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Abstrakt

Práca sa zaoberá celulárnymi automatmi, ktorých základné princípy sú 
použité pre simuláciu šírenia kvapaliny po zemskom povrchu. Pravidlá a 
podmienky, ktoré tvoria základ celulárnych automatov boli vhodným spôsobom 
optimalizované pre zabezpečenie viac-smerného šírenia kvapaliny s možnosťou 
simulovať rozličné druhy kvapalín. Výsledný  celulárny automat je vyvíjaný  ako 
konzolová aplikácia, ktorú je po modifikácii vstupných a výstupných parametrov 
možné integrovať do stávajúcich GIS aplikácií. V závere práce je rozobratá 
problematika časovej náročnosti algoritmu celulárneho automatu s návrhmi 
niekoľkých optimalizačných prístupov, ktoré zvyšujú rýchlosť poskytovania 
výstupov generovaných vytvoreným celulárnym automatom. 

Kľúčové slová: celulárny automat, šírenie kvapaliny, hydrológia, 
optimalizácia, simulácia šírenia

Abstract

This work deals with cellular automata, whose basic principles are used for 
simulation of spreading of liquid on the Earth surface. The rules and conditions 
underlying cellular automata were appropriately optimised to guarantee multi-flow 
spreading of liquid with a possibility to simulate different types of liquid. The 
resulting cellular automaton is developed as a console application, which can be 
integrated into existing GIS applications after a modification of input and output 
parameters. A  problem of time consuming algorithms connected with cellular 
automata is also discussed and several optimisation approaches that increase the 
speed of providing outputs generated by cellular automaton are proposed.

Keywords: cellular automata, spreading of liquids, hydrology, optimization, 
flow simulation
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Motivácia

Autorova blízkosť k prírode, podporovaná chuťou spoznávať nové veci a 
rozširovať vedomostné rozhľady, tvorila dobrý základ pre možnosť realizovania sa 
v prepojení prírodných systémov a ich modelovania prostredníctvom počítačov. 

Inšpiráciou použitia práve celulárneho automatu pre simuláciu šírenia 
kvapaliny bola v kráse rozdelenia zložitého procesu šírenia do malých častí, kde 
upravenie jednej z týchto častí ovplyvní celkové správanie komplexného 
hydrologického sýstému akým je šírenie kvapaliny. Hlavným predmetom 
dizertačnej práce bude získanie znalostí o procesoch, ktoré vplývajú na šíriacu sa 
kvapalinu po teréne a tieto procesy vhodným spôsobom aplikovať ako pravidlá do 
celulárneho automatu a ten použiť ako simulačný  nástroj pre šírenie kvapaliny  po 
zemskom povrchu. 

Ako autor práce sa chcem srdečne poďakovať doc. Ing. Petrovi Rapantovi, 
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jeho podporu v ťažkých časoch, ktoré sú známe takmer všetkým vedeckým 
pracovníkom, keď  sa výskum dostáva do slepých uličiek. Použité princípy a 
postupy boli konzultované s renomovanými autormi v oblasti celulárnych 
automatov a ich námety a pripomienky sa stali cennými zdrojmi informácií pri 
návrhu a vývoji celulárneho automatu. Týmto by som sa chcel poďakovať 
Giovanni Ravazzanimu za poskytnutie zaujímavých publikácií, ktoré boli 
nápomocné pri riešení problémov šírenia kvapaliny  v celulárnych automatoch, Dr. 
Pablo Rafael Rinaldimu pri riešení problémov s rozlíšením vstupných dát, 
profesorovi Marco Van De Wielovi, PhD, ktorému ďakujem za cenné informácie z 
oblasti distribúcie kvapaliny do viacerých smerov a jeho stály  záujem o 
informovanie v pokroch pri vývoji algoritmu. Z hydrologickej sekcie by som sa rád 
poďakoval doc. RNDr. Jánovi Unuckovi, PhD., za možnosť konzultovania 
hydrologických problémov a za poskytnutie testovacích dát s možnosťou ich 
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1. Úvod

Voda je neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Sila vody je úchvatná a 
veľakrát často podceňovaná. Kvapalina šíriaca sa po teréne vo veľkej mase 
dokáže napáchať značné a častokrát nevyčísliteľné škody. Pri takýchto situáciách 
hrá dôležitú úlohu práve zdroj spôsobujúci výskyt kvapaliny v oblastiach a 
miestach v  ktorých sa kvapalina vyskytuje ojedinele alebo vôbec. Zdrojom 
kvapaliny pritom môžu byť napríklad výdatné zrážky, kedy sa voda z korýt začne 
vylievať a zaplavovať územia alebo môže byť zdroj vyjadrený bodovým 
charakterom, akým je prameň, defekt na potrubí, či gejzír. 

Popísať šírenie kvapaliny po teréne nie je jednoduchou úlohou, práve 
naopak tento proces sa vyjadruje sústavami rovníc v dostupných hydrologických 
modeloch. Šírenie kvapaliny po teréne tvorí len jednu z častí hydrologického cyklu,  
pričom na migrujúcu kvapalinu pôsobia procesy  popísané základnou rovnicou 
hydrologickej bilancie ako zrážko-odtok a evepotranspirácia. 

V posledných dekádach sa inštitúcie z mnohých krajín snažia o 
reprezentovanie tohto zložitého systému do digitálneho sveta počítačov. Z rýchle 
rozvíjajúcimi technológiami sa to čo sa zdalo pred niekoľkými desaťročiami ako 
nemožné stáva skutočnosťou a človek sa postupne snaží pochopiť a následne 
preklopiť do digitálneho prostredia všetky zákonitosti spojené s vodnou zložkou. 
Najväčší rozmach za posledných 10 rokov zaznamenalo hydrologické 
modelovanie, ktoré pracuje s vodnou masou a snaží sa predikovať jej správanie.

Celulárny automat (CA) môžme chápať ako matematickú idealizáciu 
fyzikálneho systému, v ktorom priestor a čas je diskrétny (Wolfram, 1984). 
Celulárne automaty majú pomerne dlhú históriu napriek tomu ich aplikácie nie sú 
natoľko využívané. Pôvodné využitie celulárnych automatov bolo v biológii, chémii, 
či geológii.

Postupne ale dochádza k rozširovaniu celulárnych automatov i do iných 
oblastií reálneho sveta. Všade tam, kde je možné pracovať s pravidelnou 
mriežkou gridu pre reprezentáciu dynamických vzťahov v prostredí je možné 
nasadenie práve CA. Na ich rozšírenie do oblastí akými sú predikcia šírenia ohňa, 
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kvapalín, rastu a zmeny miest má v  neposlednom rade veľkú zásluhu stále sa 
zvyšujúci výkon počítačov, ktorý tlačí výsledné simulačné časy celulárnych 
automatov do prijateľnejšej roviny. Zvyšujúci sa výkon počítačov umožňoval 
spracovávať i väčšie množstvo dát. 

Pre simuláciu šírenia kvapaliny, akou je voda, existuje značné množstvo 
hydrologických (hydraulických) modelov, ktoré verne odrážajú správanie kvapaliny 
pri prechode záujmovou oblasťou. Kvalita výsledkov simulácií, ktoré nám tieto 
modely  poskytujú, je bezo sporu na vysokej úrovni. Daňou týchto výsledkov je 
potreba adekvátneho množstva vstupných dát. Nastaviť vhodným spôsobom 
parametre a získanie požadovaných vstupných hodnôt nie je triviálna záležitosť. 
Preto je vhodné sa poobzriet ̌ po alternatívnych spôsoboch ako simulovat ̌šírenie 
kvapaliny po teréne. Jednou z možností je práve oblasť celulárnych automatov. Ich 
nesmiernou výhodou, je ich možnosť nasadenia v oblastiach, v ktorých stávajúce 
hydrologické (hydraulické) modely narážajú na ich vlastné hranice použiteľnosti.

Nakoľko v  oblasti celulárnych automatov a ich nasadenia pri hydrologickom 
modelovaní nastal za posledné roky značný  posun stále ostáva dostatočný 
priestor na venovaniu sa tejto problematike i jeho ďalšiemu vedeckému posunu. 
Poznatky autorov, vyvíjajúcich CA môžu v neposlednej rade slúžiť ako vodítko k 
tvorbe komplexnejšieho riešenia a tvorbe celulárneho automatu, ktorý  by 
odstraňoval problémy stávajúcich riešení akým je vhodnosť nastavenia pravidiel 
CA pre prácu s kvapalinou a umiestnenia jej zdroja kdekoľvek v teréne.

Táto práca sa zaoberá problematikou celulárnych automatov a ich využitia 
pri šírení kvapaliny  po teréne s využitím geoinformačných technológii. Taktiež 
bude rozoberať klasické problémy, ktoré pri vývoji celulárnych automatov 
nastávaju. Mimo iného je to práve rýchlosť výpočtu, ktorá je celkovo v  celulárnych 
automatoch zásadný faktor, ktorý je silne závislý  na počte buniek vstupných 
dátových vrstiev.
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2. Súčasný stav

História celulárnych automatov sa začala písať v 50. rokoch minulého 
storočia  kedy J. V. Neumann spolu s S. Ulamom položili prvý základ celulárneho 
automatu. Celulárne automaty  v čase, kedy boli navrhnuté predbehovali svoju 
dobu, čo bolo dané i nízkym výpočetným výkonom vtedajších počítačov. Návrat k 
celulárnym automatom priniesol v 70. rokoch J.H. Conway, so svojou hrou Game 
of life. Od tej doby začali prenikať celulárne automaty  i do iných oblastí. Pôvodné 
využitie celulárnych automatov bolo v biológii ako možnosť pre idealizáciu 
biologického systému (Von Neumann 1963, 1966). Ďalšími aplikáciami, kedy boli 
celulárne automaty využívané boli pri nelineárnych chemických systémoch 
(Greenberg et al. 1978), pri návrhu modelu (kontroverzný) pre vývoj špirálových 
galaxií (Gerola and Seiden 1978, Schewe 1981) alebo pri modeloch pre 
narastania dendritických kryštálov (Langer, 1980).

Začiatkom 90. rokov začínajú celulárne automaty prenikať i do oblasti 
hydrológie. Murray a Paola v roku 1994 (Murray, Paola, 1994) predstavili svoj 
celulárny automat, ktorý iteroval s niekoľkými jednoduchými pravidlami, ktoré 
popisovali šírenie kvapaliny a transport sedimentov. Napriek tomu, že navrhnuté 
pravidlá boli jednoduché, pričom popisovali komplexný  a zložitý  proces transportu 
sedimentov v riečnych korytách, dosahoval celulárny automat veľmi kvalitných 
výsledkov. Niekoľko rokov po predvedení tohto celulárneho automatu začína v 
roku 1996 M.D. Wiel a T. J. Coulthard s celulárnym automatom CAESAR 
(Coulthard, 1996), ktorý vo svojej prvotnej fáze simuloval šírenie kvapaliny, 
transport sedimentov a postrannú eróziu brehov riečneho koryta. (Coulthard et al., 
2000). V ďalších rokoch výskum v oblasti CAESAR neutícha,  algoritmus sa stále 
rozširuje o pravidlá umožňujúce simulovať zmeny krajiny  vplyvom eróznej činnosti 
vody. Neskôr je vybudované i grafické užívateľské rozhranie, umožnujúce 
pohodlnejšie užívanie celulárneho automatu, priamo so zobrazením výsledkov v 
navrhnutom rozhraní. (Coulthard 2002, 2006, 2007) Šírenie kvapaliny v  CAESAR 
je založené na princípoch viacsmerného šírenia kvapaliny, kedy môže byť 
kvapalina distribuovaná do niekoľkých smerov zároveň. Coulthard vo svojich 
publikáciách rozoberá i základný  problém celulárneho automatu, ktorým je citlivosť 
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na rozsah spracovávaného územia použitím celulárneho automatu. Dospel k 
záveru, že pre CAESAR je najvhodnejšia veľkosť spracovávaného územia v 
rozsahu 250 000 až 500 000 buniek, kde je časová odpoveď  pre generovanie 
výstupov na priaznivej úrovni. 

Niekoľko ďalších recenzií (ako Nicholas 2005, Lane 2005) zdôraznili 
význam práce Murray and Paola (Murray and Paola 1994, 1997), ktoré podporili 
význam modelovania využitím celulárnych automatov ako nového a vzrušujúci 
prístup k simulácii dynamiky riek (Thomas, 2002). Zatiaľ čo obmedzenia 
celulárnych automatov ako predikatívnych nástrojov sú nesporné (Oreskes et al. 
1994), práce z oblasti celulárnych automatov poukazujú na poskytovanie 
spoľahlivých predpovedí po ich využití. Príkladom je Thomas a Nicolas (Nicholas, 
2002), ktorí odvodili presné charakteristiky pre predikciu rozdivočelých riečnych 
tokov (vo vzťahu k prístupu Murray and Paola, 1994), kde zlepšili vzťah medzi 
plnením, výškou a zaplavením územia. 

Oblasťou celulárnych automatov pre šírenie kvapaliny po povrchu sa 
venoval Pearson (Pearson, 2006), ktorý  sa venoval zrážkoodtokovému CA 
využívajúc jednoduchých pravidiel pre šírenie vody po povrchu. Nevýhodou jeho 
riešenia bola pomalosť výpočtu, čo je všeobecný problém v  oblasti CA. Rianaldi 
(Rinaldi et. al 2007) navrhuje celulárny automat pre šírenie kvapalín vo veľkých 
oblastiach, pričom zachováva nízke simulačné časy. Do navrhovaného 
celulárneho automatu Aqua implementoval riešenie paralelných výpočtov (Rinaldi, 
2009), kde využíva celý výkon poskytovaný  procesorom počítača. Plocha rastra je 
rozdelená do výpočtových blokov, pričom každý  z blokov je postupne 
spracovávaný  paralelne niekoľkými vláknami. Ambrosio (Ambrosio, 2001) 
optimalizoval celulárny  automat využitím genetických algoritmov, ktoré sú 
iteračnými vyhľadávacími algoritmami, inšpirovanými prírodným výberom a 
genetikov (Holland, 1992). Genetické algoritmy boli aplikované pri zložitých 
problémoch kombinatoriky (Poon, Parks, 1992) v  štúdii interakcií medzi vývojom a 
učením (Hinton, Nowlan, 1987). I keď  Ambrosiov celulárny automat nebol určený 
pre šírenie kvapaliny, ale pre šírenie sute, zaujimavosťou jeho riešenia je použitie 
netradičného rastrového modelu založenom na uniformnej 6 uholníkovej bunke. 
Toto riešenie je veľmi netradičné a v praxi takmer vôbec nevyužívané, nakoľko 
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práca s takýmto tvarom bunky spôsobuje značné množstvo prekážok od ukladania 
dát, ďalšieho spracovania či zobrazovania. 

Problém infiltrácie, ktorý je v  celulárnych automatoch simulujúce kvapalinu 
po povrchu, do určitej miery generalizovaný, nakoľko sa jedná o komplexný a 
rozsiahly problém značne sa odlišujúci šírením po povrchu, sa venoval Aitkenhead 
(Aitkenhead, 1999). Vo svojej publikácii rozoberá problematiku prenikania 
kvapaliny  na základe pórovitosti v jednotlivých druhoch pôd. Obdobnej 
problematike sa venuje i Folino (Folino, 2006), ktorý  vytvoril celulárny automat 
paralelných simulácií pre šírenie v nenasýtených pôdach. Do celulárneho 
automatu pre riešenie problematiky zakomponoval troj dimenzionálne von 
Neumannové okolie. 

Celulárne automaty sa používajú i pre šírenie iných látok, príkladom sú 
olejovité látky, bahno alebo láva. Rozsiahla ťažba ropy a transportné aktivity 
zvyšujú riziko úniku olejovitých látok a následne ohrozujú znečistenie regionálneho 
prostredia. Podobné úniky tvoria nebezpečenstvo pre morské a sladkovodné 
živočíchy (Cunningham, 1995). Karafyllidis (Karafyllidis, 1997) vytvoril celulárny 
automat, ktorý predikuje pohyb a šírenie oleja. Vo svojej práci popísal pravidlá, 
ktoré určujú správania sa olejovitej látky  po narazení na prekážku a následnú 
zmenu šírenia. Do pravidiel celulárneho automatu zakomponoval premenné ako 
teplota a rýchlosť vetra, ktoré vplývajú na zmenu smeru šírenia. Celulárny automat 
na šírenia bahna zavádza do svojho algoritmu stochastický  prístup  k šíreniu, 
nakoľko pri veľkých objemoch bahna je smer šírenia nepravidelný a nie je natoľko 
ovplyvňovaný  terénnymi nerovnosťami ako pri šírení vody. Extrémom v tuhých 
tekutých látkach je šírenie lávy. Vulkány sú komplexné dynamické systémy, 
prejavujúce svoju činnosťou rozličnou silou výbuchov. Celulárne automaty pre 
šírenie magmy vychádzajú v základe z celulárnych automatov pre šírenie vody. 
Magma v tekutom stave v počiatkoch šírenia využíva rovnaký  koncept pre šírenia 
ako voda, no s postupom šírenia je do celulárneho automatu zakomponovaná 
rada geologických a fyzikálnych vplyvov, ktoré ovplyvňujú jej šírenia. (Piegari, 
2011)
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Zhrnutie súčasného stavu poukazuje na variabilné možnosti úpravy 
pravidiel celulárnych automatov  pre šírenie kvapalín podľa druhov látky a 
zakomponovanie vplyvov  na šírenie do pravidiel CA. Napriek tomu, že celulárne 
automaty sú založené na jednotnom princípe, je spektrum ich využitia široké. 
Celulárne automaty sa líšía od spôsobu využitia, navrhnutia pravidiel a podmienok 
zakomponovaných v algoritme, generovaných výsledkov a v neposlednej rade v 
presnosti získaných výsledkov. 

Juraj Cirbus: Celulárny automat pre simuláciu šírenia kvapaliny po zemskom povrchu s využitím 
geoinformačných technológií

2012" 19



3. Ciele

Získaním informácií a poznatkov z funkčných CA pre simuláciu šírenia a 
nadobudnutím teoretických znalostí v oblasti vývoja CA sú navrhnuté následujúce 
ciele dizertačnej práce:

1) navrhnutie prechodových pravidiel a podmienok, ktoré budú 
adaptovateľné na rôzne druhy kvapalín a zabezpečenie ich viac-smerného 
odtoku. 

Táto definícia znamená, že pravidlá a podmienky navrhovaného 
celulárneho automatu budú s rešpektovaním základných fyzikálnych vlastností 
danej kvapaliny simulovať jej šírenie s využitím princípov CA. Celulárny automat 
bude po umiestnení zdroja kvapaliny  do záujmovej oblasti a nastavení 
požadovaných vstupných informácií  schopný simulovať šírenie kvapaliny od jej 
zdroja a následne generovať výstupy zo záujmovej oblasti.

Vytvorené celulárne automaty majú spravidla podmienky  šírenia upravené 
len pre prácu s jedným druhom kvapaliny. Rovnaká situácia je i v hydrologických/
hydrodynamických programoch, kde sa uvažuje len so šírením kvapalnej zložky 
typu voda. 

2) verifikovať  navrhnuté prechodové pravidlá formou aplikácie, ktorá 
bude nezávislá na platforme jej použitia s možnosťou jej integrácie do 
existujúcich GIS aplikácií. 

Problémom súčasných riešení celulárnych automatov je ich uzavretosť 
prípadne závislosť len na jednej programovej platforme. Tým je vyhotovený  model 
často degradovaný a jeho možnosti použitia sa stávajú značne obmedzené. 
Tvorba celulárneho automatu v programovacom jazyku nezávislom na 
programovej platforme s možnosťou jeho integrácie do stávajúcich programových 
produktov, ktoré môže ďalej rozširovať jeho funkcionalitu dodáva navrhovanému 
riešeniu potenciál pre budúci vývoj a ďalší rozvoj. Na druhú stranu je možné 
očakávať úskalia, ktoré tento prístup  a hlavne zvolený  programovací jazyk 
prináša. 
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3) výsledky z aplikácie porovnať, s výsledkami z verifikovaného a 
validovaného komerčného programu. 

Ako u každého navrhovaného modelu, tak i u tohto je nutné previesť jeho 
praktické overenie. Overenie by malo zhodnotiť presnosť a rýchlosť výpočtu na 
základe definovaných vstupných podmienok. Overenie modelu sa vykoná v 
niekoľkých etapách ako: 

- vizuálna kontrola výsledkov. Táto kontrola umožní rýchle zhodnotenie 
výstupov a nájdenia anomálií, nehovorí nič ale o matematickej kvalite 
výsledku

- matematická správnosť. Kontrola šírenia kvapaliny v  náhodne vybraných 
oblastiach v lokalizovanom území, prípadne miestach, kde je očakávaný 
vznik anomálneho správania akými sú napríklad bez-odtoké oblasti, oblasti 
nachádzajúce sa v pomedzí svahu a roviny. 

- zhodnotenie voči komerčným programom, kde je očakávaná presnosť 
získaných výsledkov a je možné overiť presnosť výsledkov  z navrhovaného 
celulárneho automatu.
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4. Zrážko-odtokový proces

Stekanie vody po teréne nie je triviálny proces, ktorý  je jednoducho 
vyjadriteľný  prostredníctvom sústavy  rovníc vstupujúcich do súčasných 
hydrologických modelov. Je súčasťou ove ľa komplexnejš ieho tzv. 
zrážkoodtokového procesu. Zrážkoodtokový  proces je jedným zo základov 
hydrológie a kolobehu vody nielen v zmysle hydrológie a vodného hospodárstva, 
ale taktiež v  zmysle krajinnej ekológie a  fungovania geosystémov. Ovzdušná 
zrážka v  rôznych skupenstvách dotuje povodie a  spúšťa sériu procesov, kedy 
voda migruje v neživých a  živých zložkách tohto hydrologického systému. Tento 
proces je teda charakteristikou dynamiky  povodia a  premenlivosti zložiek 
hydrologickej bilancie ako sú zrážky  alebo evapotranspirácia. Všeobecný  popis 
zrážkoodtokového procesu je možné nájsť napr.: v  Maidment (1993) alebo  
Bedient et al. (2007).

4.1. Základný koncept hydrologického cyklu

Hydrologický  cyklus (obr. 1) je nepretržitá prirodzená cirkulácia vody na 
Zemi, spôsobená hlavne slnečnou energiou a zemskou gravitáciou výsledkom 

čoho je následnosť zmien 
jej skupenstva, stavu a 
miesta a procesy, ktoré 
tieto zmeny spájajú pri 
p r e c h o d e v o d y  z 
atmosféry na povrch 
Zeme a naspäť.

Vstupom do systému 
hydrologického cyklu v 
povodí sú zrážky, ktoré sú 
vyjadrené výškou zrážok. 
P o d o p a d e n a 

n e p r i e p u s t ný  p o v r c h 
1) Vyparovanie, 2) Kondenzácia, 3) Zrážky, 4) povrchový odtok, 
5) Výpar, 6) Infiltrácia, 7) Podpovrchový odtok
Obr.1: Hydrologický cyklus
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nastáva ich povrchová retencia s následným výparom, alebo priamo povrchovým 
odtokom. Po dopade zrážok na povrch pokrytý  vegetáciou dochádza najskôr k 
intercepcii, pričom časť zachytených zrážok sa opäť vyparí. Po vyčerpaní kapacity 
intercepcie sa voda dostáva priamo na povrch pôdy. Z vegetačného pokryvu sa 
časť vody vracia do atmosféry procesom transpirácie. 

Na povrchu pôdy je časť vody zachytená vo forme povrchovej retencie a 
zvyšok sa infiltruje do pásma aerácie, ktoré je ohraničené zospodu hladinou 
podzemnej vody. Do pásma aerácie zasahujú koreňové sústavy rastlín, ktorými je 
časť vody z tohto pásma transportovaná cez pôdny profil do rastlinných tiel.           
Z pásma earácie časť vody presakuje do hlbších horizonotov a po dosiahnutí 
hladiny podzemnej vody sa dostane do pásma nasýtenia. Voda, ktorá nedosiahne 
toto pásmo odteká vo forme podpovrchového (hypodermického) odtoku. Z pásma 
nasýtenia voda odteká vo forme podzemného (základného) odtoku alebo sa 
kapilárnym zdvihom dostáva naspäť do pásma aerácie. Naopak, do pásma 
nasýtenia sa procesom brehovej infiltrácie dostáva voda s hydrologickej siete.

4.2. Povodie

Povodie (obr. 2) je územie po hydrologickej stránke uzavreté, čím je 
myslené, že akékoľvek zrážky spadnuté na jeho povrch odtekajú jedným 

záverovým profilom a 
nepriteká do neho iná 
voda po povrchu ani pod 
povrchom. Rozlišujú sa 
dva druhy povodia a to 
p o v r c h o v e j v o d y a 
podzemnej vody. Povodie 
p o v r c h o v e j v o d y j e 
vymedzené ortografickou 
rozvodnicou a povodie 
p o d z e m n e j v o d y 
h y d r o g e o l o g i c k o u 

1) Povodie, 2) Rozvodnica, 3) Údolie, 
4) Pramienok, 5) Odtokový kanál
Obr. 2: Povodie
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rozvodnicou. Nakoľko zväčša pravláda odtok povrchový a odtokové územia 
povrchovej vody a podzemnej vody sa veľmi často medzi sebou nelíšia, povodie k 
danému profilu sa vymedzuje podľa terénu, t.j. orografickou rozvodnicou. Plocha 
povodia a dĺžka sú dôležité morfometrické charakteristiky, ktoré vstupujú do 
viacerých matematických vzťahov, zaoberajúcich sa hydrologickými výpočtami. 

