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Występujące coraz częściej powodzie rzeczne, sztormowe 
czy miejskie powodują znaczne straty gospodarcze i społeczne 
na terenach zurbanizowanych. Powodzie zagrażają większości 
polskich miast położonych w dolinach rzecznych (powodzie 
rzeczne) i w strefie wybrzeża (powodzie sztormowe). Lokal-
ne podtopienia terenów (powodzie miejskie) mogą natomiast 
wystąpić wszędzie, w efekcie ulewnych deszczów typu kon-
wekcyjnego, bądź też długotrwałych opadów frontalnych lub 
niżowych. Sprzyja temu duże uszczelnienie powierzchni miast 
prowadzące do znacznego ograniczenia infiltracji wód opado-
wych do gruntu. Zagrożenia i straty generowane powodziami 
miejskimi objawiają się lokalnymi wylewami z kanałów desz-
czowych bądź ogólnospławnych – podtopienia posesji, piwnic 
czy ulic (rys. 1), najczęściej wskutek niedostatecznej przepu-
stowości i braku retencji w istniejących systemach kanalizacyj-
nych. Zjawiska te, potęgowane zmianami klimatu, wymuszają 
konieczność badań niezawodności działania systemów kanali-
zacyjnych i podejmowanie już obecnie odpowiednich działań 
zaradczych [5, 8, 9, 13, 17, 27].

Osiągnięcie pełnej niezawodności systemów odwodnień te-
renów nie jest jednak możliwe ze względu na losowy charakter 
opadów. Dążyć możemy jedynie do bezpiecznego ich projek-
towania i eksploatacji, to znaczy dostosowywania do przyjęcia 
maksymalnych prognozowanych strumieni wód opadowych, 
o częstości występowania równej dopuszczalnej częstości 
wystąpienia wylania na powierzchnię terenu według normy 
PN-EN 752:2017. Dotyczy to również przyszłych obciążeń 
zlewni opadami (zmiany klimatu). W Katedrze Wodociągów 
i Kanalizacji, na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej, podjęto badania dotyczące opracowania podstaw 
do bezpiecznego wymiarowania i eksploatacji systemów kana-
lizacji deszczowej i ogólnospławnej odnośnie zasad: tworzenia 
probabilistycznych modeli deszczów maksymalnych [14, 26], 
w tym z uwzględnieniem trendów zmian klimatu w przyszłości 
[11] oraz modelowania niezawodności działania [12, 20, 25].

Podstawy metodyczne modelowania hydrodynamicznego 
zjawisk opad – odpływ w zlewniach miejskich są w Polsce wciąż 
doskonalone. Dotyczy to zwłaszcza zasad budowy modeli hydro-
dynamicznych, ich kalibracji oraz walidacji [12, 16, 18, 19, 20, 
24, 25, 29, 30, 28]. Przykładowo, w monografii [20] zidentyfiko-
wano problemy badawcze z tym związane. Na podstawie badań 
kanalizacji deszczowej na osiedlach Gaj i Tarnogaj we Wrocławiu 
opracowano zalecenia odnośnie: kryteriów wyboru zlewni refe-
rencyjnych do badań symulacyjnych, identyfikacji parametrów 
hydrologicznych i hydraulicznych skanalizowanych zlewni miej-
skich, kalibracji modeli hydrodynamicznych wraz weryfikacją 
metod określania szerokości hydraulicznej zlewni cząstkowych, 
walidacji modeli z uwzględnieniem zmian intensywności czaso-
przestrzennej deszczów oraz kryteriów ocen dokładności modeli.

