są funkcje copula. Funkcje typu copula są statystycznym narzędziem wielowymiarowego modelowania rozkładów zmiennych losowych. Pierwsze ich
zastosowania pojawiły się w dziedzinie ekonomii. Umożliwiają łączenie brzegowych jednowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa pojedynczej zmiennej losowej w pełny
wielowymiarowy rozkład wielowymiarowej zmiennej losowej. Idea nie jest nowa i pojawiła się w teorii statystyki w latach 40. XX wieku.
Zaprezentowano przykład budowania rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej
utworzony na funkcji należącej do rodziny archimedesowskich copula, funkcjonującej pod
nazwą Gumbela–Hougaarda copula. Postać tej funkcji jest jedną z częściej używanych
podczas budowania rozkładów ekstremalnych
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gdzie:
F

– dystrybuanta łączna,

u1 = F1 ( x1 ), u 2 = F2 ( x2 ), ..., u m = Fm ( xm ) – dowolne dystrybuanty brzegowe,

θ – parametr optymalny dla wybranej funkcji copula,
m – wymiar wielowymiarowej zmiennej losowej.
Poniżej przedstawiono wybrane realizacje zastosowania dwuwymiarowej metody MC
(trójwymiarowe przykłady są zaprezentowane w [17]) przy założeniu stałych rozkładów
brzegowych w postaci rozkładu logarytmiczno-normalnego oraz wykładniczego dla różnych wartości parametru θ funkcji Gumbela–Hougaarda copula.
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Rys. 9. Realizacja MC – 100 punktów, θ = 0,1
Fig. 9. Monte Carlo methods, 100 random points, θ = 0.1
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Rys. 10. Realizacja MC – 1000 punktów, θ = 1
Fig. 10. Monte Carlo methods, 1000 random points, θ = 1
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Rys. 11. Realizacja MC – 1000 punktów, θ = 5
Fig. 11. Monte Carlo methods, 1000 random points, θ = 5

Tworzenie wielowymiarowej zmiennej losowej opisywanej rozkładami brzegowymi
opartymi na jednowymiarowej zmiennej losowej: ekstremalnych rocznych objętości, ekstremalnych rocznych wartości kulminacji oraz ekstremalnych rocznych czasów trwania
[17] fali powodziowej daje możliwości budowania hydrogramów dopływów, które są kluczową informacją dla oceny pracy obiektów hydrotechnicznych. Metodycznie, zastosowanie metod Monte Carlo w ocenie przepływów charakterystycznych wynika z możliwości
tworzenia (wielowymiarowych) populacji elementów o charakterystykach statystycznych
zgodnych z doświadczeniem. Pomimo że eksperyment (generowanie parametrów fal powodziowych) nie ma nic wspólnego z czasem, to jednak sam fakt generowania tych parametrów oparty jest na wartościach rozkładów brzegowych określonych dla ekstremalnych,
rocznych wartości parametrów fal powodziowych. Fakt ten pozwala założyć, że populacja
uzyskana w wyniku stosowania metody MC odpowiada populacji ekstremalnych fal rocznych. Równocześnie to założenie pozwala sądzić o poprawności określenia wartości przepływów charakterystycznych.
4.1. Dwuwymiarowy rozkład parametrów fali powodziowej
W prezentowanym przykładzie do generowania parametrów fali powodziowej przyjęto
rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej utworzony na funkcji należącej do rodziny
archimedesowskich copula, Gumbela–Hougaarda copula.
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gdzie:
F
θ

– dystrybuanta łączna,
– parametr optymalny dla wybranej funkcji
copula,
xk

uk =

∫ζ σ
0
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2π

e

− (ln( ζ k )−μ x )2
k
2 σ2
xk

dζ k

σ xk , μ xk

– brzegowa dystrybuanta k-tej zmiennej losowej,
– parametry rozkładu brzegowego k-tej zmiennej losowej.
Tabela 2