4.3. Zrážko odtok

Množstvo vody z drenážneho odtoku je výsledkom viacerých externých 
faktorov, kde hlavnú úlohu tvoria atmosferické zrážky. Korelácia medzi zrážkami a 

odtokom nemá priamu 
závislosť. Na rozdelení 
vody medzi priamy odtok 
a podpovrchový  má vplyv 
infiltračný faktor, ktorý 
zahŕňa pokryv krajiny, 
druh pôdy a geologické 
informácie o podloží. 
Niektoré časti vody sú 
zachytávané na povrchu 
r a s t l í n a p o v r c h u 
zemského pokryvu, z 
ktorých je potom voda 
t r a n s p i r o v a n á d o 
ovzdušia. 

" Zrážko-odtokový  proces (obr. 3) zahŕňa dve transformácie a to 
hydrologickú transformáciu, kde sú zo zrážok spadnutých na povodie počítané 
hydrologické straty, ktoré sú stratami spôsobenými výparom (výpar z rastlín a 
povrchu), intercepčné straty (zachytenie vody na povrchu rastlín), infiltráčné 
vplyvom vsaku vody do povrchu a retenčné straty (odtok začína po prekročení 

1) Zrážky, 2) Evapotranspirácia, 3) Transpirácia, 4) Evaporácia, 
5) Povrchový odtok, 6) Infiltrácia, 7) Zásobáreň, 8) Podzemný 
odtok, 9) Nenasýtená zóna, 10) Nasýtená zóna, 11) Itercepcia

Obr. 3: Zrážko-odtokový proces
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retenčnej schopnosti držať kvapalinu). Množstvo vody spadnutej na povrch je 
potom formované do ronu z povrchu a začína druhá čast hydrologickej 
transformácie. Povrchový zrážko-odtok je zvyšovaný koncentrovaním vody do 
ronu (nesúrodého stekania zrážkovej vody po povrchu) pričom eroduje svahy 
riečnej siete a profilu koryta. Časť všetkých zrážok formuje podpovrchový odtok.

4.3.1. Zachytávanie kvapaliny na povrchu rastlín

Prírodný a kultivovaný vegetačný pokryv  tvorí veľkú časť zemského 
povrchu. Počas zrážok sú listy  a časti tiel rastlín schopné zachytávať 
prichádzajúce zrážky a dočasne uchovávať kvapalinu. Objem uloženej vody sa 
postupne zvyšuje podľa postupujúcich zrážok až do bodu, kedy je všetko úložné 
miesto vyplnené. Na konci zrážkovej činnosti, voda držaná na povrchu rastlín 
začína byť vyparovaná a nie je zahrnutá do zrážko-odtokového procesu. 
Rozličnosť priestorových variácií v  zachytených zrážkach na vegetácii závisí 
taktiež od toho či sa jedná o prírodnú alebo kultivovanú časť vegetácie. Ešte väčší 
rozdiel je možné vidieť medzi lesom a oblasťou s trávnatým porastom, kedy 
lesnaté plochy dokážu zachytávať až 30% celkových zrážok spadnutých počas 
zrážkovej činnosti.

4.3.2. Infiltrácia

Inifltrácia je definovaná ako prenikanie kvapaliny do pôdnych pórov. 
Infiltračná kapacita je pokles schopnosti pôdy v akýchkoľvek podmienkach 
absorbovať vodu. Konštantu inifltrácie reprezentuje pomer miery zvlhčenia vrchnej 
časti pôdneho krytu a schopnosti prijímať kvapaliny. Infiltračný pomer f počítaný 
podľa Hortna je (Maidment, 1993):

" " " " " " (4.3.2.1)
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kde f je okamžitý infiltračný  pomer v čase t od počiatku zrážok, fo je 
infiltračný  pomer v čase nula,  fc je finálny infiltračný  pomer, e je prirodzený 
logaritmus, a k je konštanta. 

Štruktúra pôd a jej agregáty určujú rýchlosť vsakovania zrážkovej vody. Pri 
vyšších intenzitách zrážok sa na povrchu bezštruktúrnych pôd vytvára 
nepriepustná škrupina a ďalší vsak zrážkovej vody je znemožnený. 

Infiltrácia závisí na intenzite a trvaní zrážok, teploty, pôdnych charakteristík, 
vegetačnom pokryve, využitia pôdy, počiatočnej vlhkosti pôdy (inicializačné 
nasýtenie) a hĺbke podzemnej vody. Rastlinný  pokryv poskytuje ochranu proti 
vplyvu dažďových kvapiek a napomáha ku zvyšovaniu infiltrácie. 

Matematická formulácia infiltrácie je klasifikovaná ako empirická metóda na 
fyzikálnom základe. Empirické metódy sa snažia získať vhodné parametre na 
približné určenie infiltračnej krivky. Rovnica infiltrácie založená na fyzikálnom 
modely je Green-Ampt a infiltračný pomer je určený ako:

" " " " " " " " (4.3.2.2)

kde b je fyzikálne definovaný parameter a I kumulatívna infiltrácia. 

Alternatívne je táto rovnica zapísaná použitím nasýtenej hydraulickej 
vodivosti Ks a tlaku ako:

"" " " " " " (4.3.2.3)

kde H0 je tlak na zemskom povrchu (ktorý je rovný  hĺbke kvapaliny), Hf je 
skutočný tlak (záporná hodnota) zvlhčenej časti a Lf je vzdialenosť od zemského 
povrchu s predpokladaným zvlhčením. (Maidment, 1993)

Infiltrácia často začína vyšším pomerom (20 až 25 cm/h) a trvale klesá s 
postupujúcim dažďom na (1.25 až 2 cm/h). (obr. 4). (Raghunath, 2006)
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Hodnota b ktorá je použitá v  Green-Amp modely pre niekoľko typov pôd je 
zobrazená v tab. 1.

Zeminy Nasýtenie hydraulickej 
konduktivity (cm.s-1)

b Hodnota

Íl, svetlé hliny

hlina

jemný piesok

stredne zrnitý piesok

drobný štrk

hrubý štrk s pieskom

7.4 x 10-6 8.7

2.0 x 10-4 7.7

1.7 x 10-2 3.5

1.9 x 10-2 3.3

3.7 x 10-2 11.9

2.0 x 10-3 10.1

Obr. 4: Infiltračná krivka

Tab. 1: Rozdelenie pôdnych druhov
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Metóda SCS-CN (1957, 1964 v Maidment 1993) bola odvodená na základe 
analýz jednotkového hydrogramu a v počiatku bola určená len pre menšie 
poľnohospodárske povodie. Neskôr bola modifikovaná pre lesné a urbanizované 
povodie. Princíp tejto metódy spočíva v  združení prvkov  využitia pôdy a 
hydrologických charakteristík pôd do jedného čísla CN, ktoré vyjadruje odtokovú 
stratu na povodí. Metóda rieši výšku povrchového odtoku v závislosti na intenzite 
zrážkového impulzu, predchádzajúcich vlahových podmienkach a na vlastnej 
hodnote CN krivky. 

Povrchový odtok je pri metóde SCS určený vzťahom:

" " " " " " " (4.3.2.4)

kde Q je povrchový (hortonovský) odtok [mm], P sú zrážky [mm], Ia 
počiatočná strata na povodí [mm], často sa odhaduje ako Ia=0.2S a S je parameter 
daný vzťahom S=25.4*(1000/CN - 10) [mm]. Číslo krivky  CN je dané 
hydrologickou skupinou pôdy, typom pokryvu a jeho využitia. Číslo CN krivky 
nadobúda teoretických hodnôt 30-100. 

Vlastnosti pôd sa zisťujú z pedologických máp alebo pedologickým 
prieskumom. Hydrologicky vhodná pôda musí spĺňať niekoľko kritérií (Hrádek, 
Kuřík, 2004):

- prijímať zrážkovú vodu,

- zabezpečiť prítok vody do koreňovej zóny pôdneho profilu od hladiny 
podzemnej vody,

- akumulovať a udržať vodu,

- umožniť pohyb pôdnej vody,

- zabezpečiť počas celého vegetačného obdobia výskyt pôdneho vzduchu. 
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4.3.3. Evaporácia a transpirácia

Evapotranspirácia (Et) je celková strata kvapaliny v  dôsledku odparovania 
vody z pôdy a z rastlín. Evaporácia je rozptýlený  proces postupujúci podľa Fick's 
zákona, ktorý môže byť zapísaný ako:

" " " " " " " (4.3.3.1)

kde E je evaporačný pomer, es a ea sú výpary  z povrchu a vzduchu, va 
rýchlosť vetra a KE je koeficient, ktorý  reflektuje účinnosť vertikálneho transportu 
vyparenej kvapaliny (Dingham, 1994). 

Transpirácia je vyparovanie vody z vaskulárneho systému rastlín do 
atmosféry. Celý proces zahŕňa absorpciu pôdnej vody od koreňov rastlín, 
translokáciu tekutej formy pomocou cievneho systému z koreňov, stonky  a listov 
pomocou cievneho systému rastlín na steny  malých prieduchov v dutinách, kde 
začína vyparovanie. (Dingham, 1994)

Transpiračný  pomer je pomer množstva vody absorbovanej a 
transpirovanej z rastlín počas sezóny rastu k množstve sušiny produkovanej len 
koreňmi. 

Faktory ovplyvňujúce evapotranspiráciu:

- klimatologické faktory - počet percent slnečneho svitu, rýchlosť vetra, 
priemerná mesačná teplota a vlhkosť

- plodinové faktory - typ plodiny, percento sezóny rastu a vlhkosť v pôde

4.3.4. Terénne poklesy - depresie

Množstvo povrchovej vody na teréne je výsledkom intenzity zrážok nad 
infiltračnou kapacitou pôdy (Horton, 1945). Infiltračná krivka preložená zrážkami, 
definuje množstvo kvapaliny, ktoré ostane na povrchu podľa toho, ako sa bude 
znižovať v priebehu silných zrážok  infiltračná schopnosť pôdy. (Maidment, 1993)
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Bez ohľadu na spôsob, ktorý  vplýva na spustenie povrchového odtoku, sa 
povrchový  odtok nespustí skôr, kým nie sú vyplnené všetky povrchové nerovnosti 
a depresie. Takéto depresie sa môžu veľkosťou pohybovať v rozmedzí od 
niekoľkých milimetrov  po veľkosť niekoľkých metrov v priemere. Po vyplnení 
miesta depresie sa kvapalina začína prelievať cez jej okraj a začína povrchový 
odtok. Kvapalina uviaznutá v depresných oblastiach sa po ukončení zrážkovej 
činnosti odparí alebo infiltruje do pôdy. Absolútny objem kvapaliny v  depresnej 
oblasti súvisí s využitím pôdy a typom vegetačného pokryvu. Obrábané pôdy 
znižujú nerovnosti na povrchu zatiaľ čo niektoré druhy tráv a trstín vytvárajú 
množstvo uzavretých depresií. (Maidment, 1993)

Objem kvapaliny, ktorý  musí byť vyplnený  pred začiatkom povrchového 
odtoku, reprezentuje inicializačnú stratu, spôsobujúcu javy ako tvorbu stojatých 
vôd, zvlhnutie pôd a výpar. Depresné oblasti môžu ovplyvňovať kalibračné 
parametre zrážkoodtoku. Depresné oblasti sú rozdeľované na priepustné a 
nepriepustné.  (Maidment, 1993)

Nepriepustné depresné oblasti

Nepriepustné depresné oblasti uskladňujú vodu. Táto voda je následne z 
tejto oblasti uvoľňovaná formou výparu. Vzťah medzi depresným úložiskom a 
sklonom povodia je odvodený ako: (Kidd, 1978):

 

Dp  = 0.0303 * S ^ -0.49 (Korelačný koeficient 0.85)" " (4.3.4.1)

kde Dp je depresné úložisko a S je sklon povodia v percentách. 

Priepustné depresné oblasti

Priepustné depresné oblasti taktiež zachytávajú vodu, ale vplývajú na ňu 
obidva parametre a to infiltrácia a evaporácia. Tento parameter je reprezentovaný 
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ako strata na povodí a závisí od typu vegetačného pokryvu. Pre trávnaté oblasti je 
to typicky hodnota 2.5 mm. (Maidment, 1993)

4.4. Rovnica hydrologickej bilancie

Vzťah medzi všetkými zrážkami spadnutými na povodie (myslené výška 
vodného stĺpca generovaná v mieste odtoku kvapaliny z povodia za určitú časovú 
periódu), celkovým výparom a zrážkoodtokom je možné popísať podľa 
nasledujúcej rovnice hydrologickej bilancie:

" " " " " (4.4.1)

kde P sú zrážky, Gin prítok podzemnej vody, Q je prietok, ET je 
evapotranspirácia (výpar), Gout odtok podzemnej vody. Všetky hodnoty tvoria 
celkové súčty alebo dlhodobé priemery. (Dingham, 1994)

Zrážkoodtok (RO) pre oblasť je celkové množstvo vody opúšťajúcu oblasť a 
je počítaný ako: 

"" " " " " " (4.4.2)

kde Γ je hydrologický cyklus. Potom:

"" " " " " " (4.4.3)

Pretože podzemná voda je ovplyvňovaná gravitáciou Gin je zanedbateľné.

Odpoveď  toku je charakterizovaná meraním vstupných hodnôt z jedného 
alebo viacerých bodov na povodí, kde meraním sú určované prietoky v 
jednotlivých bodoch siete. 

Základné aspekty tohto komplexného procesu sú nasledujúce:
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- voda sa pohybuje v rámci povodia v nekonečnom množstve povrchových 
alebo podpovrchových tokov

- počas pribúdania kvapaliny je každý  z odtokových kanálov povodia 
akumulovaný bočnými prítokmi, ktoré sa líšia v priestore i čase (obr. 5)

- odtok v každej ceste môže byť popísaný  s ohľadom na zachovanie hmoty 
rovnicou prúdenia na alebo pod zemským povrchom

-  p resúva júca sa 
kvapalina v toku môže 
byť popísaná rovnicou 
pre šírenie kvapaliny v 
otvorenom koryte

- š í r e n i e v t o k u 
s p ô s o b u j e t v o r b u 
povodňových vĺn

• sledovaný hydrogram 
zaznamenáva pohyb 
povodňovej vlny okolo 
pevného bodu merania

- h y d r o g r a m š í r e n i a 
odpovedá izolovanej perióde zrážok alebo topenia snehu vo významných 
veľkostiach a zavísí na rozsahu areálu.

4.5. Metódy modelovania šírenia kvapaliny

Pre výpočet smeru šírenia kvapaliny existuje pre rastrový  model niekoľko 
rozličných algoritmov a metód. Výber modelu závisí od situácie, v ktorej bude 
výpočet použitý a počtu požadovaných smerov šírenia. Algoritmy  je možné 
rozdeliť podľa smerov ako algoritmy pre jednoduchý  smer šírenia a viac-smerné 
šírenie kvapaliny. Pre jednoduchý smer šírenia sú to deterministické modely pre 4 

Obr. 5: Odozva povodia
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smery D4 a 8 smerov D8 algoritmy a náhodný  Rho8 algoritmus. Pre viacsmerné 
šírenie sa rozdeľujú na deterministické FD8 a náhodné FRho8 algoritmy. 

Algoritmy obvykle používajú pre kódovanie smerov násobky dvoch. Táto 
metóda je najlepším riešením pri viac-smernom šírení, kde smer šírenia má vo 
výsledku unikátne číslo, ktoré je súčtom jednotlivých individuálnych smerov. 

4.5.1. Jednosmerné šírenie kvapaliny

D8 algoritmus navrhnutý O’ Collaghan and Mark odhaduje smer z 8 buniek 
okolia. Výsledný smer je hodnota smeru odpovedajúca najnižšej výške zo 
všetkých buniek okolia. Nevýhodou tohto algoritmu je výber iba jedného smeru z 
celkových 8 smerov, čo vedie k obmedzeniam pri niektorých situáciách. Rho8 
náhodný algoritmus je taktiež pre určenie jednoduchého smeru, ale používa pri 
výbere smeru náhodnú simuláciu a algoritmus je preto vhodný  pre použitie určenia 
chýb  v digitálnom modely  terénu. Algoritmus iteruje a generuje výsledky vo 
viacerých variantách. 

4.5.2. Viac-smerné šírenie kvapaliny

Viac-smerné šírenie kvapaliny distribuuje kvapalinu do všetkých buniek s 
nižšou výškou ako má hlavná centrálna bunka. FD8 a FRho8 rozdeľuje kvapalinu 
do nižších buniek s využitím váženého gradientu v relevantnom smere. Na obr. 6 
je znázornené porovnanie jednoduchého smeru šírenia a viac-smerného šírenia 
kvapaliny. 
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4.6. Vlastnosti kvapalín podľa druhu

Základnou charakteristikou všetkých druhov  kvapalín je viskozita, čim je 
myslené, že každá kvapalina kladie iný vnútorný odpor k šíreniu. Viskozitu určujú 
trecie vlastnosti kvapaliny. Vplyv teploty  a tlaku ovplyvňuje kvapalnosť tekutiny. 
Viskozita je vyjadrená v dvoch zreteľných formách:

- absolútna alebo dynamická viskozita

- kinematická viskozita

Dynamická viskozita je tangenciál tlaku na jednotku plochy  požadovaný k 
poklesu jednej vrstvy (A) voči inej vrstve (B), kde dve vrstvy sú udržiavané na 
vzdialenosť jednotky. Viskozita je definovaná ako odpor kvapaliny  tiecť a v 
matematickej forme je vyjadrená ako: (Viswanath, 2007):

Shear stress = η (Strain or shear rate)" " " " (4.6.1)

kde η je dynamická viskozita.

Obr. 6: Schematické znázornenie rozdielu medzi jednosmerným a viacsmerným 
odtokom (El-Sheimy et al. 1998)
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Kinematická viskozita vyžaduje znalosť hustoty kvapaliny, teploty a tlaku a 
je definovaná ako:

 " " " " " " " " (4.6.2)

Charakteristiky šírenia kvapalín závisia na viskozite a sú rozdelené do troch 
kategórií (obr. 7: Viswanath, 2007):

- Newtonvská

- časovo nezávislá nie Newtonská

- časovo závislá nie Newtonská

Keď  viskozita kvapaliny ostáva konštantná a je nezávislá od aplikovaného 
šmykového napätia je táto kvapalina nazývaná Newtonovská. V prípade nie 
Newtonských kvapalín, viskozita závisí od aplikovanej šmykovej sily  a času. Pre 
časovo nezávislé nie Newtonské kvapaliny, keď  je rozmanitá šmyková rýchlosť, 
šmykové napätie sa nemení proporcionálne.  (Viswanath, 2007)

Obr. 7: Typy šírenia v závislosti na kvapaline 
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4.6.1. Voda

Hlavné charakteristiky pre vodu (Dynamic and Kinematic Viscosity, 2011):

Typ látky Teplota 
(°C)

Kinematická viskozita
(m2/s) x 10-6

Voda 0 1.787

5 1.519

10 1.307

20 1.004

30 0.801

40 0.658

4.6.2. Olejovité látky

Základné charakteristiky pre rôzne druhy olejovitých látok (Dynamic and 
Kinematic Viscosity, 2011):

Typ látky Teplota 
(°C)

Kinematická viskozita
(m2/s) x 10-6

Vykurovací olej 1

Vykurovací olej 2

Vykurovací olej 3

Vykurovací olej 5A

Vykurovací olej 5B

Vykurovací olej 6

Palivový olej

21.1 2.39 - 4.28

21.1 3.0 - 4.28

21.1 2.69 - 5.84

21.1 7.4 - 26.4

21.1 26.4

50 97.4 - 660

21.1 13.9

Tab. 2: Hlavné charakteristiky - voda

Tab. 3: Hlavné charakteristiky - olejovité látky
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4.6.3. Benzín

Základné charakteristiky pre benzín (Dynamic and Kinematic Viscosity, 
2011)

Typ látky Teplota 
(°C)

Kinematická viskozita
(m2/s) x 10-6

Benzín A

Benzín B

Benzín C

15.6

37.8

0.88

0.71

15.6

37.8

0.64

15.6

37.8

0.46

0.40

4.6.4. Ortuť

Základné charakterisktiky pre ortuť (Dynamic and Kinematic Viscosity, 
2011):

Typ látky Teplota 
(°C)

Kinematická viskozita
(m2/s) x 10-6

Ortuť 0 0.124

20 0.114

50 0.104

Tab. 4: Hlavné charakteristiky - benzín

Tab. 5: Hlavné charakteristiky - ortuť

Juraj Cirbus: Celulárny automat pre simuláciu šírenia kvapaliny po zemskom povrchu s využitím 
geoinformačných technológií

2012" 37



5. Základné dáta pre modelovanie zrážkoodtoku

Pre modelovanie zrážko-odtoku je nutné poznať dáta akými sú zrážky, 
hodnoty pre evapotranspiráciu a dáta udávajúce informácie o prietokoch. Šíriaca 
sa kvapalina po teréne je brzdená a viac či menej je zachytávaná pokryvom 
terénu. Z toho dôvodu je dobre mať k dispozícii dáta o využití územia a jeho 
pokryvu. 

Z hľadiska variability v čase je rozdelenie na statické a dynamické. Statické 
dáta sa v priebehu simulácie nemenia, zatiaľ čo dynamické dáta sú také, u ktorých 
nie je možné zanedbať zmeny v priebehu času. Do zrážko-odtokového modelu sú 
používané práve dynamické dáta. 

Dáta je možné rozdeliť do 5 základných kategórií:

- dáta plošne pokrývajúce celé územie. Jedná sa o rastrové dáta, ktoré vznikli 
fotogrametrickou metódou, družicovým snímkovaním alebo mapovaním

- dáta sú k dispozícii len pre vybrané plošné zóny. Nositeľom dát sú polygóny. 

- dáta sú viazané na línie. Príkladom sú priečne profily alebo vrstevnice. 

- dáta sú dostupné iba v jednotlivých miestach reprezentujúcich bodom. 
Príkladom sú zrážkomerné stanice, meranie stavu hladiny vodného toku, 
meranie vlhkosti pôdy a pod.

- dáta nie sú priestorové. Je známa len jedna hodnota pre celé územie. 
Príkladom môže byť napr. 1 hodnota špecifického odtoku pre celé územie. 

5.1. Digitálne modely terénu

Digitálne modely terénu (DMR) sa používajú pre reprezentáciu priebehu 
reliéfu terénu. Digitálny model terénu je digitálnou reprezentáciou povrchu terénu, 
zloženú z dát a interpolačného algoritmu, umožňujúceho odvodzovať nadmorské 
výšky v  ľubovoľných bodoch nachádzajúcich sa vo vnútri modelovanej oblasti 
(Rapant, 2005).
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Rastrový DMR je rovnako ako iné rastrové modely tvorený  pravidelnou 
sieťou rastrových buniek, ktoré nesú jednu výškovú hodnotu. Využíva sa štvorcový 
tvar bunky a veľkosť bunky je volená podľa rozmeru najmenšieho požadovaného 
detailu priebehu terénu, ktorý chceme zachytiť. (Rapant, 2005)

Pre zrážko-odtokové modely sú digitálne modely terénu spravidla tvorené z:

- digitálneho modelu terénu

- leteckých dát

- lidarového merania

- družicových dát

- digitalizovaných vrstevníc s následnou interpoláciou

5.2. Krajinný pokryv a využitie územia

Odtok z povodia je z veľkej časti ovplyvňovaný  práve krajinným pokryvom a 
využitím pôdy. Vplyv  ochrannej vegetácie najmä trvalý trávnatý  porast a les je 
nutné zahrnúť do výpočtového procesu z 2 dôvodov:

- vegetačný pokryv sa priamo zúčastňuje zrážkoodtokového procesu

- vo vegetačnom pokryve sa odohráva premena zrážok na odtok

Povrchy sú rozdeľované na dve skupiny útvarov na priepustné a 
nepriepustné plochy. Medzi nepriepustné plochy zaraďujeme predovšetkým 
urbanizované plochy. Priepustné plochy sú územia, kde dochádza k zadržaniu 
vody intercepciou, infiltráciou a akumuláciou v povrchových depresiách. 

5.3. Pôdne a horninové vlastnosti

Vlastnosti pôd ovplyvňujú infiltračnú kapacitu povodia, spolu s parametrami 
vegetačného pokryvu. Jednotlivé kategórie pôd vykazujú odlišné hydrologické 
vlastnosti vďaka odlišnej infiltračnej schopnosti a odolnosti voči dopadajúcim 
zrážkam. Vlastnosti pôd určujú vzájomný  pomer povrchového a podpovrchového 
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odtoku. Štruktúra pôd určuje na druhej strane rýchlosť vsakovania zrážkovej vody. 
Zeminy podľa priepustnosti je možné klasifikovať podľa tab. 6. 

Zemina kf 
[m.s-1]

kf 
[m.den-1]

Priepustnosť

íl 1.10-8 - 1.10-7 < 0.03 veľmi nízka

hlina 1.10-7 - 1.10-6 0.03-0.15 nízka

piesčitá hlina 1.10-6 - 5.10-6 0.15-0.5 mierna

hlinitý piesok 1.10-6 - 2.10-5 0.5-2.0 stredná

jemnozrnný 
piesok

1.10-5 - 5.10-5 2.0-6.0 vysoká

stredne zrnitý 
piesok

1.10-4 - 5.10-4 > 6.0 veľmi vysoká

drobný štrk 1.10-4 - 1.10-3 > 6.0 veľmi vysoká

hrubý štrk s 
pieskom

1.10-3 - 3.10-2 > 6.0 veľmi vysoká

5.4. Atmosférické zrážky

Atmosférické zrážky zhrňujeme ako všetku vodu v kvapalnom alebo tuhom 
skupenstve, vzniknutú kondenzáciou alebo sublimáciou v  ovzduší, ktorá vypadáva 
z rôznych druhov oblakov alebo sa za špecifických podmienok usadzuje na 
zemskom povrchu. (Hrádek, Kuřík, 2004). 