Na potrzeby modelowania systemów kanalizacyjnych po-
miary wysokości opadów deszczowych powinny być prowadzo-
ne z zachowaniem odpowiedniej rozdzielczości czasowej oraz 
przestrzennej. Miarą rozdzielczości czasowej takich pomiarów 
jest krok czasowy, w którym rejestrowane są przyrosty wyso-
kości (Δh) w czasie (Δt), co pozwala na wyznaczenie „chwilo-
wego” natężenia jednostkowego deszczów. Współczesne desz-
czomierze automatyczne (na przykład z korytkami wywrotnymi 
stosowane w sieci IMGW-PIB bądź wagowe w sieci MPWiK 
we Wrocławiu) umożliwiają rejestrację zjawisk opadowych 
z krokiem czasowym od 1 do 5 minut, co spełnia wymaga-
nia rozdzielczości czasowej w modelowaniu zlewni miejskich 
[10, 13, 20]. Miarą rozdzielczości przestrzennej deszczów jest 
natomiast liczba stacji pomiarowych na danym terenie. Gęstość 
sieci pomiarowej powinna być dostosowana do skali przestrzen-
nej zmienności deszczów, którą można rozpatrywać w aspekcie 
statycznym lub dynamicznym. W pierwszym przypadku charak-
teryzuje ją zasięg opadu stacjonarnego, czyli o niezmieniających 
się parametrach w czasie, w drugim zaś zasięg opadu niesta-
cjonarnego, który jest uwarunkowany kierunkiem i prędkością 
przemieszczania się opadu nad zlewnią [1, 21, 22, 23].
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Rys. 1. Przykłady powodzi miejskich: we Wrocławiu – w dniu 27.05.2014 roku (po lewej) i w Gdańsku – w dniu 25.06.2013 roku (po prawej)
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W literaturze brak jest zgodności odnośnie wymaganej gę-
stości sieci pomiarowej opadów. Przy rozmieszczaniu desz-
czomierzy do celów monitoringu jedni autorzy wskazują na 
powierzchnię do 10 km2 jako wartość, dla której opad może 
być jeszcze traktowany jako niezmienny, inni zalecają lokali-
zację jednego deszczomierza na powierzchni maksymalnie do 
4 km2 [1, 13, 20]. Zbyt mała gęstość sieci nie gwarantuje jednak 
wystarczającej dokładności odwzorowań zjawiska opad – od-
pływ. Według badań Berne [1], na potrzeby kalibracji i walida-
cji modeli hydrodynamicznych zależność rozdzielczości prze-
strzennej deszczomierzy (ΔL w km) od rozdzielczości czasowej 
(Δt w min) należy określać ze wzoru:

  (1)

Na tej podstawie, przykładowo, do rejestracji zjawisk opa-
dowych na przykład z rozdzielczością czasową Δt = 5 min, 
uznawaną powszechnie za odpowiednią do modelowania nie-
zawodności działania kanalizacji deszczowej, rozmieszczenie 
deszczomierzy nie powinno przekraczać wzajemnych odległości 
ΔL = 3,3 km. Jest to równoznaczne z założeniem stacjonarności 
deszczów w odległości (promieniu) do ΔL / 2 = 1,65 km wokół 

deszczomierzy. Modelowanie zjawiska opad – odpływ w zlewni 
miejskiej w ujęciu dynamicznym jest jednak zagadnieniem trud-
nym do uogólnienia [2, 3, 4, 6, 7]. Stąd też najczęściej niezbęd-
ny jest dynamiczny rozdział opadów w zlewni, na przykład przy 
pomocy programu Surfer®13, co będzie wykazane w niniejszej 
pracy. Celem pracy jest przedstawienie na przykładzie metodyki 
i wyników badań niestacjonarności czasoprzestrzennej inten-
sywnego deszczu (typu konwekcyjnego) na etapie walidacji 
modelu hydrodynamicznego SWMM w przypadku referencyj-
nej zlewni deszczowej we Wrocławiu.