Parametr funkcji Gumbela–Hougaarda copula
Przekrój Dobczyce, rzeka Raba

θ

2,663

Przekrój planowanego zbiornika Kąty Myscowa, rzeka Wisłoka

θ

0,848

Tabela 3
Zestawienie parametrów rozkładów brzegowych
Parametry rozkładów
brzegowych
(rozkład logarytmiczno-normalny)

Zmienna losowa
Qk

Vf

Przekrój Dobczyce, rzeka Raba
μ

5,240

3,265

σ

0,487

0,638

Przekrój planowanego zbiornika Kąty Myscowa, rzeka Wisłoka
μ

5,38

0,59

σ

3,44

0,94
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Rys. 12. Realizacja MC opartej na dwuwymiarowej funkcja copula, zbudowanej na brzegowych
rozkładach logarytmiczno-normalnych, MC – 1000 punktów, zbiornik Dobczyce
Fig. 12. MC performance based on two-dimensional copula function created on boundary Log-Normal distributions – 1000 points, Dobczyce reservoir
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Rys. 13. Przykład hipotetycznych hydrogramów fal powodziowych odpowiadających ww. realizacji MC – 1000 hydrogramów, zbiornik Dobczyce
Fig. 13. Hypothetical flood wave hydrographs corresponding to the above MC performance –
1000 hydrographs, Dobczyce reservoir
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Rys. 14. Realizacja MC opartej na dwuwymiarowej funkcja copula, zbudowanej na brzegowych
rozkładach logarytmiczno-normalnych, MC – 500 punktów, zbiornik Kąty Myscowa
Fig. 14. MC performance based on two-dimensional copula function created on boundary
Log-Normal distributions – 500 points, Kąty Myscowa reservoir

Rys. 15. Przykład hipotetycznych hydrogramów fal powodziowych odpowiadających
ww. realizacji MC – 500 hydrogramów, zbiornik Kąty Myscowa
Fig. 15. Hypothetical flood wave hydrographs corresponding to the above MC
performance – 500 hydrographs, Kąty Myscowa reservoir

Powiązanie wygenerowanych parametrów z zastosowaniem metod MC w postaci wartości kulminacji i objętości fali z kształtami hydrogramów przedstawiono w pracy [8].
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5. Wnioski
Doświadczenie w zakresie katastrof obiektów hydrotechnicznych wskazuje, że nie uda
się wyeliminować zagrożenia. Cechą tych obiektów, w przypadku położenia powyżej lub
w sąsiedztwie obszarów zamieszkałych oraz o bogatej infrastrukturze, jest potencjał
zagrożenia. Stąd konieczność poprawnego rozumienia pojęć związanych z bezpieczeństwem: zagrożenia i ryzyka. Niestety modelowanie zjawisk inicjujących katastrofy oraz ich
zasięg pozostawia jeszcze wiele wątpliwości wynikających z braku poprawnego zrozumienia ich przebiegu. Stąd jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie mechanizmów
modelowania probabilistycznego. Jako przykład pokazano budowanie hydrogramów fal
powodziowych z wykorzystaniem metody Monte Carlo, które są jednym z podstawowych
czynników inicjujących zjawiska katastrof.
Elementy przedstawionej metodyki stanowią alternatywne narzędzie, które można wykorzystać do testowania lub też optymalizacji stochastycznej parametrów zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz parametrów reguły sterowania dla warunków
powodzi. Wykorzystanie możliwości funkcji copula daje nam nieoceniony materiał do
symulacji, mający zgodne teoretyczne brzegowe dystrybuanty z brzegowymi dystrybuantami empirycznymi. Zaprezentowane możliwości modelowania probabilistycznego z zastosowaniem funkcji copula nie należy ograniczać do hydrologii i gospodarki wodnej.
Przedstawiona metodyka daje swobodę przy projektowaniu i testowaniu parametrów urządzeń i obiektów, które są uzależnione od określonych wartości losowych, statystycznych.
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