Podľa vlastností sú zrážky  charakterizované nasledovne (Kříž,1988; 
Hrádek, Kuřík 2004):

- množstvo zrážok sa udáva v  mm. Výške 1 mm odpovedá objem 1 litru vody 
spadnutej alebo roztopenej na 1 m2 vodorovnej plochy, po vylúčení stratou 
infiltrácie. 

Tab. 6: Rozloženie zemín podľa priepustnosti
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- časové rozloženie zrážok v  priebehu roka je náhodné. Zrážky  sa obvykle 
vyskytujú v ranných alebo popoludňajších časoch. Najmenšie sú v priebehu 
poobedia a v noci. 

- plošné rozdelenie zrážok sa odvodzuje z merania zrážok na zrážkomerných 
staniciach a využíva sa pri ňom interpolačných metód. Vplyv  na rozloženie 
zrážkových úhrnov a ich rozloženie má charakter ortografie terénu, jeho 
rozmanitosť a zvláštnosti. Významnú rolu má expozícia svahu, kde na 
náveternej strane svahu býva viac zrážok ako na záveternej. 

5.5. Snehová pokrývka

Výška a rozloženie snehovej pokrývky  ovplyvňuje vietor, svoj význam má i 
orografia a vegetácia, teplota a topenie. Sneh je zahrňovaný pod padajúce tuhé 
zrážky, rovnako ako snehové krupky, snehové zrná, zmrznutý dážď, krupy a pod. 
Z pohľadu hydrológie je doležitým údajom vodná hodnota snehovej pokrývky a z 
nej odvodené zásoby vody v snehovej pokrývke. Prepočtom na plochu povodia je 
možné získať hodnoty zásoby vody v snehovej pokrývke. Rozložene snehovej 
pokrývky na území je závislé predovšetkým na teplotných a zrážkových pomeroch 
územia, závisí teda na nadmorskej výške a zemepisnej polohe územia, kde veľký 
vplyv na rozloženie snehovej pokrývky má členitosť územia, lesnatosť, hustota 
osídlenia, rýchlosť a smer prevládajúcich zrážok (Dub, 1957; Dub et Němec, 1969; 
Kríž, 1988; Hrádek, Kurřík 2004). 

5.6. Teplota vzduchu

Teplotné pomery sú závislé na slnečnom žiarení a charaktere zemského 
povrchu. Slnečným žiarením je ohrievaný  zemský povrch, vyžarovaným teplom je 
ohrievaný vzduch. Vzduch sa teda ohrieva dlhodobým tepelným vyžarovaním od 
zemského povrchu. (Hrádek, Kuřík, 2004). 

Informácie o teplotných pomeroch a ich budúcom vývoji nadobúdajú 
význam spolu s informáciou o snehových pomeroch na území v dobe topenia 
snehovej pokrývky  v jarných mesiacoch. Niektoré metódy topenia sú postavené 
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výhradne na teplotných údajoch alebo charakteristikách z nich odvodených. Vzťah 
teploty a nadmorskej výšky vyjadruje hodnota poklesu teploty vzduchu s výškou, 
ktorá je premenlivá v čase a mieste. (Hrádek, Kuřík, 2004)

5.7. Stavy a prietoky

Hydrologické dáta sú závislé na pokrytí toku v záujmovom povodí meracími 
bodmi (vodomernými stanicami alebo čidlami). Používa sa meranie vodných 
stavov v upravených profiloch vodných tokov a odvodzovanie prietokov na základe 
zistených vodných stavov. V prípade merania v neupravených profiloch, môže byť 
ich tvar premenlivý, obzvlášť za vysokých prietokov. 

Počet a rozloženie staníc závisí na charaktere a variabilite hydrologického 
režimu v povodí, na veľkosti povodia a hustote riečnej siete. Stanice sa umiestňujú 
v profiloch, ktoré uzatvárajú povodie väčších tokov a ich väčších prítokov. 
Základné charakteristiky sú:

- prietok, je základná veličina, s ktorou pracujú hydrologické modely. 
predstavuje objem vody, ktorý  pretečie prietočným profilom za sekundu. 
Obvykle sa udáva v [1.s-1] alebo [m3.s-1]. 

- priemerný prietok, je aritmetický priemer všetkých prietokov za uvažované 
obdobie.

- M-denný prietok, je priemerný denný  prietok dosiahnutý  alebo prekročený 
po M dní v zvolenom časovom období, obvykle sa jedná o 1 hydrologický 
rok. 

- maximálny prietok, predstavuje najvyšší prietok povodňovej vlny  v 
určenom období.

- N-ročný prietok, je najväčší prietok povodňovej vlny, ktorý je dosiahnutý 
alebo prekročený v dlhodobom priemere raz na N rokov.

- minimálny prietok, je najmenší priemerný denný prietok v určenom období. 

- N-roční minimálny prietok, je najmenší priemerný  denný prietok, ktorý  je 
dosiahnutý priemerne raz na N-rokov. 
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5.8. Evapotranspirácia

Evapotranspirácia je súhrnný  názov pre procesy, kedy sa vrstva vody za 
určitý  časový  moment odparí z povrchu povodia. Súčasťou evapotranspirácie sú 
tri druhy výparu - evaporácia, transpirácia a intercepcia. Evaporácia je výpar vody 
z pôdy nezakrytej vegetáciou, vodnej hladiny, ľadu a snehu. Transpirácia je výdaj 
vody z povrchu rastlín a intercepcia je množstvo vody zadržanej behom zrážkovej 
situácie na povrchu rastlín. (Bayer, 2004)

Evapotranspirácia sa delí na potenciálnu a aktuálnu. Potenciálna 
evapotranspirácia označuje jej veľkosť, ktorá by nastala v  danom mieste pokrytom 
súvislým vegetačným porastom za neprerušenej zásoby vody. Je to takzvane 
maximálna možná evapotranspirácia. Veľkosť aktuálnej evapotranspriácie 
vyjadruje evapotranspriácia, ktorá skutočne nastane v  danom mieste pokrytom 
súvislým vegetačným porastom za skutočných vlhkostných podmienok. (Bayer, 
2004). 

Princíp evapotranspirácie a jej výpočtu bol popísaný v kapitole 4.3.3.. 
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6. Celulárny Automat

Celulárny automat je matematická idealizácia fyzikálneho systému, v 
ktorom priestor a čas je diskrétny (Wolfram 1983). Za celulárny automat (CA) 
považujeme dynamický  systém, ktorého zmeny sa dejú v  diskrétnych časových 
krokoch, kde priestor je rozdelený  do pravidelnej mriežky, nazývanej raster resp. 
grid. (Wolfram 1984).

6.1. Základný popis celulárnych automatov

Grid obsahuje bunky, ktorých stav závisí na stave bunky samotnej a stave 
buniek v jej okolí. Zmena stavu bunky závisí na množine lokálne definovaných 
prechodových pravidiel. Stav všetkých buniek je aktualizovaný synchrónne a 
celkové správanie systému je výsledkom všetkých lokálnych kombinácií 
prechodových pravidiel. 

Dva základné okolia CA popísané Von Neumannom s 5 bunkami (obr. 8a),  
Moorom 3x3 bunky (obr. 8b  stred), resp. Moorom 5x5 buniek (obr. 8c v  pravo). 
Voľba uprednostňovaného okolia závisí na situácii, v ktorej je CA použitý. 
Najčastejšie je používané okolie 3x3.

Obr. 8: Rôzne typy okolia (8a, 8b, 8c)
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Celulárny automat je tvorený 3 základnými elementami (Liu, 2009): 

- množinou stavov, každá bunka môže mať v danom časovom intervale 
jeden stav,

- okolím, skupina buniek obklopujúca centrálnu bunku,

- množinou prechodových pravidiel, ktoré definujú ako sa zmení stav 
bunky na základe jej aktuálneho stavu a stavu buniek v jej okolí. Toto je 
kľúčová vlastnosť celulárnych automatov, kde pravidlá reprezentujú procesy 
v modelovanom systéme (White 1998). 

Okolie reprezentované kĺzavým oknom je významným prvkom CA. Text 
práce sa bude na kĺzavé okno (obr. 9) odkazovať mnohokrát, pre lepšie 
pochopenie je popis kĺzavého okna následovný:

- skladá sa z 9-tich buniek, v mriežke 3x3,

- obsahuje stredovú bunku, ktorú obklopuje 8 buniek, označených ako okolie,

- okolie vplýva na stav stredovej bunky.

Okolie / 
susedstvo

Stredová / 
centrálna

Obr. 9: Kĺzavé okno
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6.2. Matematický popis

Matematicky je CA A zapísaný ako (Benenson, 2004):

"" " " " " " " (6.2.1)

kde S je množina stavov, R označuje okolie a T sú prechodové pravidlá. 
Nech Sxijt bude stav bunky xij k polohe i,j a k času t. Ak Sxijt bude stav bunky k času 
t+1, potom (Liu, 2009):

" " " " " " (6.2.2)

kde Ωxij reprezentuje množinu buniek v  okolí bunky xij, SΩxijt je stav buniek 
okolia Ωxij k času t a f je funkcia reprezentujúca množinu prechodových pravidiel. 

Pokiaľ stredová bunka je považovaná za člena okolia potom vzťah (6.2.2) je 
možné zapísať ako (Liu, 2009):

" " " " " " " (6.2.3)

Modely celulárnych automatov sú postavené na množine “IF-THEN” 
podmienok, ktoré predstavujú prechodové pravidlá. Z toho vyplýva, že zápis 
(6.2.3) je možné slovným vyjadrením zapísať ako:

IF" " (pokiaľ) sa “niečo” stane v okolí bunky

THEN"" (potom) sa bude “niečo” diať v bunke v následujúcom 
" " " časovom kroku.
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7. Navrhovaný model celulárneho automatu

Navrhovaný model celulárneho automatu bol vyvíjaný s pochopením 
všetkých hydrologických procesov, ktoré sú zahrnuté v  hydrologickom cykle. 
Oblasti hydrologického modelovania a šírenia kvapaliny s využitím CA sa už 
venovalo niekoľko rôznych autorov. Ich skúsenosti a poznatky boli v  prvotnej fáze 
návrhu nového algoritmu CA pre simuláciu šírenia kvapaliny veľmi nápomocné a 
to hlavne z dôvodu správneho pochopenia danej problematiky a eliminovaniu 
chybných rozhodnutí, ktorým sa pri tvorbe “živého” systému akým je CA nedá 
predísť. Pri vývoji algoritmu sa stal kvalitnou predlohou CA CAESAR. Je to model 
(Couthard et al. 2000, 2002, 2005), ktorý  zahrňuje riešenie úlohy viac-smerného 
šírenia kvapalín, transportu sedimentov a modelovaniu erózie riečnych svahov. 
Výskum CAESAR začal v roku 1996 a pre vývoj nových CA pre šírenie kvapalín 
môže byť vhodnou predlohou. CAESAR je vyvíjaný  v  jazyku C#, ktorý  dodáva 
algoritmu dobrú a rýchlu odozvu pre spracovanie dát a získavanie výsledkov. Na 
druhej strane je kód vyvíjaný len pre platformu Windows, čo je možné brať ako 
určité obmedzujúce negatívum v dnešnej dobe.

Autor si pri navrhovaní celulárneho automatu dáva za cieľ vytvoriť 
algoritmus pre simuláciu šírenia kvapaliny, pričom jeho dostatočná presnosť bude 
dokázaná porovnaním výsledkov získaných z vyvíjaného CA a komerčne 
verifikovaného programového produktu. Dôležitým rozhodnutím pred začatím 
tvorby výpočtového jadra CA je programovací jazyk, v  ktorom bude tento model 
vyvíjaný. Z dôvodu stále silnejúceho rozmachu open source aplikácií, bude i 
vyvíjaný CA zameraný  na oblasť otvorených platforiem. Jedným z cieľov je 
vytvorenie CA v takom programovacom jazyku, ktorý  by mu umožňoval spustenie 
nezávisle na programovej platforme a bolo umožnené jeho implementovanie do 
stávajúcich GIS aplikácií. Z týchto dôvodov sa stal vhodným vývojovým jazykom 
Python. Vývoj v Pythone je nezávislý  na použitej platforme, algoritmus 
spolupracuje s operačnými systémami ako MacOs, Linux i Windows. Tento jazyk 
má taktiež silnú podporu a využitie v mnohých oblastiach pričom komunita sa 
venuje i vývoju knižníc. Ako príklad použitých, je možné spomenúť knižnicu pre 
vedecké operácie (scientific operation - modul SciPy), prácu s rastrovými dátami 

Juraj Cirbus: Celulárny automat pre simuláciu šírenia kvapaliny po zemskom povrchu s využitím 
geoinformačných technológií

2012" 47



(GDAL), či maticové operácie (NumPy). Výhodou použitia menovaných knižníc je 
ich rýchla odozva pri spracovaní dát nakoľko sú napísané v jazyku C. Ďalšou 
nespornou výhodou jazyku Python je jeho podpora v GIS aplikáciach a vytvorený 
algoritmus je preto možné importovať do existujúcej GIS aplikácie ako extenziu, 
príkladom je program ArcMap (komerčný, ESRI produkt), GRASS GIS (open 
source program) alebo Quantum GIS (open source). 

V tejto kapitole bude rozobraný a popísaný  princíp navrhovaného CA, 
vstupné dátové vrstvy do modelu, výstupné vrstvy a veľmi dôležité dočasné vrstvy, 
ktoré slúžia ako úložisko informácií v priebehu simulácie. Záverečná časť kapitoly 
sa bude venovať matematickým rovniciam nasledovaných popisom kompletného 
jadra algoritmu pre šírenie kvapaliny. 

7.1. Vrstvy a hodnoty

Vrstvy, s ktorými manipuluje CA je možné rozdeliť do troch základných 
kategórií ako vstupné vrstvy, výstupné vrstvy a dočasné vrstvy. Niektoré 
vrstvy z vymenovaných kategórií môžu byť nahradené konštantnou hodnotou, 
aplikovanou pre celú oblasť. Nahradenia vrstvy konštantou je možné uplatniť v 
situáciach kedy nedochádza k významným terénnym, pôdnym alebo pokryvovým 
zmenám.

7.1.1. Vstupné vrstvy

Hlavnou vstupnou vrstvou je digitálny model terénu (DEM). DEM 
zachytáva oblasť záujmu, v ktorej bude simulácia šírenia kvapaliny prebiehať. S 
ohľadom na základný princíp CA, a teda určenia stavu buniek na základe 
aplikovaní pravidiel pri pohybe kĺzavého okna, ktorý  je realizovaný postupne 
prechodom všetkých buniek vstupného gridu, je vhodné správne zvoliť rozlohu a 
rozlíšenie vstupnej vrstvy. Vo všeobecnosti platí, čím presnejší vstupný  DEM, tým 
kvalitnejšie výsledky  je možné získať. Z princípu CA platí, čím viac vstupných 
buniek obsiahnutých v gride, tým je dlhšia časová odozva pre získanie výsledku. 
Problematikou rozlíšenia gridu a jeho negatív  sa venuje ďalej kap. 9.5. Je nutné 
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podotknúť, že od veľkosti rastra DEM (riadky/stĺpce) a jeho rozlíšenia sa odvíjajú 
parametre všetkých ostatných novovytvorených vrstiev. Pre správny beh algoritmu 
sa všetky vrstvy musia vzájomne prekrývať, vrstva DEM teda slúží ako predloha  
nastavenia parametrov:

- počet stĺpcov/riadkov,

- veľkosť bunky,

- súradnicový systém (súradnice rozsahu),

- označenia NoData hodnôt.

Hodnoty buniek sa počas simulačného procesu môžu meniť, napríklad z 
dôvodu vypĺňania depresných oblastí kvapalinou, ktorá sa v takomto prípade 
stáva súčasťou vrstvy DEM. 

Vrstva zdroj kvapaliny udáva informáciu o pozícii zdroja/zdrojov kvapaliny 
v ploche DEM. Bunky v tejto vrstve dávajú informácie o miestach zdrojov a o 
výške vodného stĺpca kvapaliny v bunke. Táto vrstva v iteračnom procese CA 
ďalej slúži ako maska, ktorou sa na konci iteračného procesu preloží výstupný  grid 
zaplaveného územia, čím sa aktualizuje údaj o hladine kvapaliny v zdrojových 
miestach. Doplňujúcim údajom k vrstve zdroja kvapaliny je hodnota pre rozlíšenie 
typu zdroja. Zdroj kvapaliny môže byť rozdelený do niekoľkých kategórií:

- zdroj kvapaliny s konštantnou výškou vodnej hladiny počas celého behu 
simulácie: 1

- výška vodnej hladiny kvapaliny konštantne / variabilne klesá: 2

- výška vodnej hladiny kvapaliny konštantne / variabilne stúpa: 3

Vrstva typu pokryvu zahŕňa informácie o type pokryvu v študovanej 
oblasti. Každý  typ pokryvu má špecifickú hodnotu, označovanú ako hodnota 
drsnosti. Tá tvorí dôležitú súčasť vzorca pre výpočet rýchlosti šírenia (popísane v 
kap. 7.2.3), a určuje trenie kvapaliny po teréne a jej následné brzdenie. Vrstva 
pokryvu preto rozdeľuje študovanú oblasť podľa druhov vyskytujúcich sa pokryvov.  
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Simulovaním kvapaliny v oblastiach malých rozmerov, resp. v prípade s 
homogénnym typom pokryvu je možné nastaviť konštantnú hodnotu pre celé 
študované územie.

Poslednou vstupnou vrstvou je raster pôdnych druhov. Každá bunka 
zahŕňa informáciu o pôdnom type, ktorý  je následne použitý  pri výpočte rýchlosti 
infiltrácie do pôdneho krytu. Hodnoty  rýchlosti infiltrácie na základe typu pôdy je 
možné nájsť  v tab. 1  (kap. 4.3.2). Obdobne ako v  predchádzajúcom prípade i pre 
pôdne druhy je možné nastaviť konštantnú hodnotu použitú pre celé územie. 
Nastavenie konštanty s hodnotou 0 znamená, že kvapalina sa nebude infiltrovať 
do pôdneho krytu. Použitie infiltrácie v celulárnom automate vyžaduje nastavenie 
parametrov akými sú typ pôdy a počiatočné nasýtenie pôdy. Využitie infiltrácie v 
navrhovanom celulárnom automate je značne generalizované nakoľko uvažovaná 
oblasť nasadenia celulárneho automatu nevyžaduje jej absolútne presné 
nasadenie. Bližšie informácie o budúcom použití navrhovaného celulárneho 
automatu je možné nájsť v záverečnej kapitole dizertačnej práce (kap. 12).

7.1.2. Dočasné vrstvy

CA pracuje s niekoľkými typmi dvoj-dimenzionálnych matíc, do ktorých sú 
ukladané dočasné výsledky v priebehu iteračného procesu. V prípade CA sa jedná 
o jeden z najvhodnejších spôsobov ukladania a spravovania dát. Nakoľko všetky 
vrstvy sa prekrývajú je veľmi jednoduché pristupovať pomocou súradníc buniek k 
hodnotám ukladaných medzi-výsledkov a v  prípade potreby ich využiť k výpočtom. 
Dočasné vrstvy sú rozdelené do dvoch kategórií na:

- vrstvy, ktoré sú po dokončení iteračného procesu zmazané a znovu 
vygenerované

- vrstvy, ktoré uchovávajú hodnoty v bunkách do konca simulačného procesu 
a sú odstránené až po úplnom ukončení simulácie
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CA pracuje celkovo s 9 rozličnými dočasnými vrstvami. Dve z týchto vrstiev 
sú generované z vrstvy DEM a to vrstva sklonov  a smerov.

Rovnica pre výpočet rýchlosti vyžaduje informácie o sklone. Vrstva sklonov 
je generovaná z vrstvy  DEM a  vrstvy, ktorá uchováva informácie o zaplavenej 
oblasti. Pred začiatkom každej novej iterácie je počítaná pre každú bunku v gride 
hodnota sklonu v stupňoch. Pre sklon je použitý  algoritmus Burroghoma a 
McDonella (1998). Tento algoritmus je popísaný  v časti 7.2.1. Hodnota sklonu 
závisí na DEM a výške hladiny kvapaliny v bunke. 

Vrstva smerov ukladá informácie o smere šírenia kvapaliny. Kódovanie 
smeru šírenia kvapaliny je založené na princípe jednoduchého smeru šírenia 
(SFD), kedy je hodnota smeru určovaná zo smerovej matice (hodnoty 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128) alebo viac-smerného odtoku (MFD), kedy je výsledkom smeru 
kombinácia vymenovaných hodnôt. Pri SFD je smerom vždy najnižšia hodnota 
výšky terénu v okolí centrálnej bunky naproti tomu pri MFD je výsledkom súčet 
všetkých smerov, ktoré sú v okolí kĺzavého okna nad vrstvou DEM nižšie alebo 
rovné hodnote v centrálnej bunke. 

Pri MFD je v  rovnakom čase, keď  dochádza ku generovaniu smerov 
vytváraná aj vrstva prerozdeľovacieho koeficientu. Táto vrstva používa 
informácie z DEM, zdroja kvapalín a vrstvy  smerov a z týchto informácie je 
vypočítaná hodnota koeficientu pre každú bunku, ktorá bude použitá pre výpočet 
straty kvapaliny z bunky, resp. objemu kvapaliny, ktorý bude distribuovaný do 
okolitých buniek. Matematický popis problematiky je rozobraný v kap. 7.2.9. 

CA má vybudovaný  systém zadržania kvapaliny. Predávanie kvapaliny 
medzi bunkami vyžaduje určitý čas aktivovania bunky, ktorá v predchádzajúcom 
kroku kvapalinu prijala. Dĺžka intervalu je pre každú bunku odlišná a spôsob jej 
určenia je rozobraný v  kap. 7.2.5. Systém zadržania kvapaliny vyžaduje 
vygenerovanie dvoch dočasných vrstiev, z toho jedna je definovaná v tvare 
boolean pre kontrolu aktivovania bunky a druhá numerická, pre kontrolu 
zaplavenia územia v bunke, kde sú ukladané hodnoty o zaplavenej vzdialenosti 
kvapalinou. Bližší princíp použitia týchto dvoch vrstiev je v 7.2.4.
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CA nevyžaduje pre simuláciu šírenia kvapaliny hydrologicky čistý DEM. K 
správnemu výpočtu predávania kvapaliny medzi bunkami, je ale vyžadované 
mapovanie malých depresií. Kĺzavé okno pri svojom pohybe porovnáva hodnoty 
výšky terénu medzi okolím a centrálnou bunkou. Pokiaľ sú hodnoty v okolí vyššie 
ako hodnota v stredovej bunke kĺzavého okna, je bunka označená vo vrstve 
lokálnych depresií. Dôvodom potreby mapovania lokálnych depresií je fakt, že 
kvapalina, ktorá takúto depresiu vypĺňa, sa stáva súčasťou terénu (vrstvy DEM) a 
nie je zaznamenávaná do výsledku ako kvapalina. Po vyplnení depresie 
kvapalinou (vyplnenie DEM) sa nasledujúce presuny kvapaliny  začnú premietať do 
výsledku šírenia.

Pre ukladanie hodnôt o šírení kvapaliny je vytvorená sada troch vrstiev a 
to :

- šírenie kvapaliny celkové, 

- šírenie kvapaliny iterácia,

- odtok kvapaliny. 

Prvá z vrstiev  je výslednou vrstvou, kde je zaznamenané celkové šírenie 
kvapaliny po teréne, teda veľkosť zaplavenej oblasti. Táto vrstva si uchováva svoje 
hodnoty počas celej dĺžky simulácie. Hodnoty do tejto vrstvy sú dopĺňané z vrstvy 
šírenia kvapaliny iterácia, kde sú zaznamenané objemy prírastkov z okolia do 
centrálnej bunky a vo vrstve odtok kvapaliny, objemy kvapalín distribuované z 
centrálnej bunky do okolia. Tieto dve vrstvy sú po ukončení jednej iterácie znovu 
re-inicializované. Matematický zápis presunov objemov je popísaný v kap. 7.2.7. a 
7.2.8..

7.1.3. Výstupné vrstvy

Výstupnou vrstvou sa stáva vrstva šírenie kvapaliny celkové, v ktorej boli 
zaznamenávané zmeny  počas priebehu simulácie. Bunky reprezentujú zaplavené 
územie a hodnota uložená v  bunke odpovedá výške vodnej hladiny kvapaliny. CA 
generuje výslednú vrstvu po skončení celkového simulačného procesu, alebo 
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podľa nastaveného časového kroku (kap. 7.2.4). Výstupný rastrový grid je 
konvertovaný do formátu GeoTIFF.