MATERIAŁ I METODY BADAWCZE

Miasto Wrocław ma mieszany system kanalizacji na po-
wierzchni około 293 km2. Kanalizacja deszczowa, o długości 
przeszło 400 km, odprowadza wody opadowe (ścieki deszczo-
we i roztopowe) do 9 odbiorników (rzeka Odra i 8 potoków), 
poprzez 120 wylotów kanalizacyjnych. W 2011 roku Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wro-
cławiu utworzyło własną sieć monitoringu opadów liczącą 6 au-
tomatycznych deszczomierzy (rys. 2, tabl. 1) [15].

Rys. 2. Sieć deszczomierzy MPWiK we Wrocławiu (Δ – stacja IMGW-PIB) [15]

Tabl. 1. Deszczomierze sieci monitoringu MPWiK we Wrocławiu [15]

Lp. Oznaczenie/rodzaj deszczomierza Lokalizacja Współrzędne geograficzne (szerokość i długość)

1  R01
 TRwS 203

ul. Na Grobli 16
Dzielnica Śródmieście N: 51° 6’ 10”  E: 17° 3’ 39”

2 R04 
TRwS 203

ul. Milicka 78
Osiedle Poświętne N: 51° 9’ 9”  E: 17° 2’ 33”

3 R05 
TRwS 203

ul. Terenowa 32 
Osiedle Wojszyce N: 52° 4’ 12”  E: 17° 2’ 45”

4 R06 
TRwS 200

ul. Przedwiośnie 
Dzielnica Zakrzów N: 51° 9’ 39”  E: 17° 6’ 55”

5 R07 
TRwS 203

ul. Jagniątkowska 43 
Osiedle Stabłowice Stare N: 51° 8’ 51”  E: 16° 54’ 2”

6 R08 
TRwS 203

ul. Na Ostatnim Groszu 114
Dzielnice Gądów /Popowice N: 51° 7’ 5”  E: 16° 58’ 19”
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Jako referencyjną zlewnię deszczową do badań terenowych 
wybrano kanalizację deszczową na osiedlach mieszkaniowych 
Gaj i Tarnogaj, o powierzchni 104 ha (tabl. 2). Przy wyborze 
zlewni kierowano się między innymi reprezentatywnością dla 
zabudowy Wrocławia, położeniem – w pobliżu deszczomierza 
sieci MPWiK (ściślej, w odległości mniejszej od 1,65 km – 
z wzoru (1) dla Δt = 5 min) oraz wielkością systemu – średnica 
kolektora większa od 1,0 m, a czas przepływu ścieków deszczo-
wych powyżej 30 minut.

Tabl. 2. Parametry badanej zlewni i kanalizacji deszczowej

Charakterystyka zlewni i kanalizacji Parametry

Powierzchnia czynna zlewni 1,04 km2 

Długość kolektora deszczowego 2712 m

Średnice kanałów deszczowych 0,3 ÷ 1,4 m

Łączna długość kanałów deszczowych 17731 m

Przy uwzględnianiu kanałów o średnicach ≥ 0,3 m wydzie-
lono 75 podzlewni cząstkowych, uzyskując średnią wartość po-
wierzchni Fi = 1,39 ha (minimum 0,22 ha i maksimum 5,34 ha). 
Graf obliczeniowy skanalizowanej zlewni deszczowej osiedli 
mieszkaniowych Gaj i Tarnogaj w programie SWMM przedsta-
wiono na rys. 3.

Z trzech lat pomiarów (2013-2015) do kalibracji modelu 
wytypowano 5 długotrwałych opadów deszczowych (typu fron-
talnego i niżowego) o czasach trwania od 7,4 do 24,5 h i wyso-
kościach od 11,7 do 28,4 mm, co odpowiada częstości ich wy-
stępowania we Wrocławiu od 0,38 do 0,75 lat [19]. Wysokości 
opadów deszczowych przyjmowano z deszczomierza wagowe-
go typu TRwS 203, zlokalizowanego na południowej granicy 
badanej zlewni – w odległości 618 m od jej środka ciężkości 

(oznaczony jako R05 na rys. 2 oraz uwidoczniony na dole na 
rys. 3). Do opomiarowania strumieni ścieków deszczowych 
w kolektorze zastosowano natomiast dwa przepływomierze ul-
tradźwiękowe: typu Nivus PCM4 (oznaczony jako P1 na rys. 3) 
oraz typu Teledyne ISCO 2100 (P2).

