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Jak możemy wyznaczyć str. zalewową:
1. PCLASS = IDRISI
2. ręcznie RECLASS z uwzględnieniem RMS
3. Monte Carlo

Porównać z zasięgiem strefy na hydroportalu:

Modelowanie stref zagrożenia powodziowego

m. twardą, 
m. miękka

Prawodopobieństwo:
- wynika z niepewności danych - geodezji np. 95% prawdopobieństwa, że
woda nie przekroczy granicy strefy
- niepewność zjawiska powodzi: np. powódż 100 letnia = 1/100 lat,
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi

- granica strefy wody 100 letniej
m. twardą 50%granica wody 100 letniej 

z prawdopod. 95%

45% ryzyka
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RYZYKO - pojęcie

podejmowanie decyzji:
- w warunkach pewności, znamy konsekwencje, deterministyczne
- w warunach ryzyka - isnieje prawdopodobieństwo występnienia zjawiska i ono jest znane
- w warunkach niepewności - isnieje prawdopodobieństwo występnienia zjawiska i ono jest
NIEznane ;-(

RYZYKO = Prawdopodobieństwo * Koszt

MAPA RYZYKA POWODZIOWEGO
- prawdop. wody stuletniej
- prawdop. wynikające z niepewności danych

HYDROPORTAL



Zagadnienie związane z prawem przenoszenia się błędów

delta d = wielkość oczka NMT

GIS ;-)















PORÓWNANIE RÓŻNYCH METOD

Propagacja błedu NMT na nachylenia 0, 0.1 m 
1. IDRISI bład nachyleń value error: 4.04 stopnia 
2. analitycznie: me (ms) = 4.08, me(sd) = 0.96 
3. rms MC sr. 4.441156 
4. MC me -2.864210, sd= 3.271459 







Slope IDRISI

IDRISI default
DEM value error = 1m
SLOPE = 1.35 stopnia ?

Monte Carlo 1.16

(sqrt(2)/(2*30*(1+(tan(rad([slope])))^2))

srednie ms 1.315



IACS Intergrated Administration Control System Geodezja 
1. LPIS Land Parcel Indentification System 
2. Kontrola na miejscu

działka referencyjna = działka katastralna ????
działka rolna = uprawa

NIEPWENOŚĆ DANYCH GIS NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU DOPŁAT
BEZPOŚREDNICH IACS