7.1.4. Vstupné parametre

CA pre správny beh algoritmu okrem vstupných vrstiev vyžaduje aj 
nastavenie sady numerických parametrov. Tieto parametre nemajú vplyv na 
definované pravidlá a podmienky CA, plnia iba dopĺňajúcu hodnotu k funkčnej 
časti aplikácie. Vyžadované parametre sú:

- dĺžka simulácie: dĺžka jednej epizódy, počas ktorej bude dochádzať k 
šíreniu kvapaliny po teréne,

- počet jadier vstupujúcich do výpočtu: podpora paralelného spracovania, 
umožňuje rozloženie výpočtu do viacerých výpočtových vlákien, 
spracovávaných zvlášť jadrami procesora,

- časový krok pre generovanie výstupu: po každej úspešnej iterácii môže 
algoritmus CA generovať výslednú vrstvu. Tento časový krok je možné 
upraviť a tým generovať výsledok po uplynutí zvoleného počtu iterácií. 

7.2. Pravidlá a podmienky celulárneho automatu

Prechodové pravidlá sú kľúčové komponenty CA, ktoré pri každom pohybe 
kĺzavého okna definujú zmenu stavu centrálnej bunky. Zmena stavu bunky závisí 
na jej bezprostrednom okolí. Pravidlá sú nástroje, ktoré určujú “ako” sa zmení 
stav bunky po aplikovaní pravidla a podmienky určujú “kedy” bude pravidlo 
aplikované. 

V tejto kapitole budú popísané všetky pravidlá a spôsoby ich výpočtu, ktoré 
sú použité v navrhovanom CA. Podmienky, kedy dôjde k aplikovaniu pravidla budú 
čiastočne načrtnuté pri vybraných kapitolách, ucelenejší pohľad je možné získať v 
kap. 7.3, kde bude popísaný úplný algoritmus CA. 
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7.2.1. Výpočet sklonu

Sklon v každej bunke je generovaný  z vrstvy DEM a výsledná hodnota v 
každej bunke je ovplyvnená nadmorskou výškou buniek nachádzajúcich sa v jej 
bezprostrednej blízkosti. Na výpočet sklonu je použitý algoritmus Burrogh and 
McDonell (1998).  Výpočet sklonu je následovný:

" " " " " (7.2.1.1)

kde  sú parciálne derivácie funkcie . Pre 8 susedných buniek 
je odvodenie rovnice následovné: 

" " " " (7.2.1.2)

" " " " (7.2.1.3)

kde h sú hodnoty DEM v každej susednej bunke. Hodnota sklonu v 
stupňoch s použitím predchádzajúcich rovníc je ďalej počítaná ako:

" " " (7.2.1.4)

Výsledkom použitia algoritmu sklonov je vrstva, kde každá bunka obsahuje 
veľkosť sklonu v stupňoch. 

Popísaný algoritmus je používaný  aj v  komerčnom programovom produkte 
ArcMap. Použitie tohto riešenia prináša jeden vážny problém a to ten, že 
algoritmus neuvažuje s terénom typu kužeľ. V prípade umiestnenia zdroja 
kvapaliny do vrcholu kužeľa nedochádza s využitím tohto algoritmu k šíreniu 
kvapaliny. Je to spôsobené tým, že hodnota sklonu vo vrchole kužeľa je nulová. 
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Nakoľko väčšina rovníc v CA uvažuje s hodnotou sklonu, je určenie nulového 
sklonu v tomto prípade považované za chybné. Odstránenie problému spočíva v 
pridelení pravidla do CA, kedy po zistení nulového sklonu sú overované sklony v 
okolí bodu, ktorý vykazuje nulový  sklon. V prípade, že sú sklony v okolí 
detekované a majú hodnotu sklonu väčšiu ako 0 je hodnota z okolia preklopená do 
miesta s nulovou hodnotou. Tým sa zabezpečí správnosť budúcich výpočtov i 
šírenia kvapaliny. 

7.2.2. Princíp odvodzovania smerov

Druhou generovanou vrstvou z DEM vrstva smerov šírenia kvapalín. Na 
generovanie odtoku je použitá matica smerov, kde sú smery kódované v  štýle 
1,2,4,8,16,32,64,128 obr. 10.

Kódovanie smeru v bunke je založené na dvoch prístupoch pre: 

- jednoduchý odtok

- viac-smerný odtok

Pri jednoduchom odtoku je do centrálnej bunky ukladaná jedna z hodnôt 
obsiahnutých v matici kódovania. Hodnota sa prideľuje na základe najnižšej 
nadmorskej výšky  nachádzajúcej sa okolo stredovej bunky v jej okolí. V  prípade, 
že stredová bunka je v depresii a nemôže predávať kvapalinu do svojho okolia je 
hodnota smeru 0. 

Pri viac-smernom odtoku je výsledná hodnota súčet odpovedajúcich hodnôt 
z matice kódovania. Viac-smerný odtok vychádza z princípu, založenom na 

Obr. 10: Maticové kódovanie smerov
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distribúcii kvapaliny zo stredovej bunky do všetkých buniek, rovnako alebo nižšie 
položených. V prípade, že sa kvapalina môže šíriť do všetkých smerov (prípad 
kužeľového alebo rovinatého terénu), je hodnota súčtom všetkých smerov  z 
matice, teda 255. Princíp kódovania je zobrazený  na obr. 11, kde v prvej časti je 
znázornená vrstva DEM s kĺzavým oknom, v  strede matica kódovania smerov, v 
pravo výsledok po aplikovaní kódovania.

Princíp  dekódovania ja následovný. Pri vydetekovaní kvapaliny v  okolí 
kĺzavého okna (princíp  kap. 7.2.6) je hodnota smeru v bunke obsahujúcej 
kvapalinu dekódovaná do základných smerov. Kĺzavé okno je následne prekryté 
reverznou maticou smerov šírenia, čo je preklopená matica základých smerov 
šírenia. Po preložení kĺzavého okna preklopenou maticou sa porovnajú 
dekódované hodnoty v mieste výskytu kvapaliny s hodnotou v  reverznej matici. V 
prípade, že dekódovaná hodnota odpovedá hodnote v reverznej matici, je možné 
považovať smer šírenia za potvrdený a môžu byť aplikované ďalšie pravidlá pre 
transport kvapaliny z tejto bunky. Obr. 12. zachytáva princíp potvrdenia smeru 
šírenia kvapaliny, vydetekovanej v okolí kĺzavého okna, použitím reverznej matice. 

Obr. 11: Princíp kódovanie smerov
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7.2.3. Výpočet rýchlosti šírenia

Pravidlo pre šírenie kvapaliny je založené na hodnote drsnosti určovanej 
podľa Manningovho koeficientu, na základe druhu povrchu. Kvapalina šíriaca sa 
po povrchu je spomaľovaná o hodnotu drsnosti a teda rýchlosť šírenia je počítaná 
ako:

" " " " " " " (7.2.3.1)

kde hlbka [m] je výška vodného stĺpca v bunke, s [-] je sklon terénu 
odvodený z digitálneho modelu terénu a n [s.m1/3] je hodnota Manningového 
drsnostného koeficientu. Manningov drsnostný  koeficient odpovedá drsnosti 
povrchu, po ktorom sa kvapalina šíri a je zásadný  pre presnosť výpočtu šírenia, 
transportu usadenín a zmien riečneho dna (Wu, 2008).

Obr. 12: Princíp potvrdenia smeru šírenia kvapaliny. Vľavo dem so zdrojom kvapaliny, v strede 
raster s kódovanými smermi vpravo rozklad čísla do základných smerov a potvrdenie šírenia
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7.2.4. Časový interval prechodu kvapaliny bunkou

Rýchlosť šírenia je počítaná podľa vzťahu (7.2.3.1). Vzťah pre určenie času 
potrebného pre prechod kvapaliny je ďalej odvodený ako:

" " " " " " " " (7.2.4.1)

kde šírka [m] je veľkosť bunky a v [m.s-1] je rýchlosť kvapaliny. Po splnení 
tejto podmienky pre zaplavenie bunky (premiestňovanie kvapaliny), môže byť 
kvapalina v  ďalších iteráciách distribuovaná do buniek nasledujúcich. Bunka je 
považovaná za zaplavenú, keď  čas vyžadovaný na prechod celou bunkou 
(7.2.4.1) je väčší ako čas trvania jednej iterácie t (T>t). V prípade porušenia tejto 
závislosti počas simulačného procesu šírenia kvapaliny algoritmus CA zredukuje 
veľkosť simulačného kroku. Po zredukovaní času sa výpočtový algoritmus vráti o 
jednu iteráciu vzad a pokračuje v  simulácii s redukovanou časovou diskretizáciou. 
Časový krok trvania jednej iterácie v CA je prioritne nastavený na 1s.

7.2.5. Princíp zadržania kvapaliny v bunke

CA používa podmienku zadržania kvapaliny, kde informácie o rýchlosti 
kvapaliny vstupujúcej do prázdnej centrálnej bunky kĺzavého okna, sú ukladané do 
vrstvy kontrola zaplavenia vzdialenosti. Po každej ukončenej iterácii je takáto 
hodnota pridávaná do odpovedajúcej bunky. Pokiaľ zaplavená dĺžka je väčšia ako 
veľkosť bunky, potom je takáto buka označená za aktivovanú (vrstva kontrola 
aktivovania bunky) a množstvo kvapaliny, ktoré by pretieklo do ďalšej bunky sa 
uloží do vrstvy  šírenie kvapaliny iterácia. Kým bunka nie je označená ako aktívna, 
nemôže predávať kvapalinu do svojho okolia a to ani v prípade, že už obsahuje 
nejaký  objem pretečenej kvapaliny so svojho okolia. Tým je zaručené, že šírenie 
kvapaliny medzi bunkami sa bude približovať reálnemu šíreniu, kde kvapalina v 
bunke musí prejsť celú veľkosť bunky,  teda odpovedajúcej vzdialenosti v reálnom 
svete a až tak môže byť distribuovaná ďalej. 
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7.2.6. Princíp detekcie kvapaliny

Kĺzavé okno 3x3 sa pohybuje bunku po bunke po prekrývajúcich sa 
vstupných vrstvách a z vrstvy zdroj kvapaliny a šírenie kvapaliny celkové sa snaží 
o detekciu prítomnosti kvapaliny. Tento proces sa skladá z dvoch časti a to:

- kĺzavé okno detekuje kvapalinu v priľahlom okolí centrálnej bunky,

- kĺzavé okno detekuje kvapaliny v centrálnej bunke. 

V prvom prípade po detekovaní výskytu musí algoritmus rozhodnúť:

- je bunka aktivovaná? Bunka musí spĺňať podmienku zadržania kvapaliny.

- je smer šírenia kvapaliny odpovedajúci? Podmienka sa potvrdzuje z gridu 
smeru. 

Pokiaľ sú podmienky splnené je spustené pravidlo pre predanie kvapaliny 
do stredovej bunky (kapt. 7.2.7). V opačnom prípade sa kĺzavé okno posunie na 
bunku nasledujúcu.

V druhom prípade, kedy je kvapalina detekovaná stredovou bunkou 
kĺzavého okna musí algoritmus rozhodnúť: 

- je bunka aktivovaná?

- môže byť  kvapalina z bunky distribuovaná do iných buniek? Kontrola, či 
sa bunka nenachádza v depresii. 

Pokiaľ je bunka aktivovaná a nenachádza sa v depresii, zo stredovej bunky 
sa vypočíta množstvo kvapaliny, ktoré bunku opustí (kap. 7.2.8). Pokiaľ je bunka 
aktivovaná, ale je lokalizovaná v depresii, kĺzavé okno sa presunie na nasledujúcu 
bunku, odtok kvapaliny z bunky je 0. 
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7.2.7. Presun kvapaliny z okolia do centrálnej bunky

Detekovaním kvapaliny kĺzavým oknom v okolnej/okolitých bunke/bunkách 
kedy sú splnené podmienky popísané vyššie, je vypočítný  objem kvapaliny, ktorý 
bude presunutý  do stredovej bunky. Tento postup je uplatnený na každú bunku 
spĺňajúcu podmienku v  danom kroku kĺzavého okna. Objem kvapaliny presúvaný 
do centrálnej bunky z okolia je vypočítaný podľa:

" " " " " " (7.2.7.1)

kde W je objem kvapaliny, hĺbka je výška vodného stĺpca kvapaliny v 
bunke, šírka je veľkosť bunky, v je rýchlosť kvapaliny a t je časový  interval jednej 
iterácie CA. Časový interval, pokiaľ nie je redukovaný podľa kap. 7.2.4 je 1s. 
Výsledná hodnota presúvaného objemu je následne uložená ako súčet všetkých 
objemov predávaných z okolia do centrálnej bunky. Výsledný objem je zapísaný 
do vrstvy šírenie kvapaliny iterácia. 

7.2.8. Presun kvapaliny so stredovej bunky do okolia

Detekovaním kvapaliny v stredovej bunke a po splnení popísaných 
podmienok, pravidlo pre odtok vypočíta objem kvapaliny, ktorý  bude presunutý z 
bunky. Pre výpočet straty pri jednoduchom smere odtoku je použitý vzťah 
(7.2.8.2). Strata kvapaliny z bunky je zapísaná do odpovedajúcej bunky vo vrstve 
odtoku. Na stratu kvapaliny  z bunky pôsobí aj rýchlosť vsaku kvapaliny do 
pôdneho krytu. Rýchlosť infiltrácie je počítaná podľa Green-Amptovho vzorca (kap. 
4.3.2). 

Formulácia umožňuje viac holistický  pohľad na infiltračný proces (Dingman, 
1994):

" " " " " " " (7.2.8.1)
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kde Ks [mm.h-1] reprezentuje hydraulickú vodivosť, Hf [mm] je sacia výška, 
Md [mm] je deficit pôdnej vlhkosti a F [mm] je celková hĺbka infiltrácie. 

Celková strata v bunke je počítaná ako: 

" " " " " " " (7.2.8.2)

kde D je celková strata, W je objem prevedený  z centrálnej bunky do okolia, 
f je infiltrácia a E je výpar. Informácia o strate kvapaliny z bunky  je ukladaná do 
vrstvy odtok kvapaliny. 

7.2.9. Distribúcia kvapaliny, viac-smerný odtok

Po aktivovaní módu pre viac-smerný odtok kvapaliny v CA je kvapalina 
distribuovaná zo stredovej bunky do všetkých buniek s rovnakou alebo nižšou 
výškou. Kvapalina je do buniek v okolí prerozdeľovaná úmerne na základe 
terénnej výšky buniek v okolí a výšky vodného stĺpca. Množstvo presunutej 
kvapaliny do okolia (i) z centrálnej bunky  (j) je počítaný  podľa vzťahu (Pablo 
Rinaldi, Aqua):

"" " " " " " " (7.2.9.1)

kde fij je hodnota reprezentujúca infiltráciu, cij je hydraulický koeficient, na 
ktorom závisí distribúcia kvapaliny do okolia a qi je množstvo kvapaliny, ktoré bude 
odvodnené z okolia i. Hodnota qi je určovaná ako: 

) ) ) ) ) ) (7.2.9.2)

kde wi je výška vodného stĺpca kvapaliny v susednej bunke, hi je výška 
povrchu, di je výška povrchu centrálnej bunky. 
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Výsledný hydraulický koeficient je počítaný podľa:

" " " " " " (7.2.9.3)

kde Bi je lokálne povodie. 

7.2.10. Sčítanie vrstiev

Na konci každej iterácie sú vybrané dočasné vrstvy spočítané do vrstvy 
šírenie kvapaliny celkové. Algoritmus vykoná výpočet ako:

š í r en ie_kvapa l i ny_ce l kové = š í r en ie_kvapa l i ny_ce l kové + 
šírenie_kvapaliny_iterácia - odtok_kvapaliny) ) ) ) (7.2.10.1)

Po sčítaní sú dočasné vrstvy, mimo vrstiev kontrola zaplavenej vzdialenosti 
a aktivácia bunky odstránené a pred začiatkom novej iterácie znovu 
vygenerované. Spomenuté dve vrstvy  uchovávajú informácie o hodnotách v 
bunkách po celú dobu výpočtového procesu. Z dôvodu zmeny terénu (spôsobené 
prítomnosťou kvapaliny) musia byť vrstvy ako sklon, smery šírenia a iné, znovu 
vygenerované.

Vrstva šírenie kvapaliny celkové je v závere iteračného procesu prekrytá 
maskou zdrojov kvapalín. Tým sa prenesú a obnovia informácie o výške vodných 
hladín v zdrojových bunkách. Iteračný proces môže byť ukončený.
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7.2.11. Okrajové podmienky

Každý model pre simuláciu (napr. kvapaliny), musí riešiť otázku, čo sa 
stane, keď  kvapalina prejde rastrom k jeho okrajovým častiam. Okrajové 
podmienky je možné v CA rozdeliť do troch kategórií, a to na: 

-per iod ické: kvapa l i na 
opúšťajúca grid jednou jeho 
stranou je navrátená do gridu 
na opačnej strane (princíp 
uzavretého torusu, obr. 13),

-pevné: je vytvorená "stena" 
oko lo g r i du . Kvapa l i na 
nemôže opus t i ť g r i d a 
namiesto toho sa akumuluje 

v modelovanej oblasti,

- absorpčné: kvapalina opúšťa grid ktoroukoľvek hranou a je odstránená z 
modelu.

Popisovaný CA implicitne pracuje s absorpčnou okrajovou podmienkou. 

7.3. Algoritmus

Algoritmus CA je navrhnutý do troch častí, a to na: pre-processingovú 
časť, hlavné jadro výpočtu a post-processingovú časť. 

V prvej časti algoritmu sú predpripravené rastrové vrstvy  a vypočítané 
hodnoty dočasných vrstiev. 

V jadre algoritmu beží iteračný proces, kde dochádza k aplikovaniu 
definovaných pravidiel a podmienok. Kĺzavé okno prechádza bunku po bunke nad 
vstupnými a dočasnými vrstvami. Z vrstvy šírenie kvapaliny celkové vyhľadáva 
zaplavené bunky. Po detekovaní kvapaliny dochádza k rozhodovaciemu procesu, 
pri ktorom sa určí, či sa kvapalina z bunky presúvať do bunky nasledujúcej. 
Presúvané hodnoty sa zapíšu do dočasných vrstiev ako šírenie kvapaliny iterácie, 

Obr. 13: Uzavretý torus
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resp. odtok kvapaliny. Na konci iterácie sa hodnoty z dočasných buniek prenesú 
opäť do vrstvy šírenie kvapaliny celkové , beh algoritmu prejde do poslednej fáze, 
ktorou je generovanie výstupov. Generovaná rastrová vrstva je ukladaná vo 
formáte GeoTIFF, kde bunky obsahujúce hodnoty indikujú zaplavenú oblasť a 
výšku vodnej hladiny. Po zapísaní výsledkov sa celý  proces opakuje znovu, ale už 
s aktualizovanými hodnotami. 

Algoritmus CA je možné znázorniť ako:

Obr. 14: Algortimus CA
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7.4. Softwarové a hardwarová konfigurácia

Algoritmus CA je spustiteľný  na platformách MacOS X, Linux a Windows 
(XP, Vista, 7). 

Hardwarová a softwarová konfigurácia počítača, na ktorom boli 
realizované všetky  simulácie šírení, ktoré budú prezentované v dalších častiach 
práce je nasledovná:

- operačný systém: Mac OS X (Lion 10.7.4)

- procesor: Intel Core i7 2.2 GHz (4 jadrá / 8 vlákien)

- RAM: 8 GB 

Softwarové požiadavky a knižnice na spustenie algoritmu CA:

- Python v. 2.7

- knižnica GDAL - určená pre čítanie a zápis geopriestorových dátových 
formátov

- knižnica optparse - určená pre správu možností zadávaných do 
príkazového riadku

- knižnica multiprocessing - balíček podporujúci správu procesov 

- knižnica numpy - je základný balíček pre vedecké operácie

- knižnica scipy - balíček pre matematické, vedecké a technické operácie

- knižnica math - umožňuje prístup k matematickým operáciám
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Požiadavky na vstupné dáta:

- rastrové vrstvy DEM, zdroja kvapaliny, povodia, infiltrácie, evaporácie, 
využitia územia a zrážok vo formáte GeoTIFF / ASCII / TXT

- numerické hodnoty počtu iterácií, drsnostného koeficientu pre celú oblasť, 
inifltračnej hodnoty, evaporačnej hodnoty a zrážkovej činnosti vo formáte 
float/integer

Požiadavky na výstupné dáta:

- rastrové vrstvy zachytávajúce šírenie kvapaliny vo formáte GeoTIFF/PNG
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8. Verifikácia celulárneho automatu

8.1. Študované územie

Povodie Suchej Bělej sa nachádza na hranici so SRN cca 2 km SV od 
Hřenska. Je súčasťou hydrogeologického rajónu 4660 - Křída dolní Kamenice a 
Křinice. Je súčasťou povodia s číslom hydrologického poradia 1-14-05 Kamenice 
a Labe pod Kamenicí. Prameň Suchej Bělej vyviera v mokrinách v pieskovcových 
tiesňavách v nadmorskej výške medzi 400 - 450 m n.m. v  oblasti nazývanej Jelení 
louže. Táto slatina je orientovaná približne v západovýchodnom smere. V priestore 
pod vrchom Grosse Winterberg sa jej tok stáča k juhu a dramaticky sa mení jej 
spád. Na vzdialenosti cca 500 m tok klesá o cca 150 m (obr. 15). V záverečnej 
časti toku s menším spádom sa nachádzajú dva retenčné rybníky  a pod nimi je 
koryto od roku 2008 čiastočne spevnené kamenným opevnením. Suchá Běla sa 
vlieva do Dlouhej Bělej a po cca 800 m do Kamenice. Dĺžka toku je približne 3500 
m . Plocha povodia po sútok so Suchou Bělou je 253.48 ha. (Fárek, 2010)

Obr. 15: Pozdĺžny profil toku Suchej Bělej
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Základným materiálom pre prácu bol výškový  model terénu získaný 
leteckým snímkovaním v  rámci projektu Interreg IIIA: Geoinformation Networks 
For The Cross-Border National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland. Z 
dôvodu značnej veľkosti zdrojových dát (v rade GB) je DEM rozdelený  do 
niekoľkých súborov. Dalším krokom bolo spojenie mapových listov regiónu 
modulom z aplikácie GIS GRASS r.path a následné určenie rozvodníc skúmaného 
povodia - modulom r.watershed. Po určení rozvodníc došlo k orezaniu základného 
DEM v  module r.mapcalc tak, aby bol tvorený iba povodím Suchej Bělej a ostatné 
hodnoty boli nastavené ako NULL (no data). Kontrola kvality rastru bola 
prevedená pomocou modulu r.fill.null a r.fill.dir. Tu sa prejavila kvalita rastru, ale i 
značná extrémita terénu. Modul r.fill našiel 3803 problémových miest (depresií), u 
ktorých je možné vzhľadom k polohe a tvaru reliéfu očakávať, že odpovedajú 
realite. Výsledný DEM (obr. 16) mal rozlíšenie bunky 2x2 m, a celkovo obsahuje 
1024 riadkov a 1247 stĺpcov resp. 1 276 928 buniek. 

Obr. 16: DEM Suchej Bělej 
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8.2. Šírenie kvapaliny pomocou celulárneho automatu

Vstupný DEM bol pred použitím v CA prevzorkovaný  na veľkosť bunky 
5x5m z dôvodu eliminácie počtu buniek vstupujúcich do výpočtu. Prevzorkovanie 
je bežná rastrová operácia pre zmenu rozmeru gridu. Je to proces, kedy  každej 
bunke rastra je priradená nová hodnota, ktorá je počítaná z rastru originálneho. 
Grid môže byť prevzorkovaný použitím rozličných základných algoritmov, ktoré 
môže zahrňovať metódu najbližšieho suseda, bilineárnu interpoláciu alebo kubickú 
konvolúciu. Na prevzrokovanie vstupného DEM bola použitá metóda kubickej 
konvolúcie. Pri použití metódy kubickej konvolúcie je nová hodnota bunky určená 
ako vážený priemer 16 najbližších buniek okolo bunky, pre ktorú je hodnota 
počítaná. V pomere geometrickej presnosti, dáva táto metóda lepšie výsledky ako 
vyššie spomenuté (Dobrovolný, 1998). 

Zdroj kvapaliny, ktorým bol prameň Suchej Belej sa určil z vektorovej vrstvy 
vodných tokov (Dibavod, vodné toky - jemné úseky). Z prebratých parametrov zo 
vstupnej vrstvy DEM sa vytvorila vrstva zdroj kvapaliny zahrňujúca zdroj. Výška 
vodného stĺpca kvapaliny  v bunke, ktorého umiestnenie odpovedalo polohe 
prameňa v teréne sa nastavila na 40 cm, zvyšné bunky mali nulovú hodnotu. 
Výška vodného stĺpca v bunke bola zvolená ako kompromis, ktorý  môže nastať 
napr. pri defekte na potrubí, kedy sa kvapalina začne šíriť z poškodeného potrubia 
do voľného priestranstva. Zdroj kvapaliny bol označený  ako nevyčerpateľný s 
konštantnou výškou vodnej hladiny. Hodnota trecieho koeficientu sa nastavila na 
0.04 čo odpovedá hodnote pre šírenie kvapaliny v otvorenom koryte. Vplyv 
infiltrácie sa zanedbal, nakoľko sa jedná o pieskovcové podložie a chýbali 
dostatočné informácie o popise pôdneho profilu, hydraulických vlastností, 
humifikácii a pod.. Z dôvodu vytvorenia “čistého šírenia”, ktoré by  bolo možné 
jednoznačne verifikovať neboli vo výpočte zahrnuté zrážky, ktoré by ovplyvňovali 
získané výsledky. Počet iterácií CA bol nastavený  na 3600 čo odpovedá 1 hodine 
reálneho času šírenia kvapaliny v teréne. V prípade výskytu diskretizácie sa počet 
iterácii úmerne zvýši počtu diskretizácií, tak aby bol zachovaný interval 1 hodiny 
reálneho šírenia kvapaliny.
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Po spustení výpočtu realizovaného algoritmom CA, boli v 20 sekundových 
krokoch generované výsledky šírenia kvapaliny. Už po prvých 100 iteráciách je 
možné vidieť rozlievanie sa kvapaliny (obr. 17) v popredí prameňa (červená 
bunka), čo je spôsobené rovinatým terénom v oblasti zdroja. Správnosť tohto 
rozlievania je možné potvrdiť skutočnosťou, že prameň Suchej Belej vyviera v 
mokrinách. Rozlievanie kvapaliny do viacerých smerov indikuje funkčnosť viac-
smerného šírenia kvapaliny zakomponovaného do CA, čo bol i jeden z cieľov 
dizertačnej práce, kde si autor dával za úlohu navrhnúť CA pre simuláciu šírenia 
kvapaliny po teréne a zabezpečiť jej viac-smerný odtok. 