Kalibracja modelu hydrodynamicznego badanego syste-
mu kanalizacyjnego, w oprogramowaniu SWMM, polegała na 
ustaleniu wartości parametrów hydraulicznych, to jest współ-
czynników szorstkości uszczelnionych i nieuszczelnionych po-
wierzchni terenu (npu, npnu) i wnętrza kanałów (n) oraz wartości 
parametrów hydrologicznych, to jest wysokości retencji tereno-
wej na uszczelnionych i nieuszczelnionych powierzchniach (hpu, 
hpnu) wraz z weryfikacją przydatności kilku wzorów na szero-
kość hydrauliczną W podzlewni cząstkowych. Parametry infil-
tracji do modelu Hortona oszacowano na podstawie literatury 
[10, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30]. Najważniejsze przy tym 
było osiągnięcie zgodności symulowanych i zmierzonych obję-
tości spływu V i strumieni ścieków w kanałach Q. W wyniku ka-
libracji modelu dla badanej zlewni referencyjnej we Wrocławiu 
ustalono wzór na parametr W postaci [18]:

  (2)

gdzie: 
W – szerokość hydrauliczna podzlewni cząstkowej [m],
F – powierzchnia podzlewni cząstkowej [ha].

W tabl. 3 zamieszczono wyjściowe (literaturowe) oraz usta-
lone w wyniku kalibracji wartości parametrów empirycznych 
modelu SWMM badanego systemu kanalizacyjnego.

Z założenia walidacja modeli hydrodynamicznych zjawi-
ska opad – odpływ powinna być przeprowadzona na opadach 
niewykorzystywanych uprzednio do ich kalibracji. Niezbędny 
jest więc tutaj niezależny, a zwłaszcza odmienny charakter opa-
dów. Krótkotrwałe, intensywne deszcze (w przeciwieństwie do 
długotrwałych – wykorzystywanych najczęściej do kalibracji) 
cechują się na ogół większą zmiennością czasoprzestrzenną po-

Rys. 3. Schemat kanalizacji deszczowej badanej zlewni w programie SWMM (na dole rysunku zaznaczono położenie deszczomierza R05)
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wodującą występowanie kulminacji strumieni przepływu w ka-
nałach Qmax.

Do walidacji skalibrowanego modelu hydrodynamiczne-
go wytypowano 3 intensywne deszcze typu konwekcyjne-
go (29.07.2013, 17.10.2014 i 19.07.2015) o czasach trwania, 
odpowiednio: 106, 95 i 42 min i wysokościach: 15,70, 9,67 
i 23,82 mm, co odpowiada częstości ich występowania we 
Wrocławiu, odpowiednio: 0,85, 0,52 i 5,1 lat (dla parametrów 
zarejestrowanych na deszczomierzu R05) [19]. Do zbadania 
potencjalnej niestacjonarności wybranych deszczów dokonano 
projekcji zastępczych hietogramów dla środka ciężkości bada-
nej zlewni – z pomiarów w sieci 6 deszczomierzy, o współrzęd-
nych położenia podanych w tabl. 1. Do tego celu wykorzystano 
program użytkowy Surfer®13, który jest wyposażony w zestaw 
metod interpolacyjnych umożliwiających wybór optymalnego 
algorytmu do opisu charakteru badanego zjawiska – dynamiki 
czasoprzestrzennej zmienności deszczów. Do przeprowadzenia 
przedmiotowych analiz zastosowano algorytm metody odwrot-
nych odległości – IDP (Inverse Distance to a Power). W algo-
rytmie tym wartości analizowanej zmiennej w dowolnym węźle 
siatki j, czyli Zj, są obliczane z zależności:

  (3)

gdzie:
zi – wartość zmiennej w kolejnym punkcie pomiarowym i,
dij – odległość węzła j od punktu i, 
β – wykładnik potęgowy: b ∈ [1, 3].