Analýzou ďalšej časti šírenia kvapaliny je viditeľné ako sa šíriaca kvapalina 
začína za oblasťou rozlivu formovať v  oblasti koryta do súdobého toku a šírenie 
kvapaliny pokračuje ďalej v  koryte Suchej Belej (obr. 18). Zobrazený výsledok 
odpovedá výstupu po 200 iteráciách celulárneho automatu.

Obr. 17: Rozlievanie kvapaliny pred premaňom
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"""""""""""

" Počas ďalšieho šírenia sa voda drží a kopíruje tvar koryta, pričom sa pri 
šírení dostáva k spádu, kde nastáva zrýchlenie šíriacej sa kvapaliny. Po prekonaní 
spádu cca 2000 m od premeňa dochádza k viditeľnej akumulácii kvapaliny  v 
bunke, čo odpovedá spomaleniu šírenia, z dôvodu zmeny klesania terénu (obr. 
19). Zobrazený výsledok je po 1200 iteráciach. 

Obr. 18: Šírenie kvapaliny v koryte

Obr. 19: Akumulácia kvapaliny po prekonaní klesania terénu
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V popise študovaného územia sa uvádza, že v  záverečnej časti profilu sa 
nachádzajú dva retenčné rybníky. Ich výskyt bol potvrdený aj výsledkami z CA, 
kde je možné výskyt týchto rybníkov potvrdiť (Obr. 20). 

Po 3458 iteráciach kvapalina dotiekla do záverného profilu a z plochy 
výpočtového rastra je nastavenou absorpčnou podmienkou v algoritme CA 
odvádzaná preč. Celkový  výsledok po skončení 3600 iterácií je zobrazený  na obr. 
21. 

Dĺžka strojového času výpočtu bola 17 hodín. 

Obr. 20: Výskyt retenčných rybníkov
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Vizuálnym zhodnotením výsledkov možno považovať navrhnutý celulárny 
automat za správny, a to z niekoľkých dôvodov. Študované územie obsahuje 
niekoľko terénnych javov akými je rovinatá močaristá plocha v oblasti výskytu 
prameňa, prudká zmena sklonu koryta, ktorá prechádza do rovinatej oblasti a v 
neposlednej rade výskyt retenčných rybníkov v závere profilu povodia. Všetky 
spomenuté javy sa vo výsledkoch z CA podarilo preukázať, pričom bolo možné 
vidieť hlavne v úvodnej časti šírenia aplikovanie pravidiel viac-smerného šírenia 
kvapaliny. 

Hodnotiť len vizuálne získané výsledky je málo dostačujúce, a preto pre  
hodnotenie matematickej správnosti CA budú výsledky porovnané s výsledkami z 
verifikovaného a validovaného hydrologického programu.

Obr. 21: Výsledok simulácie šírenia kvapaliny s využitím celulárneho automatu
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8.3. Porovnanie výsledkov z komerčného programu

Ako každý navrhnutý algoritmus aj v prípade CA je nutné overiť správnosť 
výsledkov ním získavaných. Pre konfrontáciu výsledkov získaných z CA mal byť 
použitý program Mike 11, z ktorého výstup  mal byť porovnaný  s výsledkom z CA. 
Porovnanie výsledkov z CA voči výsledkom z verifikovaného a validovaného 
programovému produktu bolo i jedným z cieľov dizertačnej práce. Pôvodným 
cieľom dizertačnej práce bolo previesť verifikáciu v  modelovanej oblasti a s 
použitím dát z bežne používaného modelu. Z dôvodu komplikácií, ktoré nastali pri 
získavaní týchto verifikačných dát, bolo nutné zvoliť iný  spôsob verifikácie 
výsledkov. 

8.4. Porovnanie výsledkov z reálne nameraných hodnôt

Pre porovnanie kvality získaných výsledkov z celulárneho automatu sa 
zvolil spôsob  porovnaním získaných výsledkov z reálne nameraných dát v teréne. 
Pre použitie verifikácie bolo zvolené odlišné územie ako bolo popísané v kap. 8.1. 
Študovaným územím bola časť riečneho koryta rieky Ostravica. Pre simuláciu bol 
použitý digitálny model terénu, ktorý  bol vytvorený  fotogrametrickou metódou, z 
ktorej výsledkom spracovania bol DEM s rozlíšením 10 m. Povodie Ostravice (obr. 
22) zahŕňa niekoľko meračských staníc (červené body) pre určovanie prietoku a 
výšky vodnej hladiny. Zvolená oblasť záujmu bola vybratá z dôvodu výskytu práve 
dvoch takýchto meracích staníc v relatívnej blízkosti medzi sebou. Prvá meracia 
stanica je vzdialená 23 km od povodia a druhá 24.2 km. Vo zvýraznenej oblasti 
záujmu (obr. 22) sa nachádzajú zelené značky, označujúce miesta, kde bolo 
fyzicky vykonané meranie priamo v  teréne. Tieto miesta sú medzi sebou vzdialené 
približne 200 m. Zdroj kvapaliny sa umiestnil do dna riečneho koryta a výška 
kvapaliny v mieste zdroja odpovedala výške vodnej hladiny v čase získavania 
výšok v záujmových miestach čo odpovedalo výške vodného stĺpca 0.7 m. Šírka 
koryta 30m odpovedala 3 bunkám (rozlíšenie rastra 10x10 m). Zdroj kvapaliny bol 
označený ako nevyčerpateľný. Hodnota infiltračného koeficientu sa v parametroch 
CA zvolila nulová a hodnota drsnostného koeficientu odpovedala šíreniu kvapaliny 
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v otvorenom koryte - 0.04. Počet iterácii rovnako ako v  predchádzajúcom prípade 
bol nastavený na 3600, čo by odpovedalo 1 hodine šírenia kvapaliny v teréne. 

Po spustení iteračného procesu CA generuje vizuálne výsledky v  20 s 
intervaloch. Časový  krok generovania výsledkov je možné upraviť. Celková dĺžka 
simulácie so zdroja k okraju rastra trvala 2 hodiny 50 minút, čo odpovedalo 8 400 
iteráciám. Riečne koryto vo vybranej oblasti nie je natoľko členité ako tomu bolo v 
predchádzajúcej simulácii kde bolo možné na základe zmeny terénu pozorovať 
hromadenie, rozlievanie alebo pokles výšky vodnej hladiny. Výsledky so simulácie 
sú zobrazené na obr. 23. Na obrázkoch je znázornené postupné zaplavovanie 
riečneho koryta šíriacou sa kvapalinou od zvoleného zdroja až ku okraju 
záujmovej oblasti. 

Obr. 22: Študované územie, časť riečneho koryta rieky Ostravica
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V miestach kde boli umiestnené meračské stanice a kde bola fyzickým 
meraním zisťovaná výška vodnej hladiny sa postupne odčítali výšky i vo 
výslednom rastrovom obraze. Výšky vodnej hladiny z reálneho merania porovnané 
s výsledkami z celulárneho automatu zachytáva tab. 7. 

Číslo 
merania

Staničenie
[km]

Reálna Hodnota
[m]

Simulovaná Hodnota
[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22.60 0.79 0.62

22.80 0.77 0.60

23.00 0.70 0.54

23.20 0.75 0.67

23.40 0.87 0.83

23.60 0.77 0.74

23.80 0.65 0.64

24.00 0.75 0.73

24.07 0.67 0.67

24.20 0.65 0.64

24.40 0.67 0.66

Po prevedení výsledkov do grafu (graf. 1) je viditeľná závislosť medzi 
výsledkami simulovanými a reálnymi (stanice 6-11), ktorá sa začína postupne 

Obr. 23: Výsledky simulácie v časti riečneho koryta Ostravice

Tab. 7: Porovnanie výsledkov simulácie s reálnymi dátami (Poznámka: číslovanie staníc je 
od ústia ku prameňu)
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vytrácať a od 5 meračskej stanice sa začínajú výsledky silne rozchádzať v 
porovnaní s realitou. 

Využitím Pearsonvho korelačného koeficientu bola zisťovaná závislosť 
medzi meranými a simulovanými dátami. Pearsonov korelačný koeficient r je 
počítaný ako:

 " " " (8.4.1)

kde X a Y je množina vstupných dát. Po aplikovaní vzorca je výsledný 
korelačný koeficient medzi meranými a simulovanými hodnotami 0.556, čo značí, 
že medzi dátami je slabá závislosť. 

Graf 1: Porovnanie výsledkov simulácie s reálne nameranými hodnotami
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Analýzou výstupných údajov bolo zistené, že spodná časť toku v 
simulovanej oblasti  je ovplyvňovaná dvoma prítokmi, ktorých zanedbanie malo 
pravdepodobný vplyv na získané výsledky (obr. 24).

Z toho dôvodu bol simulačný  proces opakovaný, pričom boli do oblasti 
pridané dva nové zdroje. Výška vodnej hladiny prítoku z pravej strany bola 0.30 m 
a pri prítoku so strany ľavej bola 0.20 m. Zvyšné vstupné parametre ostali 
zachované ako v predchádzajúcej simulácii. Výsledky  zo simulačného procesu po 
zahrnutí prítokov sú zobrazené na obr. 25. 

Obr. 24: Koryto Ostravice s meracími stanicami a provastranným a ľavostranným prítokom

Obr. 25: Výsledky simulácie po pridaní prítokov
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Kvalitnejší prehľad o zmene hodnôt výšok v  záverečnej časti zvoleného 
územia je zobrazený  v  tab. 8, kde si je možné vidieť, že došlo k nárastu výšky 
vodnej hladiny medzi stanica 1-6. 

Číslo 
merania

Staničenie
[km]

Reálna Hodnota
[m]

Simulovaná Hodnota
[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22.60 0.79 0.76

22.80 0.77 0.78

23.00 0.70 0.71

23.20 0.75 0.72

23.40 0.87 0.89

23.60 0.77 0.77

23.80 0.65 0.64

24.00 0.75 0.73

24.07 0.67 0.67

24.20 0.65 0.64

24.40 0.67 0.66

Po prevedení hodnôt do grafu (graf. 2) došlo k výraznému zvýšeniu 
presnosti získaných údajov, oproti situácii kedy boli prítoky do toku Ostravice 
zanedbané. 

Tab. 8: Porovnanie výsledkov simulácie s reálnymi dátami - rozšírené o prítoky (Poznámka: 
číslovanie staníc je od ústia ku prameňu)
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Závislosť medzi hodnotami sa potvrdila aj korelačným koeficientom, ktorého 
hodnota bola 0.914, čo značí silnú závislosť medzi veličinami. 

8.5. Vplyv rozlíšenia digitálneho modelu terénu na výsledky simulácie

Rozlíšenie DEM značnou mierou prispieva k presnosti a kvalite 
dosiahnutých výsledkov a priamo ovplyvňuje dĺžku simulačného času. Táto 
kapitola bude rozoberať tieto vplyvy so snahou o nájdenie optimálneho rozlíšenia 
DEM, ktorý  je použitý ako vstup  do CA. Pre nájdenie optimálneho rozlíšenia boli 
vytvorené tri testovacie sady s rozličným rozlíšením záujmovej oblasti a teda 5m, 
10m a 20m.  Parkson uvádza (Parkson, 2006), že vhodné rozlíšenie je 10m alebo 
lepšie. Výška zdroja kvapaliny v bunke bola úmerne znižovaná podľa veľkosti 
bunky a to tak, aby bol pri každej z testovacích simulácií rovnaký  objem kvapaliny 

Graf 2: Porovnanie výsledkov simulácie s reálne nameranými hodnotami - rozšírenie 
o prítoky
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v bunke, ktorá reprezentuje zdroj. Pre rozlíšenie 5m odpovedala výška zdroja 
kvapaliny 0.8 m, pri 10 m je to 0.2 m a pri 20 m rozlíšení bola výška vodného 
stĺpca 0.1 m. Pre simuláciu bol zvolený výrez z DEM popisovaného v kapitole 
študované územie, ktorého priestorové rozlíšenie bolo 2x2m. Výrez z tohto územia 
reprezentoval oblasť v oblasti zdroja kvapaliny a jeho rozloha bola 114 075 m2. 
Pre prevzorkovanie do požadovaných rozlíšení 5, 10 a 20m, bola použitá metóda 
kubickej konvolúcie. Zobrazené výsledky zobrazujú šírenie kvapaliny  po 1200 
iteráciách čo odpovedá 20 minútovému šírení kvapaliny po teréne. 

Obr. 26: Šírenie kvapaliny, rozlíšenie 5m, výška kvapaliny v zdroji 0.8 m

Obr. 27: Šírenie kvapaliny, rozlíšenie 10m, výška kvapaliny v zdroji 0.4 m
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Vizuálnym porovnaním je možné vidieť rozdiely v  získaných výstupoch pre 
simuláciu v rozličných rozlíšeniach s proporčne upravenou výškou vodného stĺpca 
v zdrojovej bunke podľa veľkosti bunky. Je obtiažne rozhodnúť, ktoré s rozlíšení je 
pre použitie simulácii v CA šírenia vhodnejšie. Pri simulácii rozsiahlych území je 
použitie práve vyššieho rozlíšenia výhodou v zmysle zníženia počtu vstupných 
buniek a zredukovať tým výsledný  čas výpočtu. Vizuálnym zhodnotením je ale 
možné potvrdiť tvrdenie Parksona, že vhodným rozlíšením je použitie DEM s 
rozlíšením 10 m. I napriek tomu, že pri rozlíšení 20 m výsledok stále odpovedá 
realite je relevantnosť výsledku možné spochybniť z dôvodu veľkej plochy bunky 
reprezentujúcej realitu. 

8.6. Problém s rozlíšením

Problémy s rozlíšením možno pri CA určených pre šírenie, či už kvapaliny 
alebo sedimentov rozdeliť do 2 kategórii:

- problém s časovým rozlíšením,

- problém a priestorovým rozlíšením. 

Obr. 28: Šírenie kvapaliny, rozlíšenie 20 m, výška kvapaliny v zdroji 0.1 
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Príkladom môže byť riečny model simulujúci s časovým rozlíšením 1-100 
rokov a priestorovým 1-100 km2. Výpočet šírenia cez takýto grid veľmi silne závisí 
na počte buniek alebo zahrňovaných bodov čo je možné označiť ako komplexity 
(Coulthard et al., 2007). Dilemu časového a priestorového rozlíšenia je možné 
riešiť malými územiami, ktoré môžu byť simulované s vyšším rozlíšením za kratší 
časový interval, alebo ako veľké územie s vyšším priestorovým rozlíšením. 
Priestorové rozlíšenie musí byť kompromisom medzi generalizáciou a presnosťou 
výstupov z aplikácie. Typickým príkladom problému časového rozlíšenia je situácia 
kedy je nutné simulovať veľké územia za dlhú časovú periódu, tzv. evolučné 
modely  územia. Tieto modely pracujú obvykle v rozsahu storočí až niekoľkých 
miliónov rokov. Riešenia časové rozlíšenia navrhli a boli diskutované v (Coulthard 
2001; Willgoose 2005; Codilean et. al 2006 a Van De Wiel et al. ). Zjednodušenie 
v priestorovom rozlíšení spočíva v použití buniek o veľkosti 50 až 200 m a krok 
časového rozlíšenia nastaviť v rozsahu dní až storočí. 

Navrhovaný CA problematiku časového rozlíšenia zanedbáva, nakoľko 
operuje v  rozmedzí niekoľkých hodín až dní. Vážnejší problém je priestorové 
rozlíšenie, kde sa prejavuje jasná kvadratická závislosť, že so stúpajúcim počtom 
vstupných buniek sa zvyšuje čas získavania výsledkov. Problém priestorového 
rozlíšenia sa prejavil i pri simulovaní testovaného územia. Z tohto dôvodu bola 
vytvorená štúdia časovej a pamäťovej náročnosti navrhovaného algoritmu CA 
(kap. 9). 

8.7. Šírenie iných druhov kvapalných látok ako voda

Navrhovaný celulárny automat si kladie za cieľ simulovať šírenie i iných 
druhov kvapalných látok akými je voda. Zmena viskozity  kvapaliny vplýva na 
rýchlosť šíriacej sa kvapaliny. Tento proces je možné generalizovaným spôsobom 
zakomponovať do pravidiel navrhovaného celulárneho automatu. Generalizácia 
spočíva v  tom, že sa nebudú upravovať navrhnuté pravidlá celulárneho automatu 
zvlášť pre káždú z použiteľných látok, ale CA bude využívať rovnaké pravidlá ako 
sú navrhnuté pre vodu. Nakoľko smerovanie CA je pre oblasť krízového riadenia, 
kde je v prvom rade dôležité poznať rozsah zasiahnutého územia, pri práci s iným 
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druhom kvapaliny akým je voda je zanedbávaná informácia o infiltrácii druhu 
kvapalnej látky  do pôdy. Druhým dôvodom zanedbania je, že správne nastavenie 
infiltračnej hodnoty sa mení podľa typu šíriacej sa kvapaliny, pričom je vyžadovaná 
podrobná znalosť územia, typov pôd v území a geologického podložia, čo je 
natoľko komplexná problematika, ktorá je nad rámec výskumu dizertačnej práce. 
Vzorec pre určovanie rýchlosti šírenia kvapaliny je rozšírený o hodnotu viskozity 
látky a teda výsledný vzorec pre určenie rýchlosti bude mať tvar:

" " " " " " (8.7.1)

kde viscosity je hodnota kinematickej viskozity  v  cSt. cSt (centistokes) sa 
počíta ako: 

"" " " " " " " " (8.7.2)

kde η je viskozita, ρ je hustota a v je kinematická viskozita [cSt]. V  SI je 
jednotka cSt definovaná ako:

1 cSt = 1 mm2/s " " " " " " " (8.7.3)

Taktiež dôjde i k upraveniu vzorca pre určenie evapotranspirácie, nakoľko 
niektoré typy kvapalných látok majú vysokú mieru vyparovania. Celulárny automat 
bude uvažovať len s evaporáciou - výparom kvapaliny z pôdy. Pretože celulárny 
automat rieši únik zvolenej kvapaliny z bodového zdroja a teda zvolená kvapalina 
nebude dopadať na študované územie vo forme zrážok, zanedbáva sa vplyv 
transpirácie - výparu kvapaliny z povrchu rastlín. 
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Je nutné podotknúť, že pravidlá celulárneho automatu neuvažujú so 
šírením rôznych druhov kvapalných látok v jednom simulačnom procese. Nie je 
teda možné získať výsledky šírenia napríklad vody a olejovitej látky v priebehu 
iteračného procesu. 

Pre porovnanie výsledkov pri rôznych druhoch kvapalín nebolo použité celé 
študované územie ale iba jeho vrchná časť, po miesto kde sa kvapalina začína 
hromadiť a pokračuje ďalej v šírení v koryte Suchej Belej. Veľkosť zvoleného 
územia obsahuje 135 x 169 buniek v riadkoch/stĺpcoch pri zachovanom rozlíšení 
bunky 5x5 m. Umiestnenie zdroja kvapaliny ostalo zachované ako tomu bolo v 
kapitole 8.2. (Šírenie kvapaliny pomocou celulárneho automatu) a taktiež ostala 
zachovaná i výška stĺpca unikajúcej kvapaliny, ktorá činila 0.04m. Na obr. 29 je 
zobrazené miesto (žltý  bod), kde bude po dosiahnutí daného miesta odčítaný čas, 
ktorý potrebovala kvapalina na prechod so zdroja (červený  bod) ku kontrolnému 
bodu. 

Testované boli 3 druhy rôznych kvapalín, ktoré sú najčastejšie transportované buď 
diaľkovým potrubím alebo pomocou cisterien. V obidvoch prípadoch vzniká riziko 

Obr. 29: Povodie Suchej Belej so zdrojom kvapaliny (červený bod) a kontrolným 
miestom (žltý bod)
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poškodenia buď  obalu potrubia a vzniknutím defektu, cez ktorý začne kvapalina 
nekontrolovateľne vo veľkej miere vytekať do okolitého prostredia alebo haváriou 
cisterny a jej poškodenia. Pre testovanie boli použité kvapaliny :

- vykurovací olej 1 

- palivový olej

- benzín

Všetky tieto látky  majú rozdielne viskózne vlastnosti, ktoré by sa mali 
prejaviť vo výslednom simulačnom čase. 

8.7.1. Vykurovací olej 1

Prvou testovanou látkou bol vykurovací olej prvej kategórie. Jedná sa o 
olejovitú látku, kde použitá hodnota viskozity je uvádzaná pre teplotu 21.1 °C. Pri 
tejto teplote sa kinematická viskozita pohybuje od 2.39 do 4.28 x 10-6 m2/s. Pre 
účely simulácie sa zvolila hodnota viskozity 3 x 10-6 m2/s. Pri zvolenej teplote 
dochádza k zanedbateľnému vplyvu vyparovania a teda vplyv evaporácie počas 
simulácie bol nulový. Zdroj úniku kvapaliny sa zvolil do rovnakého miesta ako sa 
nachádzal prameň Suchej Belej a výška hladiny  kvapaliny v bunke bola 0.04 m. 
Zdroj kvapaliny bol označený ako nevyčerpateľný. 

Po spustení simulačného procesu dochádza k porovnateľnému šíreniu 
kvapalnej olejovitej látky ako tomu bolo pri šírení vody. Výsledky sa líšia hlavne 
časom, ktorý potrebovala kvapalina na prechod terénom a počtom iterácií 
celulárneho automatu. Výsledky  zo simulácie zobrazuje tabuľka 9. Čas šírenia 
odpovedá strojovému času potrebného pre simuláciu. 1 iterácia odpovedá 1s 
reálneho šírenia kvapaliny v teréne. 
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Typ látky Čas šírenia
[s]

Počet iterácií

voda

vykurovací olej 1

3264 970

8050 3118

8.7.2. Palivový olej

Druhou testovanou látkou bol palivový  olej, ktorý  bol taktiež testovaný  pri 
rovnakej teplote ako vykurovací olej prvej kategórie. Palivový olej má vyššiu 
hodnotu viskozity ako vykurovací olej a hodnota kinematickej viskozity je 13.9 m2/s 
x 10-6.  Vo výsledku je preto očakávaný  rozdiel medzi týmito dvoma druhmi látok, 
pričom pri palivovom oleji je očakávaná dlhšia časová odozva pre transport zo 
zdroja ku kontrolnému bodu. Hodnota evaporácie sa i v tomto prípade zanedbáva. 

Výsledky so simulácie zobrazuje tabuľka 10. 

Typ látky Čas šírenia
[s]

Počet iterácií

voda

palivový olej

3264 970

39751 15407

Tab. 9: Porovnanie výsledkov simulácie olej/voda

Tab. 10: Porovnanie výsledkov simulácie palivový olej/voda
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8.7.3. Benzín

Poslednou testovanou látkou bol benzín. Pre účely  testovania bol zvolený 
benzín typu B, ktorého kinematická viskozita v  teplotnom rozmedzí od 15.6 stupňa 
až do 37.8 ostáva nemenná a teda 0.64 m2/s x 10-6. Pre simuláciu šírenia bolo 
použité rovnaké územie ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Výsledky so 
simulácie sú zobrazené v tab. 11 . 

Typ látky Čas šírenia
[s]

Počet iterácií

voda

benzín

3264 970

2046 577

Tab. 11: Porovnanie výsledkov simulácie benzín/voda

Juraj Cirbus: Celulárny automat pre simuláciu šírenia kvapaliny po zemskom povrchu s využitím 
geoinformačných technológií

2012" 88



8.7.4. Zhodnotenie výsledkov pre šírenie rôznych druhov kvapalín

Výsledky šírenia boli zrovnávané v jednotlivých kapitolách (8.7.1, 8.7.2 a 
8.7.3) len voči vode. Pre lepšie overenie citlivosti celulárneho automatu pre rôzne 
typy kvapalín sú výsledky zobrazené graficky (graf 3). 

Z grafu je možné vidieť, závislosť rýchlosti šírenia kvapaliny podľa  viskozity 
kvapálnej látky. Je teda možné konštatovať citlivosť pravidiel celulárneho 
automatu na druh kvapaliny.

Graf 3: Porovnanie rýchlosti výsledkov simulácií pre rôzne druhy kvapalín
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9. Časová a pamäťová náročnosť

Určenie zložitosti algoritmu jeho analýzou je systematické skúmanie 
hodnoty výpočtu, meranej buďto v časových jednotkách alebo v množstve 
požadovenej pamäti. Cieľom zložitosti je mať zmysluplné meranie, ktoré umožní 
porovnať algoritmus alebo porovnanie implementácií nezávisle na platforme. 
(Kreslíková, 2004). Dôležitou vlastnosťou algoritmov je časová náročnosť 
výpočtov prevedených podľa vytvoreného algoritmu. 

Časová zložitosť algoritmu vyjadruje závislosť času potrebného pre 
prevedenie výpočtu na rozsahu (veľkosti) vstupných dát. Čas sa pri určovaní 
prevádzaných operácií chápe ako bez-rozmerná jednotka. Doba výpočtu obvykle 
nezávisí len na rozsahu vstupných dát, ale tiež na konkrétnych hodnotách. 
Obecne sa rozlišuje časová zložitosť (Balík, 2010): 

- maximálna: určuje funkciu, ktorá je vždy väčšia alebo rovná skutočnej 
zložitosti, skutočná zložitosť sa k nej zdola asymptoticky blíži, je to horná 
hranica zložitosti, zložitosť pre najhorší vstup,

- minimálna: určuje funkciu, ktorá je vždy menšia alebo rovná skutočnej 
zložitosti. Skutočná zložitosť sa k nej asymptoticky blíži, je to dolná hranica 
zložitosti, zložitosť pre najlepší vstup,

- priemerná: očakávaná zložitosť pre bežný  vstup, je vypočítaná na základe 
pravdepodobnosti výskytu určitých vstupných dát a odpovedajúcej zložitosti.

Presné určenie počtu operácií pri analýze zložitosti algoritmu je často veľmi 
zložité. Obzvlášť komplikované (pokiaľ nie nemožné) býva určenie počtu operácií 
v priemernom prípade, preto sa väčšinou určenie omedzuje len na analýzu 
najhoršieho prípadu. Spravidla nie sú oblasťou záujmu konkrétne počty operácií 
pre rôzne rozsahy vstupných dát n,  ale tendencia ich rastu pri zväčšujúcom sa n. 
Pre tento účel možno výrazy udávané zložitosť zjednodušiť, pričom stačí uvažovať 
iba zložky s najväčším rádom rastu a u nich zanedbávať multiplikatívne konštanty. 
Časová zložitosť je vyjadrovaná pomocou asymptotickej notácie (O-notácie) o 
dvoch funkciách f a g definovaných na množine prirodzených čísel a s 
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nezáporným oborom hodnôt hovoríme, že f rastie rádovo najviac tak rýchlo ako g: 
f(n) = O(g(n)).

Typické formy zložitosti je možné rozdeliť na (Balik, 2010):

- O(1) - konštantná,

- O(log N) - logaritmická - keď sa N zdvojnásobí, dlžka behu sa zvýši o 
konštantu,

- O(N) - lineárna - keď sa N zdvojnásobí, dĺžka behu sa tiež zdvojnásobí,

- O(N log N) - keď sa N zdvojnásobí, dĺžka behu sa tiež viac ako zdvojnásobí,

- O(N2)  - kvadratická (dvojnásobne zahniezdený  cyklus) - keď  sa N 
zdvojnásobí, dĺžka behu vzrastie 4 krát,

- O(N3) - kubická (trojnásobne zahniezdený  cyklus) - keď sa N zdvojnásobí, 
dĺžka behu vzrastie 8 krát,

- O(2N) - exponenciálna - keď  sa N zdvojnásobí, dĺžka behu vzrastie s 
druhou mocninou.

- O(n!) - faktoriálová - nájdenie všetkých permutácií N prvku

Dobu výpočtu pre rôzne časové zložitosti za predpokladu, že 1 operácia 
trvá 1µs je zobrazená v tab. 12 (Kreslíková, 2004):

10 20 40 60 500 1000

log n

n

n log n

n2

n3

n4

2.3 µs 4.3 µs 5 µs 5.8 µs 9 µs

10 µs 20 µs 40 µs 60 µs 0.5 s 1 ms

23 µs 86 µs 0.2 ms 0.35 ms 4.5 ms 10 ms

0.1 ms 0.4 ms 1.6 ms 3.6 ms 0.25 s 1 s

1 ms 8 ms 64 ms 0.2 s 125 s 17 min

10 ms 160 ms 2.56 s 13 s 17 h 11.6 d

Tab. 12: Časová zložitosť algoritmu
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10 20 40 60 500 1000

2n

n!

1 ms 1 s 12.7 d 36 000 r

3.6 s 77 000 r

Analytickým zhodnotením je možné navrhovaný CA zaradiť  pod 
kvadratickú zložitosť, nakoľko sa jedná o dvojnásobne zahniezdený cyklus. Keď 
sa počet riadkov a stĺpcov vstupného gridu zdvojnásobí dĺžka behu aplikácie sa 
zvýši štvornásobne.

Medzi ďalšiu určovanú zložitosť algoritmu patrí zložitosť priestorová. Medzi 
priestorovou a časovou zložitosťou existuje závislosť: stroj môže počas m krokov 
využiť maximálne n pamäťových miest. Nemožno však na základe časovej 
zložitosti priamo určiť pamäťovú zložitosť a naopak. Obvykle je však možné 
časovú zložitosť zlepšiť na úkor priestorovej zložitosti a naopak. Množstvo použitej 
pamäte je možné zistiť tak, že sa spočíta, koľko bajtov pamäte použije program pri 
jeho behu. Obdobne ako čas, tak pamäť sa obvykle líši podľta toho, aký vstup 

Graf 4: Vyjadrenie kvadratickej zložitosti celulárneho automatu
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program dostane a teda na veľké vstupy spotrebuje viac času i pamäte ako na tie 
menšie. 

Pri časovej zložitosti i pri pamäťovej zložitosti dochádza v  CA ku 
kvadratickému zväčšeniu pamäte. Počas behu aplikácie sú vrstvy grid ukladané 
do pamäte, pričom veľkosť spotrebovanej pamäte úzko súvisí s veľkosťou 
vstupných vrstiev. Keď  sa veľkosť bunky vstupnej vrstvy zníži o polovicu spotreba 
pamäte vzrastie štvornásobne. 

Záverom možno dodať, že zvýšenie rýchlosti behu celulárneho automatu 
závisí na redukovaní vstupných dát vstupujúcich do výpočtu, nakoľko tie silne 
vplývajú ako na dĺžku výpočtového času, tak na veľkosť pamäte, ktorú CA musí 
využiť. 

Juraj Cirbus: Celulárny automat pre simuláciu šírenia kvapaliny po zemskom povrchu s využitím 
geoinformačných technológií

2012" 93



10. Optimalizácia celulárneho automatu

Výsledný  výpočtový  čas simulovaného územia niekoľkonásobne prevyšoval 
čas, ktorý by  odpovedal relevantnému šíreniu v reálnom svete. Za hlavný 
nedostatok CA je teda možné radiť vysoké časové hodnoty výpočtu. Analytickým 
zistením bolo potvrdené, že za dlhým simulačným časom je kvadratická zložitosť 
algoritmu. Analýzou výsledkov simulácie bolo zistené, že kvapalina sa v celej 
ploche rastra vyskytuje len v úzko vymedzenej oblasti, ktorú je možné aplikovaním 
jednoduchých pravidiel pred spustením výpočtového procesu vhodne predikovať. 
Je teda irelevantné zahrňovať do výpočtu celú plochu gridu. Z polohy umiestnenia 
zdroja v  študovanej oblasti je možné vopred predpokladať a určiť územia, ktoré je 
možné z výpočtu vylúčiť. Na základe týchto zistení bolo navrhnutých niekoľko 
typov optimalizačných pravidiel. Po vhodnej úprave algoritmu CA je možné po 
aplikovaní pravidiel získať rovnaké výsledky za kratší časový interval, bez 
porušenia základných princípov celulárnych automatov. Navrhované optimalizačné 
pravidlá sú založené na:

- eliminovania počtu vstupných buniek na základe povodia

- eliminovania počtu vstupných buniek na základe nadmorskej výšky zdroja

- paralelizáciou výpočtov

- zmenou dátového typu 

- kombináciou navrhovaných riešení
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" Prvé dva prístupy (redukčné), sú 
zamerané na zníženie počtu vstupných 
buniek. Inšpiráciou použitia tohto typu 
eliminácie vstupných buniek sa stal CA 
použitý v aplikácii SAGA GIS (Heinrich, 
2008) , kde s použ i t ím okra jových 
podmienok je určená oblasť, spadajúca do 
výpočtu. CA následne pracuje len s 
bunkami v  takto vymedzenej oblasti. Princíp 
CA je zobrazený na obr. 30, kde hodnota v 
bunke udáva počet použitých buniek z 

kĺzavého okna a šedé bunky označujú 
miesta, s ktorými CA neuvažuje. 

Základným princípom eliminovanie počtu vstupných buniek v navrhovanom 
CA je vytvorenie masky nad rastrovými dátami, ktorými sa ohraničí oblasť ktorá 
bude použitá pri simulácii. Obdobne ako v  CA použitom v  aplikácii SAGA GIS, by 
sa takto vymaskovaná oblasť stala súčasťou okrajovej podmienky a kĺzavé okno 
by bunky mimo vymedzené územie ignorovalo. 

Ďalším spôsobom optimalizácie je paralelizácia výpočtov (multiprocesing). 
Princíp  paralelného výpočtu popísaný  v  Aqua CA (Rinaldi, 2007) popisuje 
rozdelenia rastrového obrazu do blokov, ktoré sú spracovávané paralelne 3 
vláknami. Tento automat je navrhnutý na simuláciu šírenia kvapaliny a pracuje s 
Neumannovským okolím piatich buniek. Spôsob  pohybu kĺzavého okna po 
bunkách je zobrazený na obr. 31. V ľavej časti je na obrázku zobrazené kĺzavé 
okno 3x3 a princíp jeho pohybu s ohľadom na ďalšie 3 kĺzavé okná. V pravej časti 
obrázku je znázornené rozdelenie obrazu do výpočtových blokov, a ich paralelne 
vyhodnocovanie.

Obr. 30: CA implementovaný v programe 
SAGA GIS, redukcia vstupných buniek
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V závislosti na veľkosti vstupného gridu došlo k zrýchleniu výpočtového 
procesu a k redukcii 2 - 10 násobku času, ktorý  by odpovedal spracovaniu len 
jedným vláknom. 

10.1. Optimalizácia na základe nadmorskej výšky

Rozsah vstupného GRID reprezentujúceho záujmovú oblasť je vhodné 
správne dimenzovať. Eliminovaním počtu buniek správnou veľkosťou GRIDu, sa 
zníži neefektívny pohyb kĺzavého okna po bunkách, ktoré nespadajú do oblasti 
simulácie šírenia kvapaliny. Navrhovaný  spôsob  spočíva vo vytvorení masky  nad 
bunkami, ktoré majú výšku v  DEM výššiu ako bunka/y, odpovedajúca/e polohe 
zdroja. Tento návrh riešenia vyžaduje:

- hydrologicky čistý DEM (detekcia depresií),

- zvolenie “rezervy”.

Kým v predchádzajúcej simulácii nebol vyžadovaný hydrologicky čistý 
DEM, CA si automaticky detekoval prítomnosť depresie a postupne ju vypĺňal 
kvapalinou, optimalizácia na základe nadmorskej výšky využitie DEM bez depresií 
vyžaduje. Hydrologicky čistý DEM je vyžadovaný  z dôvodu, kedy pozícia 
umiestnenia zdroja spadá do oblasti s terénnou depresiou. Došlo by k 

Obr. 31: CA Aqua, princíp paralelného spracovania (Rinaldi, 2007)
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zamaskovaniu buniek okolo zdroja a tým by nedošlo k šíreniu kvapaliny. Z tohto 
dôvodu bol do CA implementovaný algoritmus na detekciu depresií. Detekcia 
vychádza z algoritmu Fill Sinks, program SAGA GIS (Wang and Liu 2006). 

10.1.1. Princíp detekcie depresií

Jedným z princípov detekcie malých depresií je prechod kĺzavého okna po 
vrstve DEM a porovnávanie hodnoty výšky v centrálnej bunke kĺzavého okna s 
výškami v jeho okolí. Pokiaľ má stredová bunka nižšiu hodnotu ako bunka v okolí 
je označená za depresiu a miesto v  DEM odpovedajúce depresii sa vyplní 
najnižšou hodnotou z okolia. 

Použitie triviálneho postupu detekcie malých depresií nie je pre 
optimalizáciu na základe nadmorskej výšky postačujúce, nakoľko je vyžadovaná 
presná znalosť výskytu veľkých depresií a nie iba terénnej anomálie (o veľkosti 
jednej bunky, resp. pixla). Pre vyhodnotenie je použitý  algoritmus implementovaný 
do CA, pracujúci v následujúcich krokoch (Wang, 2006):

1) Prechádzanie DEM pomocou kĺzavého okna a nájdenie miesta s nižšou 
alebo rovnakou hodnotou výšky v centrálnej bunke a v jeho okolí          
(obr. 32a)

2) Určiť všetky bunky, ktoré spadajú do depresie, resp. nájsť povodie 
depresie, iteračným procesom posudzovania hodnoty výšky vonkajších 
susedov (obr. 32b)

3) Vyhľadať miesto výtoku z depresnej oblasti a určiť hodnotu pixlu (držať 
hodnoty v pamäti), ktorá nasleduje po mieste výtoku (obr. 32c)

4) Z výstupnej hodnoty bunky vyhodnotiť hodnoty  susedných pixlov, 
spadajúcich do oblasti

5) Pre všetky bunky spadajúce do depresie priradiť hodnotu držanú v pamäti 
z bodu 3 (obr. 32d)

6) Vygenerovať výstupný aktualizovaný DEM. 
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Proces detekcie depresie je spustený  v  pre-procesingovej časti algoritmu, 
pred spustením iteračného procesu. Takto vyhladený  DEM je použitý len na 
určenie minimálnej výšky, od ktorej už môže byť vytvorená maska. Vyhladený 
DEM nie je použitý  do iteračného procesu CA z dôvodu zachovania všetkých 
pravidiel šírenie kvapaliny po teréne. Prvotný návrh masky, označujúci záujmovú 
oblasť bude zahŕňať len bunky ktoré majú vyššiu výšku ako má výška zdroja v 
mieste vyhladeného DEM. Pri tvorbe návrhu masky  je nutné uvažovať so spätným 
vzdutím kvapaliny, teda zvoliť rezervu. 

Obr. 32: Depresná oblasť (32a), výber celej depresnej oblasti (32b)

Obr. 32: Nájdenie výtoku z oblasti (32c), vyplnenie depresie (32d)
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10.1.2. Zvolenie “rezervy”

K výške bunky z DEM (vyhladeného bez depresií) je nutné pripočítať aj 
výšku zdroja kvapaliny. Kvapalina sa v CA šírí podľa pravidiel viac-smerného 
odtoku, čo znamená, že pri pohybe kĺzavého okna súčet výšky centrálnej bunky z 
DEM a výšky vodného zdroja, umožní, že kvapalina môže byť presunutá i do 
bunky s vyššou výškou ako má bunka v centrálnej bunke. Pri tvorbe masky je táto 
podmienka zohľadnená, pričom je do vytváranej masky zahrnutá rezerva 
niekoľkých jednotiek výšky akú má súčet zdroja (vodného stĺpca) a jemu 
priliehajúcej výšky  z vyhladeného DEM. Pre určenie rezervy je použité okolie, 
ktorého stred sa umiestní na zdroj kvapaliny. Veľkosť okolia sa mení dynamicky na 
základe hodnôt buniek vyskytujúcich sa v okolí zdroja. To znamená, že v rovinatej 
oblasti je veľkosť okna expandovaná do tej doby, kým sa nenachádza v okolí 
bunka s vyššou hodnotou akú má stredová bunka. Hodnota v  okolí musí spĺňať 
vopred definovanú podmienku o koľko m má byť vyššia bunka v okolí, ako má 
bunka stredová. Zvolením rezervy sa zníži možnosť toho, že v prípade spätného 
vzdutia kvapaliny by takáto kvapalina bola vylúčená z výpočtového procesu. 

10.1.3. Okrajové podmienky

Vytvorením masky dôjde i k úprave pravidiel okrajových podmienok. Na obr. 
33a je zobrazený  princíp okrajovej podmienky pred optimalizáciou, kde kĺzavé 
okno začína svoj pohyb  v súradnici rastru 1,1, na obr. 33b je raster s aplikovanou 
maskou (šedé pixle) a na obr. 33c je východzia pozícia kĺzavého okna s ohľadom 
na maskované bunky. Stred kĺzavého okna sa pohybuje len v  oblasti mimo 
zamaskované územie. Okolie kĺzavého okna, ktoré zasahuje do maskovanej 
oblasti dokáže čítať hodnoty  z týchto (šedých) buniek. Pristupovať k hodnotám je 
dôležité z hľadiska výpočtov akými sú výpočet sklonu svahu, určenie smeru 
šírenia kvapaliny a iných operácií, ktoré sú zahrnuté v pravidlách CA. Kvapalina 
po dosiahnutí hranice rastra je z neho odvádzaná aplikovaním absorpčnej 
podmienky. 
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10.1.4. Výsledky optimalizácie

Zvýšenie rýchlosti CA použitím optimalizácie na základe nadmorskej výšky 
silne závisí na pozícii zdroja v študovanom území. V prípade, že sa zdroj 
kvapaliny nachádza na najvyššom bode záujmového územia, je použitie tohto 
druhu optimalizácie bezpredmetné, nakoľko nedôjde k eliminovaniu počtu buniek 
spadajúcich do výpočtu. V prípade, že je zdroj kvapaliny umiestnený  v nižšie 
položených miestach, je možné pozorovať nárast rýchlosti výpočtu. 

Pre tento test bolo použité územie zobrazené na obr. 34a kde je celé 
testované územie a na obr. 34b, kde je vstupný DEM preložený  maskou. Jedná sa 
o výrez z povodia Suchej Belej. Pre potreby testovania časovej odozvy na 
navrhnutý sposôb optimalizácie nie je nutné používať celú oblasť povodia.  

Obr. 33: 33a Východzia pozícia kĺzavého okna, 33b Oblasť prekrytá maskou, 33c Oblasť 
prekrytá maskou a východzia pozícia kĺzavého okna

Obr. 34: 34a Výrez z povodia Suchej Belej, 34b Aplikovanie masky na výrez z povodia
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Červeným bodom je v oblasti reprezentovaný  zdroj kvapaliny. Nadmorská 
výška zdroja kvapaliny je 475.39 m. S ohľadom na potrebu zvolenia výškovej 
rezervy boli všetky  bunky vyššie ako 477 m preložená maskou. Výška kvapaliny v 
zdroji bola 0.40 m a dĺžka testu bola nastavená na 200 iterácií. Zvyšné parametre 
ako drsnosť a infiltrácia mali rovnakú hodnotu ako tomu bolo v kapitole 8.2 (šírenie 
kvapaliny pomocou celulárneho automatu). 

Klasický prístup Optimalizácia nad. výška

Počet vstupných buniek

Výsledný čas [s]

22815 17580

856 802

Výsledkom testovanej simulácie bol potvrdený nárast v rýchlosti výpočtu 
optimalizovaného prístupu oproti riešeniu bez optimalizácie, avšak ako už bolo 
vyššie spomenuté využitie optimalizačného pravidla č. 1 nezaručuje stály nárast 
zvýšenia výkonu a jeho použitie vyžaduje aspoň minimálnu znalosť študovaného 
územia a umiestnení zdroja v tejto oblasti. Tým je možné zvážiť vhodnosť využitia 
navrhovanej optimalizácie. 

Na základe znalostí získaných s použitím masky a eliminovaniu plochy 
územia spadajúceho do výpočtu bol navrhnutý efektívnejší spôsob výberu 
záujmovej oblasti na základe výberu povodia.

10.2. Optimalizácia na základe zvoleného povodia

Povodie je definované ako topografické územie, kde všetká zachytená 
voda, prechádza daným prierezom prietoku. Horizontálna projekcia povodia je 
nazývaná ako odtoková oblasť prierezu. 

Optimalizácia na základe povodia je druhým navrhovaným spôsobom 
eliminácia počtu vstupných buniek do CA. Optimalizácia zahŕňa do simulácie CA 
obmedzenie , kedy sú použité len bunky spadajúcich do odvodňovacieho územia. 
Definovanie odtokového územia je založené na algoritme Conrad, ktorý  rozdeľuje 

Tab. 13: Výsledky optimalizácie č. 1 / optimalizácia na základe nadmorskej výšky
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vstupnú DEM vrstvu do oddelených rôznych oblastí záujmov. Každá z oblastí má 
svoju odlišnú farbu a odlišné identifikačné číslo (ID). Identifikačné číslo pre 
jednotlivé oblasti je prideľované na základe Pfafstetterovho kódovacieho systému 
(Pfafstetter, 1989), ktorý  ID prideľuje na základe topografie povrchu. Každému 
povodiu v ploche je priradený  kód, ktorý závisí na lokácii v celkovom drenážnom 
systéme a na celkovom povodí, protiprúdu zo záverného profilu. Výsledkom 
aplikovania algoritmu je teda vrstva rozdeľujúca študované územie do rôznych 
regiónov s unikátnym číselným označením. 

10.2.1. Princíp výberu oblasti

Po vytvorení vrstvy povodia je následne nutné zvoliť oblasti záujmu a 
vytvoriť masku špecifikovaného územia. Na obr. 35a je zobrazený  vstupný  DEM,  
na 35b  oblasť záujmu rozdelená na menšie povodia a 35c zobrazuje výsledok po 
prekrytí záujmovou oblasťou maskou. Všetky regióny vo vrstve povodia majú 
svoje unikátne číslo, kde najnižšiu hodnotu má výstupná (odtoková) oblasť z 
povodia. Princíp vytvorenia masky je nasledujúci:

1) prekryť vytvorenú vrstvu povodia vrstvou zdroja kvapalín,

2) z vrstvy povodia zistiť ID regiónu, v ktorom sa nachádza zdroj kvapaliny,

3) vybrať všetky regióny z oblasti, ktoré majú nižšie ID ako región, v  ktorom 
sa nachádza zdroj kvapaliny,

4) vytvoriť masku.

Obr. 35: 35a Vstupný dem, 35b Oblasť rozdelená do unikátnych regiónov, 35c Výsledok 
po preložení masky
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Jednoduchým princípom je vytvorená oblasť záujmu, v ktorom sa kvapalina 
zo zvoleného zdroja môže pri svojom šírení nachádzať. Na základe topografie 
povrchu sú vylúčené oblasti, ktoré nespadajú do záujmovej oblasti je neefektívne s 
nimi uvažovať z hľadiska časovej náročnosti algoritmu CA. 

10.2.2. Výsledky optimalizácie

Prístup druhého navrhovaného princípu optimalizácie je viac-násobne 
efektívnejší ako tomu bolo v predchádzajúcom prípade optimalizácie na základe 
zvolenej výšky. Veľkosť odmaskovanej plochy je použitím obidvoch prístupov silne 
závislá na polohe zdroja v záujmovej oblasti. Kým v prvom prípade je vylúčená z 
výpočtového procesu pri porovnaní rovnakého územia a rovnakej polohe zdroja v 
oblasti je pri druhej forme optimalizácie veľkosť vylúčeného územia z výpočtového 
procesu rádovo vyššia (obr. 35c). 

Pre testovanie časovej efektivity  navrhovanej optimalizácie bolo použité 
rovnaké študované územie ako pri optimalizácii č. 1 (kap. 10.1.). Aplikovaním 
optimalizácie na základe povodia sa nezredukoval len výpočtový  čas, ale 
obmedzilo sa simulované územie, ktoré lepšie zachytáva oblasť zájmu. Výsledky 
aplikovania optimalizácie zachytáva tabuľka č. 14. 

Klasický prístup Optimalizácia povodia

Počet vstupných buniek

Výsledný čas [s]

22815 13792

856 761

Z výsledkov optimalizácie je zrejmé, že sa potvrdil prvotný  predpoklad 
efektivity  navrhovaného riešenia. Okrem kvalitnejšiemu vymedzeniu študovanej 
oblasti pre šírenie kvapaliny, došlo i k 11% zníženiu času potrebného pre jeden 
prechod konvolučného okna po ploche rastra oproti klasickému prístupu a k 5% 
zvýšeniu časovej efektivity  oproti predchádzajúcej forme optimalizácie. Prístupy 
oboch navrhnutých redukčných riešení preukázali zlepšenie a zvýšenie výkonu 
navrhovaného algoritmu CA.

Tab. 14: Výsledky optimalizácie č. 2 / optimalizácia na definovaného povodia
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10.3. Optimalizácia na základe paralélnych výpočtov

Prvé dve navrhované optimalizácie boli založené na redukčnom prístupe 
buniek vstupujúcich do simulácie, paralelizácia výpočtov nazerá na problematiku 
optimalizácie z iného uhla. Pravidlá algoritmu CA boli do tejto chvíle spracovávané 
len jedným vláknom procesora. Parelelizácia/multiprocessing je metóda výpočtu, v 
ktorom sú jednotlivé časti úlohy rozdelené medzi dve, alebo viacero 
spracovateľských jednotiek, umožňujúcich počítaču dokončiť výpočtové operácie 
značne rýchlejšie, a tým zvládnuť komplexnejšie procedúry výpočtu. Vyžaduje 
rozdeliť opakujúcu sa úlohu do viacerých  inštancií, a tú prideliť pre spracovanie 
viacerým procesorom. 