W algorytmie IDP każdemu z deszczomierzy przypisywa-
na jest waga, która jest odwrotnie proporcjonalna do odległości 
pomiędzy nim a analizowanym punktem. Algorytm ten pozwala 
jedynie na interpolowanie wartości, a nie ich ekstrapolowanie. 
Nigdy więc interpolowane wartości wysokości opadów nie będą 
większe od największej wartości spośród zmierzonych, ani nie 
będą mniejsze od najmniejszej zmierzonej wartości. Najczęściej 
do analiz niestacjonarności czasoprzestrzennej deszczów przyj-
mowano we wzorze (3) wartość wykładnika b = 2 [20, 28]. Jed-
nakże, w przypadku konkretnej zlewni, wartość tego parame-
tru może być ustalona eksperymentalnie, na przykład poprzez 
kolejne wyłączanie punktów pomiarowych i szacowanie z po-
zostałych deszczomierzy wysokości opadów w tym punkcie. 
Minimalizacja błędów względnych wskaże na wartość wykład-
nika b. Niezbędne jest jednak do tego posiadanie sieci pomiaro-
wej liczącej co najmniej 10 deszczomierzy. W przypadku sieci 
pomiarowej MPWiK we Wrocławiu (liczącej 6 deszczomierzy) 
nie było takiej możliwości. Według badań cytowanych w pracy 
[28] brak pomiaru na jednym deszczomierzu w małym stopniu 
zmienia wartości interpolowane (metodą IDP) w węzłach siat-
ki, nie położonych w jego bezpośrednim otoczeniu. W tabl. 4 
przedstawiono wzajemne odległości pomiędzy 6 deszczomie-
rzami sieci pomiarowej MPWiK we Wrocławiu, a także ich od-

Tabl. 3. Wartości kalibrowanych parametrów modelu SWMM badanego systemu kanalizacyjnego
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Symbol W n npu npnu hpu hpnu Iin0 Iink r Ts

Jednostka m s/m1/3 s/m1/3 s/m1/3 mm mm mm/h mm/h h-1 d

Wartość wyjściowa
– do kalibracji

różne
wzory 0,013 ÷ 0,020 0,011 ÷ 0,050 0,1 ÷ 0,8 1,3 ÷ 2,5 2,5 ÷ 7,5 8 ÷ 254 0,2 ÷ 20 2 ÷ 7 2 ÷ 14

Wartość z kalibracji 1,6F0,5 0,020 0,020 0,3 2,0 5,0 90 10 4 7

Tabl. 4. Wzajemne odległości (w km) pomiędzy 6 deszczomierzami oraz środkiem ciężkości (ŚCZ) badanej zlewni

Nr Stanowisko pomiarowe R05 R01 R04 R06 R07 R08 ŚCZ

R05 Terenowa 0 2,608 6,023 8,349 12,029 6,396 0,618

R01 Na Grobli 0 3,891 5,834 12,160 6,546 1,990

R04 Milicka 0 5,373 10,362 5,688 5,488

R06 Przedwiośnie 0 15,724 10,896 7,744

R07 Jagniątkowska 0 5,686 12,023

R08 Na Ostatnim Groszu 0 6,350

ŚCZ Środek ciężkości zlewni 0
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ległości względem środka ciężkości badanej zlewni deszczowej 
(ŚCZ).

W przypadku badanej zlewni deszczowej osiedli Gaj i Tar-
nogaj (o powierzchni 1,04 km2) najbardziej istotne są wskazania 
dwóch deszczomierzy: R05 i R01 położonych najbliżej środka 
ciężkości badanej zlewni (ŚCZ), to jest w odległościach, odpo-
wiednio: 0,62 km dla R05 i 1,99 km dla R01 (tabl. 4, rys. 2).