Úlohu - simulácia šírenia kvapaliny po teréne, ktorú rieši CA je možné 
paralelizovať a rozdeliť tak výpočtový  proces do viacerých vlákien. Podľa počtu 
zapojených vlákien do multiprocesorového spracovania, je očakávané, že dôjde k 
zníženiu času spracovania rastrového obrazu zobrazujúceho záujmovú oblasť. Pri 
optimalizácii pravidiel pre použitie pri paralelnom spracovaní, vzniklo niekoľko 
rôznych prístupov, ako otázku paralelizmu zahrnúť do CA. Vo vyvíjanom CA boli 
implementované tri unikátne spôsoby paralelizácie výpočtu a to:

- rozdelením rastrových dát podľa počtu jadier resp. threadov na 2 alebo 4 
časti (1. forma paralelizácie),

- použitie tzv. “zoom” spracovania, dynamické zmeny veľkosti územia 
pomocou dlaždicovania (2. forma parelelizácie),

- kaskádové spracovanie rastrového obrazu (3. forma parelelizácie).

Vývoj a testovanie navrhovaných paralélnych výpočtov vznikal postupne, 
podľa stále sa zvyšujúcich požiadaviek na spracovávané územie, akými boli 
väčšia rozloha  študovanej oblasti alebo použitie jemnejšieho rozlíšenia. Obidve 
požiadavky zvyšujú nároky na počet buniek v rastri. 
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10.3.1. Prvá forma paralelného spracovania

Podľa definície paralelizmu, sa má výpočtový proces rozdeliť a jednotlivé 
časti prideliť zvlášť vláknam, ktoré paralélne spracúvajú zadaný vstup. Na základe 
tejto definície 1 forma paralelizmu uvažuje s rozdelením vstupných rastrových 
vrstiev do 2 alebo 4 častí, kde budú aplikované prechodové pravidlá CA a 
jednotlivé bloky rozdeleného rastra budú paralélne spracovávané. Na obr. 36 je 
zobrazený princíp  rozdelenia rastra do jednotlivých blokov. Obrázok zachytáva 
východzie pozície kĺzavého okna, hrubá čiara oddeľuje bloky a oranžovou farbou 
sú vyznačená oblasti prekyvu. Prekryvné oblasti sú dôležité z dôvodu predávania 
informácií o šírení kvapaliny medzi jednotlivými blokmi. 

Princíp navrhovanej 1 formy paralelného výpočtu spočíva v rozdelení 
vstupného rastra vždy pred každou iteráciou do požadovaných blokov 2 resp. 4. 
Do každého bloku je zahrnutá prekryvná časť, pričom plocha rastra nie je 
rozdelená na presné polovice, poprípade štvrtiny, ale  do každého bloku je 
zahrnutý prekryv v  podobe 2 následujúcich riadkov so susednej oblasti. Po 
spustení iterácie, sú na jednotlivé bloky aplikované pravidlá CA a každý blok je 
priradený inému vláknu procesora, ktorý daný blok spracuje. Po ukončení iterácie 
sú z dôvodu preklopenia informácií z okrajových oblastí jednotlivé bloky opäť 

Obr. 36: Paralelizácia výpočtového procesu, 1 forma optimalizácie
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zoskupené do monolitického rastra (s rovnakým počtom riadkov i stĺpcov  ako pred 
spustením iteračného procesu). 

Pre testovanie navrhnutého riešenia bola použitá záujmová oblasť z 
predchádzajúcich foriem optimalizácií. Prvým testom bolo určiť rýchlosť 
spracovania simulácie šírenia kvapaliny  pre 200 iterácií s využitím dvoch 
výpočtových vlákien. Vstupné rastre v  monolitickej podobe obsahovali 22815 
buniek. Ich rozdelením každé vlákno po započítaní prekrývajúcej oblasti 
spracovával len 11 577 buniek. Pri použití paralélneho výpočtu pomocou dvoch 
vlákien došlo k zrýchleniu výpočtového procesu o 19% (tab. 15). Rovnaká oblasť 
bola použitá i pre spracovanie pomocou štyroch výpočtových vlákien. Po rozdelení 
do štyroch vlákien obsahoval každý  blok gridu 5856 buniek. Výsledkom simulácie 
bolo zníženie časovej náročnosti spracovania územia o 30% (tab.15). 

Počet blokov * počet 
vstupných buniek

Čas výpočtu po 200 
iteráciách [s]

1 vlákno

2 vlákna

4 vlákna

1 * 22815 856

2 * 11577 694

4 * 5856 599

Z výsledkov  zobrazených v  tabuľke 15 je možné vidieť evidentné zníženie 
výpočtového času simulácií šírenia kvapaliny pri použití viac vláknového prístupu. 

Výhodou navrhovanej formy paralelizácie rozdelením vrstvy rastru do 2 
resp. 4 častí, je potvrdené zníženie výpočtového času. Taktiež rozdelením rastra 
na niekoľko častí sa znižuje počet buniek v bloku, ktorý je pridelený pre 
spracovanie vláknu procesora. 

Nevýhodou riešenia je nevyužitie plného zaťaženia vlákien počas celej 
doby výpočtu. Dochádza totiž k následujúcim interakciám:

Tab. 15: Výsledky 1 formy paralelizácie výpočtu
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1) Závislosť  na pre-procesingu a post-procesingu. Pred každou iteráciou 
v CA sú vrstvám pridelené rozsahy blokov podľa zadaných požiadaviek. 
Táto príprava gridu pre paralelné spracovanie je vykonávaná len jedným 
vláknom, čím dochádza k časovej strate. Obdobná situácia nastáva po 
ukončení iterácie, kedy sa výsledky z prekryvných oblastí prenášajú späť 
do homogénnej rastrovej vrstvy a rozdelené časti sa zlučujú do celku. 
Rovnako aj v tomto prípade je výpočet realizovaný len jedným výpočtovým 
jadrom, nakoľko po skončení iterácie, končí i paralelné spracovanie.

2) Nekonštantné využitie výkonu vlákien pri behu iterácie. Príkladom je 
práve testovacie územie, kde spadá zdroj kvapaliny do jedného z 
rozdelených blokov. Kĺzavé okná pohybujúce sa po ploche gridu, 
vydetekuje v  počiatkoch simulácie kvapalinu iba v jednom z blokov (v 
konkrétnom prípade blok č. 1), kĺzavé okno v tomto bloku po vydetekovaní 
výskytu kvapaliny, uplatní pravidlá implementované v CA. Prítomnosťou 
kvapaliny a aplikovaním pravidiel a podmienok sa výpočtová rýchlosť v 
tomto bloku lineárne zvyšuje s postupným pribúdajúcim množstvom 
kvapaliny z iterácii voči bloku č. 2, kde kvapalina ešte nepretiekla z bloku 
č. 1. Tým je spôsobené, že druhé okno síce po ploche gridu prechádza, 
no nakoľko sa v ňom nenachádza žiadna kvapalina, pracuje “na prázdno”, 
a teda ukončí výpočet v kratšom čase ako prvé kĺzavé okno. Vplyv tohto 
nedostatku sa zanedbáva po pretečení kvapaliny do bloku č. 2.

3) Veľkosť  spracovaného územia. I napriek tomu, že došlo k redukcii počtu 
buniek, rozdelením spracovávaného územia do blokov stále je plocha, po 
ktorej kĺzavé okno prebieha neefektívne využívaná, pokiaľ je brané v 
úvahu, že zdroj kvapaliny je v  počiatku bodové miesto, s rozlohou od 1 do 
niekoľkých buniek. Pravidlá a podmienky CA sú aktívne iba po detekovaní 
výskytu kvapaliny v ploche kĺzavého okna, čo dáva priestor na kvalitnejšíu 
redukciu územia, vstupujúceho do simulácie.
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Z vyššie popísaných nevýhod je zrejmé, že v oblasti optimalizácie a 
paralelizácie procesov je stále dostatočný  priestor pre vytváranie a implementáciu 
nových riešení. 

Riešenie k bodu 1, kde dochádza v každej iterácii k vyťaženiu vždy len 
jedného vlákna procesora, kedy sú priradzované rozsahy blokov pred započatím 
iterácie a ich spätné spájanie do homogénneho rastru po ukončení iterácie, nie je 
možné. Dôvodom je spustenie paralélneho spracovania po začatí iterácie a 
ukončenie po dokončení bežiacej iterácie. Operácie, ktoré sa dejú v algoritme CA 
mimo túto oblasť sa nedejú pomocou paralélneho spracovania. 

Riešenie k bodu 2 a 3,  spočíva vo vytvorení efektívnejšej analýzy 
umiestnenia zdroja(ov) v študovanom území a v  použití jemnejšieho delenia gridu.  
Za týmto účelom bola navrhnutá 2 forma optimalizácie paralelizácie, ktorá sa 
nežiadúci vplyv využívania snaží eliminovať.

10.3.2. Druhá forma paralelného spracovnia

Druhá forma paralelného spracovania je založená na tzv. “zoom” 
spracovaní vstupnej oblasti. Spracovanie oblasti pri paralelnom výpočte pomocou 
1 formy optimalizácie, je nevýhodné z dôvodu, že zdroj kvapaliny vo vymedzenom 
bloku zaberá malé územie, no plocha vymedzeného bloku musí byť kĺzavým 
oknom spracovaná celá. Týmto spracovaním dochádza k časovým stratám. V 
prípade, že na vstupe má plocha rastra  veľkosť 1000 x 1000 buniek po rozdelení 
do 4 častí spracováva každé vlákno plochu o veľkosti 500 x 500 buniek. Kvapalina 
lokalizovaná v jednom z týchto blokov  zaberá veľkosť len niekoľkých buniek, teda 
v počiatkoch šírenia je využívané len jedno vlákno a zvyšné 3 pracujú na prázdno, 
nakoľko v ich segmentoch sa nenachádza kvapalina. Využitím metódy delenia 
dlaždíc do hĺbky je možné veľkosť plochy postupne zmenšovať, a tým lepšie 
lokalizovať územie okolo zdroja kvapaliny (minimálna veľkosť bloku je obmedzená 
na 10x10 buniek v bloku).

Princíp  “zoom” metódy, vychádza z metódy spracovania vstupného gridu 
pomocou štyroch vlákien, pričom pre-procesing vstupného rastra aplikovaním 
návrhu delenia do dlaždíc je nasledujúci:
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- zistiť počet stĺpcov a riadkov vstupného gridu,

- deliť vstupný raster do 4 blokov,

- blok, v ktorom je umiestnený zdroj kvapaliny opätovne rozdeliť na 4 bloky,

- postupovať delením až kým veľkosť bloku, v ktorom je umiestnený  zdroj 
kvapaliny nebude o veľkosti 10 x 10 buniek.

Blok ktorý  je rozdelený  na 4 sub-bloky je nazývaný  ako súbor blokov. Počas 
delenia na súbory blokov je každému bloku priradené číslo úrovne, na ktorej bol 
súbor blokov vytvorený. Nultú úroveň tvorí vstupný grid. Na obr. 37 je zobrazené 
označenie a princíp  delenia gridu ako aj označenie úrovní delenia na základe 
polohy zdroja v oblasti. 

Vyššie popísaný princíp  naznačil spôsob rozdeľovania. Navrhovaným 
spôsobom sa zabezpečí, že kĺzavé okno bude vykonávať menší počet krokov, 
teda rádovo sa zvýší rýchlosť odozvy akým bude CA poskytovať výsledky. 
Rýchlosť sa bude postupne znižovať s veľkosťou zaplaveného územia. Z toho 
dôvodu, že kvapalina sa bude postupne presúvať a zaplavovať plochu vymedzenú 
v sub-bloku je v popisovanom princípe optimalizácie zakomponovaný  aj spôsob 
spätnej expanzie do súboru blokov. Kvapalina šíriaca sa na najnižšej úrovni 
súborov blokov po vstupe do okrajového pásma súboru bloku (obr. 38 v ľavo) 
aktivuje súbor blokov o úroveň vyššiu. Obr. 38 (v pravo) zachytáva prechod 
kvapaliny z nižšej úrovne bloku do úrovne sub-bloku, na vyššej úrovni. Postupným 
šírením kvapaliny dochádza k aktivovaniu jednotlivých úrovní pričom môže dôjsť 

Obr. 37: Metóda “zoom” spracovania, postupné delenie rastra do menších blokov
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až k aktivovaniu základnej nultej úrovne, kedy je do výpočtu zahrnutý celý vstupný 
raster. 

Navrhované riešenie bolo ako v predchádzajúcich prípadoch overené na 
testovacom území. Vstupný  raster bol na základe optimalizácie rozdelený  do tretej 
úrovne. Počas šírenia dochádzalo k postupnému expandovaniu až do nultej 
úrovne. Výsledok odráža šírenie kvapaliny za 200 iterácií kĺzavého okna vo 
vymedzených oblastiach, rovnako ako tomu bolo v  predchádzajúcom prípade. V 
tab. 16 sú porovnané výsledky rýchlosti spracovania pomocou optimalizácie na 
základe povodia, paralelným spracovaním štyrmi vláknami a posledným 
navrhovaným riešením delenia do sub-blokov.

Čas spracovania [s]

Výsledný čas [s] za 200 iterácií,
“zoom” optimalizácia

Výsledný čas [s] za 200 iterácií,
optimalizácie pomocou povodia

Výsledný čas [s] za 200 iterácií,
paralelne spracovanie 4 vlákna

558

761

599

Obr. 38: Expandovanie bloku do vyššej úrovne sub-bloku

Tab. 16: Výsledky po aplikovaní druhej formy optimalizácie paralélneho spracovania
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Z výsledku je viditeľné, že celkový  čas po aplikovaní delenia rastra s cieľom 
nájsť zdroj kvapaliny a postupne expandovať veľkosť spracovávanej plochy, 
poskytuje najlepšie výsledky z navrhovaných optimalizácií. Celkové zrýchlenie 
výpočtového procesu oproti prístupu bez optimalizácie je 35%. Použitím metódy 
“zoom”, delenia vstupného rastra do úrovní, došlo k efektívnejšiemu narábaniu s 
územím, pričom v  prvotných iteráciách sa pracovalo len s úzkou vyšpecifikovanou 
oblasťou, v ktorej je umiestnený zdroj kvapaliny. 

10.3.3. Tretia forma paralélno spracovania

Tretí a zároveň posledný návrh paralélneho spracovania bol inšpirovaný 
Rinaldim (Rinaldi, 2007) a jeho navrhnutým spracovaním v CA Aqua (princíp 
popísaný  v úvode kap. 10), kde rozdelil vstupný  raster do niekoľkých blokov a v 
každom bloku bežal zvlášť paralélny výpočet použitím niekoľkých vlákien. 
Navrhovaný spôsob optimalizácie implementovaný v predkladanom CA je 
založený na kaskádovitom spracovaní rastrového obrazu viacerými vláknami, kde 
po spracovaní určitej oblasti začína nová výpočtová iterácia s aktualizovanými 
hodnotami vypočítanými predchádzajúcim vláknom. Takto v  závislosti od veľkosti 
vstupného rastra je možné využiť celý výkon výpočtového procesora. Teoreticky je 
možné použiť ľubovoľný  počet vlákien (s ohľadom na rozmery vstupného rastru). 
Na druhú stranu použitie vyššieho množstva vlákien, než je počet jadier 
procesora, môže byť kontraproduktívne z dôvodu zvyšovania potrebných 
procesorových prostriedkov vyhradených pre réžiu takéhoto počtu vlákien. 
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Princíp navrhovanej  optimalizácie je následujúci: 

funkciaIterácie (raster)

v_novom_vlakne_spust:

" FOR riadky (0, výška_rastra):

" " FOR stĺpce (0, šírka_rastra):

" " " aplikáciaPravidiel

" " IF počet_riadkov % (výška_rastra / počet_vlákien) == 0:

" " " funkciaIterácie (raster)

K riešeniu bola použitá rekurzia, v ktorej sa po spracovaní každých 100 
riadkov rastru spustí výpočet v  novom vlákne, ktoré spracováva maticu rastru 
aktualizovanú predchádzajúcim vláknom. Celkový počet iterácií je ako v 
predchádzajúcich prípadoch volený  užívateľom. V kontexte uvedeného 
pseudokódu by bol realizovaný  nadradeným cyklom. Obr. 39 zobrazuje postupné 
zapájanie jednotlivých vlákien, kedy po spracovaní časti územia je toto odoslané 
pre ďalšie spracovanie vláknom následujúcim.

Navrhované riešenie bolo odskúšané na testovacej oblasti. Do výpočtu bolo 
zaradených 8 vlákien procesora. Výsledky navrhovanej optimalizácie sú 

1 vlákno 2 vlákno 3 vlákno

Obr. 39: Kaskádové spracovanie rastrového obrazu
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zobrazené v tab. 17, kde sú porovnané s výsledkami bez optimalizovaného 
riešenia. 

Čas spracovania [s]

Výsledný čas [s] za 200 iterácií,
kaskádové spracovanie

Výsledný čas [s] za 200 iterácií,
bez optimalizácie

539

856

Z tabuľky 17 je viditeľné zrýchlenie simulačných časov po navrhovanom 
riešení optimalizácie až o 37% oproti rýchlosti simulácie bez optimalizácie a o 2% 
oproti optimalizácii, kde je raster spracovaný metódou delenia do sub-blokov. 

10.4. Optimalizácia na základe zmeny dátového typu

Python explicitne nevyžaduje deklaráciu dátového typu numerických 
hodnôt. Premenná je len pomenovaným odkazom na nejaký  objekt. Typ objektu je 
viazaný  na odkazovaný objekt, nie na jej meno. Potreba deklarácie premennej vo 
význame určenia súvisiaceho typu dát teda odpadá. Python je beztypový jazyk, 
preto je možné do premennej priradiť akýkoľvek typ a až podľa aktuálne priradenej 
hodnoty Python určí, ako sa má z danou premennou zachádzať, to ale 
neznamená, že dátový  typ  pri deklarácii premennej nie je možné definovať 
explicitne. Pri rozsiahlejších výpočtoch je deklarácia dátového typu pri 
premenných výhodná, lebo prekladaču jazyka odpadá režia zisťovania dátového 
typu podľa formátu numerickej hodnoty  premennej jej priradenej. Tento poznatok 
bol využitý pri optimalizácii rýchlosti prechádzania rastrových dát v  matici uloženej 
v pamäti, kde bolo miesto bez-typovej matice deklarovaná matica dátového typu 
float. Týmto zásahom bolo docielené až 75% zrýchlenie tohto prechádzania. V 
každej iterácii ktorú algoritmus CA prevádza je toto prechádzanie použité, preto 
dôjde k určitému zrýchleniu i celého algoritmu CA. 

Tab. 17: Výsledky po aplikovaní optimalizácie kaskádového spracovanie porovnané s 
výsledkami bez optimalizácie
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Navrhovaný celulárny automat implicitne pracuje s dátovým typom float, 
čím je myslené, že vstupné dátové vrstvy, príkladom je digitálny model terénu, kde 
každá bunka odpovedá hodnote nadmorskej výšky v oblasti, je ukladaný  práve vo 
v tomto formáte. Hodnoty typu float sa vyskytujú i počas výpočtových operácií v 
priebehu simulácie, akými sú napríklad výpočet sklonu, rýchlosti šírenia, veľkosti 
zaplaveného územia a pod.. Bham (Bham, 2002) navrhol celulárny automat pre 
riadenie dopravy, naprogramovaný  v jazyku Mathematica ® (Wolfram Research, 
Inc.). Po aplikovaní zmeny dátového typu z float na int v ich naprogramovanom 
celulárnom automate uvádzajú zvýšenie rýchlosti výpočtového času o 10-15%. V 
navrhovanom celulárnom automate bolo aplikované toto tvrdenie, kde sa vo 
vybraných výpočtoch nahradili hodnoty  pôvodne vo forme desatiného čísla na 
číslo celé teda premenné typu float, boli zmené na premenné typu int. Táto zmena 
bola realizovaná zmenšením používaných jednotiek na jednotky rádovo nižšie, 
tým bola docielená modifikácia desatinných čísel na čísla celé. Implementácia 
zmien mala za následok zrýchlenie výpočtu simulácie o 5-10%. Tento rozptyl je 
daný veľkosťou rozlivu kvapaliny a počtom aplikácií v rozhodovacích pravidlách, 
ktoré obsahujé práve floatové operácie, ktoré boli prevedené do integer. 

10.5. Kombinácia navrhnutých optimalizácií

V poslednej časti je testovaná časová úspora, získaná kombinovaním 
navrhnutých optimalizačných pravidiel. Po úvahe boli definované následujúce typy 
kombinácií vyššie uvedených optimalizácií. Kombinácie optimalizácií sú 
nasledovné: 

- optimalizácia na základe nadmorskej výšky  i povodia a zmena dátového 
typu

- všetky druhy paralelného spracovania a zmena dátového typu

- nadmorská výška i povodie a tretia forma paralelného spracovania a zmena 
dátového typ

Výsledky percentuálneho zrýchlenia základného modelu za použitia 
jednotlivých kombinácií optimalizácií sú uvedené v tab. 18:  
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nad. výška povodie paralel. 
sprac. 4 
vlákna

paralel. 
sprac. 

delením do 
blokov

paralel. 
kaskádové 

sprac.

dátový typ 7% 10% 31% 36% 38%

Kombinácia zmeny dátového typu, optimalizácie na základe nadmorskej 
výšky alebo povodia a tretej formy paralelného spracovania dosahovala zrýchlenie 
až 46 %. Účinnosť tejto trojkombinácie na výsledný čas simulácie silne závisí od 
pozície zdroja kvapaliny v teréne a veľkosti zamaskovanej plochy. 

10.6. Zhrnutie navrhovaných riešení optimalizácie

Pri vývoji celulárneho automatu bolo od prvého počiatku očakávané 
znižovanie rýchlosti výpočtu so zväčšujúcou sa veľkosťou vstupných dát. Časť 
rýchlosti výpočtu je ovplyvnená i výberom programovacieho jazyka, použitého pri 
vývoji CA. Jazyk Python patrí medzi skriptovacie jazyky, kde jeho výhodou je 
možnosť flexibilného nasadenia na rôznych platformách a implementácie a 
podpora v GIS aplikáciách. Na druhú stranu zdrojový kód je nekompilovaný, a 
teda i pomalší v porovnaní s aplikáciami, ktoré sú vyvíjané v  jazykoch ako C#, C+
+ alebo Java. Z toho dôvodu bolo navrhnutých a aplikovaných niekoľko 
optimalizačných metód zakomponovaných do algoritmu a pravidiel CA. 
Optimalizačné pravidlá boli navrhované s ohľadom na princípy  celulárnych 
automatov tak, aby nedošlo k ich porušeniu. V grafe 5 je zobrazený súhrnný 
prehľad časov, získaných z jednotlivých riešení. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté 
kombináciou kaskádovitého paralelného spracovania spolu s úpravou dátového 
typu. 

Tab. 18: Zhodnotenie jednotlivých rýchlostí simulacií po aplikovaní optimalizácie zmeny 
dátového typu
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Rýchlosť získavania výsledkov je kľúčou záležitosťou pri nasadení CA v 
oblasti krízového riadenia. Na základe tohto požiadavku boli navrhnuté 4 unikátne 
riešenia na jeho splnenie. 

Graf 5: Porovnanie časovej odozvy jednotlivých optimalizácií
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11. Návrh prepojenia s GIS aplikáciou

Navrhovaný celulárny automat bol od samotného začiatku vyvíjaný  s 
ohľadom na budúce začlenenie do stávajúcich GIS aplikácií. Tejto úlohe bol 
podriadený aj výber jazyka Python v ktorom bol celulárny automat vytvorený. 
Python je podporovaným skriptovacím jazykom väčšiny stávajúcich GIS aplikácií. 
Veľkou výhodou je práve podpora GIS produktu akým je ArcMap, ktorý  má v 
oblasti geoinformatiky dominantné postavenie z pohľadu komerčných produktov. Z 
open source produktov je možné spomenúť zaujímavé GIS aplikácie akými sú 
SAGA GIS, GRASS, Qantum GIS a Open Jump. Je samozrejmé, že 
implementácia do stávajúcich GIS aplikácií vyžaduje čiastočnú úpravu zdrojového 
kódu, aby spĺňal kritéria pre použitie vo vybranom produkte. V tejto kapitole bude 
rozobratá integrácia do vybraných GIS produktov a taktiež bude popísané 
nezávislé užívateľské rozhranie vytvorené ako nadstavba k navrhnutému 
celulárnemu automatu. 

11.1. Celulárny automat ako súčasť GIS aplikácie

Ako už bolo spomenuté GIS aplikácie rozdeľujú GIS komunitu na zástancov 
komerčných aplikácií a open source. Výhodou vytvoreného celulárneho automatu 
je vyhovenie obidvom stranám, pričom samotná aplikácia je multiplatformná a 
podporuje operačné systémy MacOs, Linux a Windows. Základný algoritmus je 
spustiteľný priamo z príkazového riadku zvoleného operačného systému. Výpis 
parametrov spolu s povinnosťou jeho zadania je následujúci:

Povinné parametre

- cesta a názov vstupnej vrstvy DEM,

- cesta a názov vrstvy zdroja kvapaliny,

- cesta a názov k výstupnej vrstve,
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Nepovinné parametre:

- -p zrážky (vrstva obsahujúca zrážkový úhrn nad územím),

- -q dĺžka trvania zrážok vyjadrená v minútach,

- -I počet iterácií, pokiaľ nedôjde k diskretizácii času počas iteračného procesu 
CA, odpovedá 1 iterácia 1s. V prípade, že tento parameter nie je vyplnený je 
hodnota iterácie 1, 

- -M manningov koeficient, môže byť vyjadrený buď numericky, čo indikuje 
využitie zadanej hodnoty pre celú oblasť, alebo formou gridu, kde hodnota v 
bunke odpovedá hodnote drsnosti v  danom území. Pri neuvedení je 
parameter 1, 

- -O optimalizácia, typ  použitej optimalizácie kde: O1 - optimalizácia na 
základe nadmorskej výšky, O2 - optimalizácia na základe povodia, A1 - 
optimalizácia pomocou paralélneho výpočtu 1 formy, A2 - optimalizácia na 
základe druhej formy paralélneho výpočtu, A3 - tretej formy paralélneho 
spracovania. Kombinácia parametrov  Ox a Ax označuje kombináciu techniky 
optimalizácie a paralelného spracovania,

- -t časový  krok generovania výstupu (prioritne je nastavený časový krok 20 
iterácií)

- -j počet jadier procesora zapojených do výpočtu (v prípade neuvedenia je 
výpočet realizovaný len jedným jadrom), v  prípade A optimalizácie je výpočet 
realizovaný  automaticky najvyšším možným počtom procesorov  v  PC, max. 
4. 