ANALIZA DYNAMIKI KRÓTKOTRWAŁEGO DESZCZU 
Z DNIA 17.10.2014 ROKU

W pracy zbadano zmienność czasoprzestrzenną przykładowe-
go deszczu konwekcyjnego z dnia 17.10.2014 roku, poprzez do-
konanie projekcji zmierzonych hietogramów z 6 deszczomierzy 

sieci MPWiK dla środka ciężkości badanej zlewni, przy wyko-
rzystaniu programu Surfer®13 i zastosowaniu interpolacji metodą 
odwrotnych odległości (IDP). W tabl. 5 przedstawiono zareje-
strowane na 6 deszczomierzach wysokości opadu oraz interpolo-
wane dla środka ciężkości badanej zlewni (ŚCZ) – w interwałach 
5-minutowych. Wyróżniono charakterystyczne dla przedmioto-
wej analizy interwały czasowe (6): 4., 7., 10., 14., 19. i 24.

Początek wystąpienia analizowanego deszczu zarejestro-
wano około godziny 18:07 na deszczomierzu R06 (1. interwał 
5-minutowy czasu trwania – tabl. 5), następnie około 18:12 zare-
jestrowano na deszczomierzu R07 (2. interwał), kolejno wystą-
pił równocześnie na deszczomierzach R01 i R04 około godziny 
18:22 (4. interwał), a następnie około 18:32 na R08 (6. inter-
wał) oraz najpóźniej, około godziny 18:37, zarejestrowano na 
deszczomierzu R05 (7. interwał). Opad zakończył się natomiast 

Tabl. 5. Wysokości deszczu (w mm) z dnia 17.10.2014 roku w interwałach 5-minutowych,
zarejestrowane w sieci 6 deszczomierzy i obliczone dla środka ciężkości badanej zlewni (ŚCZ)

Numer
interwału

Czas
od – do R01 R04 R05 R06 R07 R08 ŚCZ

1 18:07 ÷ 18:12 0 0 0 0,261 0 0 0

2 18:12 ÷ 18:17 0 0 0 0,384 0,053 0 0

3 18:17 ÷ 18:22 0 0 0 0,168 0,018 0 0

4 18:22 ÷ 18:27 0,048 0,030 0 0,228 0,055 0 0,008

5 18:27 ÷ 18:32 0,146 0,078 0 0,091 0,032 0 0,015

6 18:32 ÷ 18:37 0,015 0,032 0 0,038 0,438 0,076 0,005

7 18:37 ÷ 18:42 0,086 0,833 0,059 0,092 2,152 1,585 0,090

8 18:42 ÷ 18:47 0,136 0,233 1,095 0,209 3,616 1,848 1,000

9 18:47 ÷ 18:52 0,266 0,101 1,850 0,072 1,804 1,531 1,690

10 18:52 ÷ 18:57 0,582 0,002 1,922 0,018 1,219 1,048 1,750

11 18:57 ÷ 19:02 0,232 0 1,683 0,008 0,740 0,865 1,510

12 19:02 ÷ 19:07 0,352 0 1,204 0 0,104 0,651 1,100

13 19:07 ÷ 19:12 0,146 0 0,395 0 0,018 0,520 0,362

14 19:12 ÷ 19:17 0,053 0 0,279 0 0,349 0,017 0,250

15 19:17 ÷ 19:22 0 0 0,108 0 0,584 0,029 0,119

16 19:22 ÷ 19:27 0 0 0,036 0 0,600 0,252 0,035

17 19:27 ÷ 19:32 0 0 0,057 0 0,783 0,227 0,052

18 19:32 ÷ 19:37 0 0 0,105 0 0,785 0,194 0,090

19 19:37 ÷ 19:42 0,040 0 0,104 0 0,398 0,430 0,100

20 19:42 ÷ 19:47 0,161 0 0,112 0 0,113 0,422 0,118

21 19:47 ÷ 19:52 0,273 0 0,352 0 0,029 0,061 0,327

22 19:52 ÷ 19:57 0,032 0 0,225 0 0,020 0,067 0,240

23 19:57 ÷ 20:02 0,021 0 0,046 0 0,010 0,012 0,042

24 20:02 ÷ 20:07 0,001 0 0,037 0 0,006 0,002 0,033

25 20:07 ÷ 20:12 0 0 0,003 0 0,001 0,005 0,003

Suma wysokości h, mm 2,590 1,309 9,672 1,569 13,927 9,842 8,938

Suma czasu t, min 105 35 95 55 120 100 110
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około 20:02 ÷ 20:12 (24. i 25. interwał), za wyjątkiem deszczo-
mierzy R04 i R06, gdzie zakończył się znacznie wcześniej, bo 
około 18:52 ÷ 19:02 (czyli w 10. i 11. interwale). Czas trwania 
analizowanego deszczu wyniósł zatem od 35 minut – według 

R04, do 120 minut – według R07, przy czym deszczomierz R01 
zarejestrował około 20-minutową przerwę w ciągłości deszczu 
– od 19:17 do 19:37 (15.÷18. interwał).

Na rys. 4 zobrazowano izolinie całkowitej wysokości desz-
czu z dnia 17.10.2014 roku w siatce 6 deszczomierzy MPWiK 
i w środku ciężkości badanej zlewni (ŚCZ), interpolowane 
w programie Surfer®13. Na osi X podano długość geograficzną 
(E), a na osi Y szerokość geograficzną (N) położenia deszczo-
mierzy, według tabl. 1.

Na rys. 5 ÷ 10 zobrazowano, w szczególności, izolinie wyso-
kości analizowanego deszczu w 6 charakterystycznych dla desz-
czomierzy R05 i R01 (położonych najbliżej środka ciężkości ba-
danej zlewni) interwałach pięciominutowych (według tabl. 5), 
to jest. kolejno w: 4. i 7. − początki wystąpienia deszczu na R01 
i R05; 10. − maksimum wysokości na R05 i R01; 14. i 19. – 
zakończenie pierwszego epizodu i początek drugiego epizodu 
deszczu na R01 oraz 24. − praktycznie koniec trwania badanego 
opadu (na wszystkich deszczomierzach). 

Rys. 4. Izolinie sumarycznej wysokości deszczu z dnia 17.10.2014 roku
w siatce 6 deszczomierzy i w ŚCZ badanej zlewni

– interpolowane w programie Surfer®13 (hŚCZ = 8,938 mm)

Rys. 5. Izolinie wysokości deszczu w godz. 18:22 do 18:27 − interwał 4.
(hR01 = 0,048 mm; hR05 = 0,000 mm; hŚCZ = 0,008 mm)

Rys. 6. Izolinie wysokości deszczu w godz. 18:37 do 18:42 − interwał 7.
(hR01 = 0,086 mm; hR05 = 0,059 mm; hŚCZ = 0,090 mm)

Rys. 7. Izolinie wysokości deszczu w godz. 18:52 do 18:57 − interwał 10.
(hR01 = 0,582 mm; hR05 = 1,922 mm; hŚCZ = 1,750 mm)

Rys. 8. Izolinie wysokości deszczu w godz. 19:12 do 19:17 − interwał 14.
(hR01 = 0,053 mm; hR05 = 0,279 mm; hŚCZ = 0,250 mm)

Rys. 9. Izolinie wysokości deszczu w godz. 19:37 do 19:42 − interwał 19.
(hR01 = 0,040 mm; hR05 = 0,104 mm; hŚCZ = 0,100 mm)

Rys. 10. Izolinie wysokości deszczu w godz. 20:02 do 20:07 − interwał 24.
(hR01 = 0,001 mm; hR05 = 0,037 mm; hŚCZ = 0,033 mm)
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 Przeprowadzone symulacje w programie Surfer®13 dla 
25 pięciominutowych interwałów (tabl. 5) badanego deszczu 
umożliwiły stworzenie zastępczego hietogramu dla środka cięż-
kości badanej zlewni (ŚCZ). Na rys. 11 przedstawiono, dla po-
równania, 2 hietogramy – zmierzony na R05 i zastępczy – inter-
polowany dla ŚCZ.