- -s spustenie simulácie šírenia kvapaliny iba v jednoduchom odtoku kvapaliny 
(inak je výpočet realizovaný formou viac-smerného šírenia kvapaliny),

- -w grid povodia, kde je územie rozdelené podľa Pfafsteterovho spôsobu 
kódovania územia. 

- -f hodnota infiltrácie, vyjadrená buď numericky pre celú oblasť alebo gridom
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11.1.1. Spustenie aplikácie z príkazového riadku

Základný  spôsob  spustenia aplikácie a výpočtového algoritmu je zadaním 
sady povinných parametrov do príkazového riadku. Jedná sa o najjednoduchší a 
najrýchlejší možný  spôsob  pre spustenie generovania výsledkov z celulárneho 
automatu. Na obr. 40 je zobrazená ukážka zadania vstupnej a výstupnej sady 
parametrov do príkazového riadku operačného systému MacOS. Zadávané 
parametre odpovedajú parametrom, ktoré boli použité pre simulovanie šírenia 
kvapaliny  popisovaného v  kapitole 8.2. Zadávané povinné parametre boli 
nasledovné:

- cesta k zdrojovému DEM: ./input/s_bela.tif

- cesta k vrstve obsahujúca zdroj kvapaliny: ./input/s_bela_source.tif

- cesta a názov výstupného súboru: ./output/s_bela_result (k výslednej vrstve 
je automaticky priradené číslo iterácie kedy výstup vznikol)

Vyplnené nepovinné parametre boli nasledujúce:

- hodnota drsnosti terénu: -M 0.04 

- počet výpočtových jadier procesora zapojených do spracovania -j 4 

- druh zvolenej optimalizácie -O O2 

- počet iterácií -I 3600

Obr. 40: Zadanie vstupných a výstupných parametrov do príkazového riadku
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Po potvrdení zadaných parametrov sa spustí iteračný proces, pričom v 
konzole je možné následne vidieť číslo práve prebiehajúcej iterácie. Po ukončení 
iteračného procesu sa objaví v konzole hláška o ukončení simulácie spolu s 
údajom o dĺžke trvania výpočtu. Niektorým ale zadávanie parametrov formou 
príkazového riadku nemusí pripadať práve ako komfortný spôsob riešenia, preto 
bude v  nasledujúcej kapitole znázornená ukážka implementovania vytvoreného 
celulárneho automatu v programe ArcMap. 

11.1.2. ArcMap

Program ArcMap  patrí do kategórie robustných komerčných GIS aplikácií, v 
ktorých je možné vykonávať úlohy od analýz, cez tvorbu mapových výstupov po 
tvorbu animácií a 3D scén.

Integrovať navrhnutý skript do prostredia ArcMap (obr. 41) vyžadovalo 
zmenu zadávania parametrov v algoritme CA pre spustenie výpočtového 
algoritmu. Upravením vstupných a výstupných parametrov sa skript importoval do 
ArcToolboxu. 

Obr. 41: Integrácia celulárneho automatu do prostredia ArcToolboxu
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V ArcToolboxe sú umiestnené rôzne druhy nástrojov  pre potreby 
geoprocesných úloh. Po importovaní skriptu sa vytvorilo užívateľské okno, v 
ktorom je možné definovať vstupné a výstupné parametre. Po takomto nastavení 
je možné celulárny automat uložiť ako ArcToolboxový  nástroj, ktorý je prenositeľný 
i do iného počítača, kde je možné urobiť následné pridanie takéhoto balíčka do 
ArcToolboxu v programe ArcMap/ArcCatalog na hosťovskom počítači. Po otvorení 
nástroje a po zadaní vstupných a výstupných parametrov je možné takto upravený 
skript pustiť a celulárny automat začne generovať výsledky. Výhodou 
implementovania algoritmu CA do prostredia ArcMap je možnosť prevádzania 
dalších analýz nad výstupnými dátami. 

11.1.3. Quantum GIS

Quantum GIS (QGIS) je silným a užívateľsky prívetivým Open Source GIS 
produktom, ktorý beží na platformách Linux, Unix, Mac OSX, Windows a Android. 
Jedná sa o produkt podporujúci rastrové i vektorové dáta a databázové formáty a 
umožňuje s nimi tvorbu GIS analýz. Prvotnou myšlienkou produktu bolo vytvorenie 
GIS prehliadačky pre Linux s podporou širokého rozsahu dátových úložísk. 

Výhodou QGIS je jeho rozširovanie funkčnosti pomocou importovania 
pluginov, pričom sú podporované pluginy napísané v jazyku Python. Pre spustenie 
skriptu celulárneho automatu pod programom QGIS existujú dva možné spôsoby, 
ako to dosiahnuť. Prvým je pretvorenie CA aplikácie do formy pluginu, ktorý bude 
po importovaní priamo integrovaný  v aplikácii QGIS. Druhou možnosťou je využitie 
už existujúceho pluginu a pomocou neho spustiť aplikáciu CA. Z dôvodu časovej 
náročnosti na úpravy  zdrojového kódu vytvoreného algoritmu bolo prihliadnuté k 
druhému spôsobu integrovania CA do aplikácie QGIS. Spôsob  implementovania je 
možné zhrnúť v následujúcich krokoch:

- inštalácia pluginu “ScriptRunner” v aplikácii QGIS, ktorá úmožní integráciu 
celululárneho automatu do prostredia QGIS

- editácia zdrojového kódu CA: do algoritmu CA je nutné pridať run_script 
funkciu
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- importovanie python scriptu CA do aplikácie ScriptRunner

- beh aplikácie

Na obr. 42 je zobrazený interface produktu QGIS s aplikáciou ScriptRunner, 
v ktorej je importovaný script navrhnutého CA. 

Po stlačení Run Script sa spustí pridaný celulárny  automat. Nevýhodou 
tohto riešenia je nemožnosť zadávať jednotlivé parametre tak ako tomu je pri 
klasickom konzolovom riešení alebo vo forme vypĺňania povinných a voliteľných 
polí ako je tomu v programe ArcMap. V tomto prípade bol pripravený jednoduchý 
textový dokument, v ktorom sú uvedené parametre pre beh aplikácie. Parametre 
sa v textovom súbore zadávajú rovnakým spôsobom ako pri zápise do 
príkazového riadku (kap. 8.2.). Výhodou importovania skriptu do QGIS je možnosť 
zobrazovania generovaných výstupov priamo v aplikácii QGIS. 

Obr. 42: Import CA do aplikácie QGIS
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11.2. Návrh vlastného užívateľského rozhrania

Vyvíjaný  celulárny  automat bol od svojho počiatku navrhovaný na použitie 
ako konzolová aplikácia, ktorú je možné využiť nezávisle na použitej programovej 
platforme a po určitej modifikácii zakomponovať do existujúcich GIS aplikácií. Po 
zadaní príkazov do príkazového riadku je spustený  iteračný proces celulárneho 
automatu, ktorý  ukladá výsledky z aplikácie do vopred zvoleného adresára. V 
prípade, že užívateľ nemá znalosti z GIS produktov, alebo neovláda prácu s 
prehliadačkami vygenerovaných GeoTIFF súborov má už len obmedzené 
možnosti pre zobrazenie vygenerovaných výstupov. Pre odstránenie tohto 
problému boli vytvorené dve riešenia. Prvým je automatické ukladanie GeoTIFF 
súborov i v  inom formáte ako *.tif. Zvoleným formátom pre ukladanie výsledkov sa 
stal formát PNG. Užívateľ pri použítí konzolového riešenia môže výsledky 
automaticky ukladať i v  tomto formáte po zadaní parametru -p  a cesty k 
výstupnému adresáru. Druhým riešením bolo vytvorenie vlastného užívateľského 
rozhrania, v ktorom sa budú výsledky zobrazovať. Bolo navrhnuté jednoduché 
užívateľské rozhranie, pomocou ktorého je možné spustiť beh aplikácie, a v 
ktorom je možné automaticky zobrazovať generované výstupy z celulárneho 
automatu. 

Vývoj užívateľského rozhrania bol v jazyku C++ s použitím aplikácie Qt. Qt 
je mulit-platformná aplikácia a UI framework s API pre C++ programovanie a 
rýchlou tvorbu užívateľských rozhraní. Využitím knižnice boost.python bola 
umožnená interoperabilita medzi C++ a Pythonom, čím bolo umožnené spustenie 
celulárneho automatu z vytvoreného užívateľského rozhrania. 

Vytvorené úžívateľské rozhranie pre CA je koncipované do troch častí:

- aplikačná časť,

- zobrazenie výstupov,

- informačná časť.

Na obr. 43 je vytvorené užívateľské rozhranie pre vytvorený  celulárny 
automat. Dominantnú časť tvorí okno pre zobrazovanie výstupov. Vygenerované 
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vrstvy sú automaticky načítané do časti výsledkov. Po kliknutí do bunky  je možné 
získať súradnicu bunky s odpovedajúcou výškou kvapaliny. 

Užívateľské rozhranie bolo vytvorené v prvom rade pre uľahčenie spustenia 
simulácie a pre okamžité zobrazovanie generovaných výstupov. Vytvorenú 
aplikáciu je možné spustiť na platformách MacOS, Linux a Windows. 

Obr. 43: Užívateľské rozhranie vytvoreného celulárneho automatu
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12. Diskusia

Ciele dizertačnej práce boli koncipované a rozdelené do troch oblastí. 
Prvou bolo navrhnutie prechodových pravidiel a podmienok celulárneho automatu, 
ktoré budú adaptovateľné na rôzne druhy kvapalín. Pravidlám celulárneho 
automatu bola venovaná rozsiahla štúdia, ktorá pozostávala zo získavania 
informácií o pravidlách a podmienkach použitých v už vytvorených celulárnych 
automatoch. Kombináciou získaných znalostí bol navrhnutý  základný  model 
celulárneho automatu, ktorý  pracoval s jednoduchým odtokom kvapaliny. 
Kvapalina sa šírila v smere najnižšieho sklonu, až kým nedosiahla hranicu rastra, 
kde začala odtekať preč. Tento prístup  dopomohol k pochopeniu princípu 
celulárneho automatu a základný  model s jednoduchým šírením bol ďalej 
rozšírený o viac-smerné šírenie vody. Do pravidiel vyvíjaného celulárneho 
automatu boli zahrnuté konštanty, pomocou ktorých je možné rozdeliť vodu z 
bunky na základe výšky  bunky a výšky vody v bunke s ohľadom na výšky v 
bunkách ju obklopujúcich. Použitím pravidiel pre distribúciu vody  do viacerých 
smerov začal celulárny  automat generovať hodnovernejšie výsledky ako tomu 
bolo pri jednoduchom šírení len jedným smerom. Rovinaté oblasti dávali najlepší 
priestor, kde bolo možné vidieť rozlievanie vody v ploche. Splnením cieľa viac-
smerného odtoku boli pravidlá celulárneho automatu rozšírené o hodnotu viskozity 
kvapaliny, a tým bolo umožnené generovať šírenie i iných látok. Výsledkom po 
rozšírení pravidiel bolo možné po pridaní hodnoty viskozity kvapalnej látky 
zabezpečiť jej šírenie. Rovinaté oblasti (tzv. flat areas) stále poskytujú dostatočný 
priestor na modifikáciu pravidiel celulárneho automatu. Nakoľko vyvíjaný  CA bol 
založený  na deterministickom prístupe, úpravou na stochastický  a 
zakomponovaním štatistickej pravdepodobnosti na šíriacu sa kvapalinu v rovine 
(napr. matódou Monte Carlo) je možné presnejšie predikovať smer jej budúceho 
šírenia. 

Druhým cieľom práce bolo navrhnutý  algoritmus zapuzdriť do aplikácie, 
ktorú bude možné spustiť na viacerých platformách. Vývoj CA bol realizovaný  v 
jazyku Python, ktorý  má dostatočne silnú podporu v stávajúcich GIS aplikáciach. Z 
toho dôvodu boli popísané tri rôzne prístupy ako naložiť s pripraveným 
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algoritmom. Algoritmus je priamo spustiteľný ako konzolová aplikácia, čo je možné 
považovať za najrýchlejší možný spôsob ako spustiť simulačný  proces. Okrem 
toho podpora GIS aplikácií umožňuje integráciu scriptu v  jazyku Python, čoho bolo 
využité a algoritmus celulárneho automatu bol integrovaný do komerčnej aplikácie 
ArcMap a open-source programu QuantumGIS. Pretože integrovanie do 
stávajúcej GIS aplikácie sa nezaobíde bez nutnosti úpravy zdrojového kódu, 
nebolo realizované ďalšie začleňovanie algoritmu do GIS aplikácií. 

Posledným cieľom bolo verifikovanie výsledkov získaných z celulárneho 
automatu s výstupmi z verifikovaného komerčného programu. Ako každý  novo 
navrhnutý  model i výsledky  z CA je nutné verifikovať. Prvotným úmýslom bolo 
porovnať výsledky z CA s výstupmi z hydrologického programu. Pre tento účel mal 
byť použití program Mike 11. Komplikáciami, ktoré nastali pri zaisťovaní týchto dát 
bolo od tohto úmyslu upustené a výsledky boli porovnané s výsledkami reálneho 
merania. Porovnaním výsledkov bola preukázaná korelácia medzi realitou a 
simulovanými hodnotami. I napriek chýbajúcemu overeniu voči verifikovanému 
programu možno považovať výsledky z CA za overené. Nakoľko celulárny automat  
pre šírenia kvapaliny si nedával za cieľ čo najpresnejšie simulovať šírenie 
kvapaliny, nakoľko sa jedná o generalizáciu zložitého hydrologického procesu, je 
možné považovať vygenerované výsledky za postačujúce. 

Vhodnou oblasťou využitia navrhovaného celulárneho automatu sa s 
ohľadom na praktickosť použitia stáva oblasť krízového riadenia, kde je potrebné 
získať v  rozumnom čase, bez zložitých nastavovaní vstupných parametrov, 
výsledky v  hodnovernej kvalite. Výhodou použitia celulárneho automatu oproti 
klasickým hydrologickým modelom je jednoduchosť ovládania, kde po zvolení 
vstupného zdroja kvapaliny v záujmovej oblasti, je umožnené priebežné 
získavanie výsledkov v priebehu celého simulačného procesu. Vo väčšine 
programových riešení je nutné čakať na výsledky do ukončenia celého 
výpočtového procesu. V tomto možno vyzdvihnúť oblasť celulárnych automatov 
nad existujúce simulačné hydrologické modely, nakoľko sa jedná o postupné 
riešenie s tým, že každý  krok odpovedá realite. Iné modely iterácií hľadajú 
výsledný  stav v cieľovom čase. Časový krok iterácie v celulárnom automate 
obvykle odpovedá 1s. Táto hodnota môže byť na začiatku výpočtového procesu 
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zmenená užívateľom alebo priamo algoritmom CA počas behu aplikácie, keď 
dôjde k redukcii časovej diskretizácie. Jednou z nevýhod celulárneho automatu a 
jeho potencionálneho  prepojenia do oblasti krízového riadenia je práve čas 
výpočtu. Samotný  princíp celulárneho automatu neumožňuje simuláciu ľubovoľne 
veľkej oblasti bez určitej optimalizácie výpočtu s ohľadom na zachovanie pravidiel 
a princípov CA. 

Navrhovaný celulárny automat by v  oblasti krízového riadenia mohol 
poskytovať výstupy v situáciach akými sú havária cisterny, ktorá preváža 
kvapalinu, kedy dôjde k poškodeniu nádrže zariadenia a kvapalina sa začne 
nekontrolovateľne šíriť do otvoreného priestranstva. Ďalšou oblasťou využitia je  
pri výskyte defektu na diaľkovom potrubí, kedy dochádza pod vysokým tlakom k 
úniku kvapaliny. Reálnosť výskytu takéhoto poškodenia demonštruje aj obr. 44, 
kedy došlo k poškodeniu ropovodu Družba a surová ropa zasiahla územie v 
okruhu 300 m od zdroja. 

V situácii, ktorú zobrazuje obr. 44, je možné nasadením celulárneho 
automatu pre šírenie kvapaliny verne zachytiť unikajúcu kvapalinu a získať 
prehľad o postihnutom území, do doby zastavenia úniku kvapaliny  a “dotečení” 
kvapaliny v postihnutej oblasti. 

Obr. 44: Poškodený ropovod družba (Zdroj: internet)
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Podobným príkladom môže byť i prasknutie hrádze na skládke toxického 
červeného kalu pri Ajke v Maďarsku (obr. 45). V tomto prípade sa po pretrhnutí 
hrádze začal šíriť tento toxický  kal do obývaných oblastí, kde spôsobil veľké škody 
na majetku. 

Zobrazené ukážky naznačujú potenciálne oblasti využitia navrhovaného 
celulárneho automatu na šírenie kvapaliny. Vhodnosť nasadenia vyvíjaného CA 
práve v oblasti krízového riadenia podporuje aj fakt, že využívanie robustných 
hydrologických programových produktov na vyššie popísanú oblasť zamerania je 
značne kontraproduktívne i časovo náročnejšie na zvládnutie práce s 
hydrologickým modelom. Naproti tomu, celulárny automat plne pokrýva špecifickú 
oblasť záujmu so stále otvorenou možnosťou jeho rozšírenia. Možnosť nastavenia 
rôznych druhov kvapalných látok, zakomponovaných do pravidiel CA dodáva 
navrhovanému riešeniu  flexibilitu, pre nasadenie v rozličných situáciach 
havarijných únikov kvapalín. 

V záverečnej časti práce je rozobraná rozsiahla štúdia optimalizácie 
navrhnutého celulárneho automatu, pričom boli navrhnuté tri odlišné prístupy k 
optimalizácii. Dôvodom vytvorenia tejto štúdie a hlbšiemu venovaniu sa tejto 
problematike bol dôvod pomalého generovania výsledkov. V prípade budúceho 

Obr. 45: Pretrhnutie odkalovacej nádrže (Zdroj: internet)
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nasadenia CA v oblasti krízového riadenia je nutnosťou získavať výsledky  v čo 
najmožnejšom najkratšom čase. Každý  z navrhnutých prístupov optimalizácie 
podával výsledky v iných časových intervaloch. Výsledky po optimalizácii boli 
porovnávané s klasickým prístupom bez optimalizácie, pričom všetky navrhnuté 
prístupy zvýšili rýchlosť časovej odozvy. Najmenší pokrok v zrýchlení bolo možné 
vidieť pri optimalizácii na základe dátového typu, kde sa zlepšenie pohybovalo 
medzi 1-2%, oproti prístupu bez úprav. Pokiaľ vezmeme v úvahu, že rýchlosť 
výpočtu sa zvýši o 1s na 10 iterácií jedná sa o časovú úsporu pri 1200 iteráciach 
(20 min reálneho šírenia) 2 minúty. V  neposlednom rade má vplyv na rýchlosť 
získavania výsledkov i použitý programovací jazyk. 
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13. Záver

Hlavný  cieľ dizertačnej práce a to vytvorenie celulárneho automatu pre 
simuláciu šírenie kvapaliny  po zemskom povrchu s využitím geoinformačných 
technológií sa podarilo splniť v celom rozsahu.

Vytýčené ciele dizertačnej práce ako návrh prechodových pravidiel CA boli 
popísané v kapitole 8.2 (Pravidlá a podmienky celulárneho automatu), kde boli 
spísané všetky pravidlá a podmienky, s ktorými celulárny automat uvažuje pri 
šírení kvapaliny  po zemskom povrchu. Navrhované pravidlá a podmienky boli 
koncipované s ohľadom na splnenie ďalšieho z cieľov, ktorým bolo zabezpečiť 
šírenie i iných druhov kvapalných látok a zabezpečiť ich viacsmerný  odtok. 
Výsledky pre rôzne druhy kvapalín boli popísané v kap. 9.7, kde bolo otestovaná 
rýchlosť šírenia pre vykurovací olej prvej kategórie, palivový olej a benzín. 

Verifikáciou výsledkov, ktorá bolo v kap  9.4 bola potvrdená závislosť 
získaných výsledkov voči reálne nameraným hodnotám, v kap. 9.2 bolo možné 
vizuálnym zhodnotením potvrdiť citlivosť na terénne zmeny v oblasti. Výsledky 
celulárneho automatu odpovedali slovnému popisu územia.

Umožnením využitia celulárneho automatu v  stávajúcich GIS aplikáciach je 
možné považovať za splnený i posledný  z cieľov, ktorým sa autor zaviazal v 
dizertačnej práci. Okrem integrácie celulárneho automatu do dvoch GIS aplikácií a 
to ArcMap a QuantumGIS bola vytvorený aj vlastný  návrh užívateľského rozhrania, 
z ktorého je možné spustiť i v ňom zobrazovať vygenerované výstupy. 

V rámci dizertačnej práce bolo navrhnutých niekoľko optimalizačných 
pravidiel (kap. 11), ktoré umožnili zrýchlenie generovania výsledkov z CA. 
Navrhnuté optimalizačné pravidlá boli vytvorené s ohľadom na úlohu, riešiacu 
celulárnym automatom, ktorou je šírenie kvapaliny po teréne. Na základe znalostí 
o lokalizácii zdroja kvapaliny bolo do celulárneho automatu zakomponovaná 
optimalizácia pomocou maskovania buniek, ktoré nespadajú do výpočtu, ďalším 
so spôsobom optimalizácie bola metóda paralelného spracovania a posledným 
prístupom zmena dátového typu. 
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80-213-0950-4.

Ranguath, H. (2006) Hydrology-Priciples-Analysis-Design. New Delhi: New 
Agentinernational Limited Publisher, ISBN: 81-224-2332-9.

Jai, A. E., Yacoubi, S.E., 2002. Cellular automata modeling and spreadability. 
Mathematical and computer modeling 36, 1059-1074.

Karafyllidis, I.,1997. A model for the predicting of oil slick movement and 
spreading using cellular automata. Environment International, Vol 23, No. 6, 
839-850.

Kier, L.B., Cheng, CH.-K., Testa, B.,Carrupt, P.-A., 1995. A Cellular automata 
model of the hydrophobic effect. Pharmaceutical research, Vol.12, No.4.

Kreslíková, J., 2004. Složitost Algoritmu. Dostupné z: http://jaja.kn.vutbr.cz/
~belovic/IZP/8c_slozitost.pdf, [cit. 12. Máj 2012]

Lane, S.N., 1998. Hydraulic modelling in hydrology and geomor- phology: a 
review of high resolution approaches. Hydrological Processes 12, 1131–1150.

Lane, S. N., 2005. Braided rivers and the question of sufficient physics. EGU 
General Assembly, Vol 7. EGU05-A-01815.

Juraj Cirbus: Celulárny automat pre simuláciu šírenia kvapaliny po zemskom povrchu s využitím 
geoinformačných technológií

2012" 133



Langer, J.S., 1980, Instabilities and pattern formation in crystal growth, Rev. 
Mod. Phys. 52, 1.

Liu, Y. (2009) Modelling urban development with geographical information 
systems and cellular automata, Taylor & Francis Group, ISBN-13: 
978-1-4200-5989-2

Maidment, D.R. ed. (1993) Handbook of Hydrology. 1st edition. London: 
McGraw-Hill Professional, 1424 p., ISBN: 978-0070397323.

Murray, A.B., Paola, C., 1994. A cellular model of braided rivers. Nature 371, 
54–57.

Murray, A.B., Paola, C., 1997. Properties of a cellular braided stream model. 
Earth Surface Processes and Landforms 22, 1001–1025.

Murray, A.B., Paola, C., 2003. Modelling the effect of vegetation on channel 
pattern in bedload rivers. Earth Surface Processes and Landforms 28, 131–143.

Nicholas, A.P., 2005. Cellular modelling in fluvial geomorphology. Earth 
Surface Processes and Landforms 30, 645–649.

Nicholas, A.P., Walling, D.E., 1998. Numerical modelling of floodplain 
hydraulics and suspended sediment transport and deposition. Hydrological 
Processes 12, 1339–1355.

Nicholas, A.P., Thomas, R., Quine, T.A., 2007. Cellular modelling as a tool for 
interpreting historic braided river evolution. Geomorphology 90, 302-317.

Olsen, N.R.B., 2003. Three-dimensional CFD modeling of self- forming 
meandering channel. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE 129 (5), 366–372.

Oreskes et. all, 1994.  Verification Validation Models Science ,Science, New 
Series, Vol. 263, No. 5147, 641-646

Poon, P.W., Parks, G.T., 1992. Optimizing PWR reload core design. Parallel 
Solving from Nature 2, 371–380.

Piegari, E., 2011. A cellular automaton model for magma ascent: Degassing 
and styles of volcanic eruptions, Journal of Voulcanology and Geothermal 
Research, 22-28.
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