Sumaryczna wysokość deszczu zarejestrowana na deszczo-
mierzu R05 (w odległości 618 m od ŚCZ) wynosi 9,672 mm, 
a interpolowana dla ŚCZ − 8,938 mm. Względna różnica tych 
wysokości wynosi -8,2%. W szczególności hietogram dla ŚCZ 
ma niższy pięciominutowy pik maksymalnej wysokości, ale 
dłuższy sumaryczny czas trwania deszczu t = 110 min, wzglę-
dem R05 t = 95 min (rys. 11, tabl. 5). Wskazuje to wyraźnie na 
niestacjonarny charakter badanego opadu – już w małej odległo-
ści referencyjnego deszczomierza R05 względem ŚCZ. Niesta-
cjonarność badanego opadu deszczu potwierdzają także pomia-
ry wysokości na deszczomierzu R01 h = 2,590 mm w odległości 
1,99 km od ŚCZ, a także na R08 h = 9,842 mm w odległości 
6,35 km od ŚCZ. Różnice tych wysokości, względem obliczonej 
dla ŚCZ, wynoszą odpowiednio: -70,1% i +10,1%. 

Wykazane różnice w przebiegu intensywnego deszczu co do 
czasu trwania i przedziałowych wysokości, już w najbliższym 
sąsiedztwie deszczomierza R05 (618 m), uzasadniają koniecz-
ność badań zmienności czasoprzestrzennej opadów, zwłaszcza 
na etapie walidacji modeli hydrodynamicznych. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

Badania niezawodności działania systemów kanalizacyj-
nych w Polsce są prowadzone rzadko, głównie z powodu braku 
monitoringu opadów i przepływów w sieci, ale także niedosta-
tecznych podstaw metodycznych modelowania. Celem pracy 
było zaprezentowanie metodyki badawczej i wybranych wyni-
ków analizy niestacjonarności czasoprzestrzennej przykłado-
wego deszczu, na etapie walidacji modelu hydrodynamicznego 
SWMM dla referencyjnej zlewni deszczowej we Wrocławiu.

Uwzględnianie niestacjonarności czasoprzestrzennej opa-
dów zaleca się fakultatywnie − na etapie kalibracji modeli hy-
drodynamicznych, a obligatoryjnie − na etapie ich walidacji. 
Może to mieć bowiem istotny wpływ na dokładność modeli 
w zastosowaniu do badań niezawodności działania kanalizacji 
deszczowej.

Walidacja modeli hydrodynamicznych powinna być z zało-
żenia prowadzona na deszczach niewykorzystywanych uprzed-
nio do kalibracji. Do walidacji modeli zaleca się krótkotrwałe, 
intensywne deszcze (typu konwekcyjnego), cechujące się na 
ogół dużą zmiennością czasoprzestrzenną i powodujące znaczną 
kulminację strumieni ścieków w kanałach Qmax.

Uwzględnianie zmienności czasoprzestrzennej opadów 
deszczowych wymaga projekcji zastępczego hietogramu dla 
środka ciężkości badanej zlewni (np. w interwałach pięciomi-
nutowych), na podstawie pomiarów w sieci co najmniej kilku 
deszczomierzy. Do tego celu nadaje się oprogramowanie Sur-
fer®13, z zastosowaniem metody odwrotnych odległości (IDP) 
jako wagowej procedury interpolacyjnej. 
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