
 

  

  

  

  
  
  

Додаток B2 – Проект методу для оцінки шкоди і збитків і картографування 
ризиків, траси для пілотної зони 

  
  

  

  

  

  

  

Відмова від відповідальності 

Наступну методологію було розроблено HKV Consultants від імені Групи Світового банку та надано в 

серпні 2020 року. Розробка методології є частиною відшкодовуваної консультативної послуги з 

технічної підтримки для підготовки планів управління ризиками повеней для Румунії, яка Світовий 

банк впроваджує від імені Міністерства навколишнього середовища, води та лісів Румунії. 

Невід’ємною частиною цієї методології є національна база даних повеней і збитків, яка зараз 

розробляється та заповнюється на основі підходу, описаного в цьому документі. Світовий банк 

надасть додаткову інформацію, необхідну для впровадження цієї методології, включно з наборами 

даних про вплив і функціями глибинного пошкодження. 

Методологія ще не була офіційно прийнята Урядом Румунії та все ще може бути предметом 

подальших коригувань під час її впровадження для розробки планів другого циклу управління 

ризиками повеней. 
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Визначення та скорочення 

Визначення опис 

Вплив Негативний вплив повеней на суспільство в цілому: здоров'я 

людей, культурну спадщину, довкілля та економічну 

діяльність. 

Піддається затопленню Люди/активи під загрозою затоплення. 
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Акроніми опис 

CITD Співвідношення коефіцієнтів 

CLC Корін Земельний покрив 

D i  Середній збиток двох подій з ймовірностями перевищення 

P i та P i+1  

ЗРОБИЛА Прямий нематеріальний збиток (€/м 2 ) 

DTD Прямий відчутний збиток 

EAD Очікувана річна шкода 

ETR89-LAEA, EPSG:3035 ETRS89 Азимутальна рівна площа Ламберта 

F d (h) Частка смертності / рівень смертності (%) 

F E  Частка евакуації (також ефективність евакуації) 

ВВП Валовий внутрішній продукт 

IDD Непрямий нематеріальний збиток (€/м 2 ) 

ITD Непряма відчутна шкода 

Stereo70, EPSG:3844 Румунська національна проекційна система, 

стереографічна, 1970 

Лол Втрати життя (людей/км 2 ) 

МАІ Захворюваність та травматизм (осіб/км 2 ) 

М МАЇ 

Грошове значення для захворюваності та травм 

(євро/особу) 

ОМС Люди з проблемами психічного здоров'я (людей/км 2 ) 

M MHI Грошове значення для людей із проблемами психічного 

здоров’я (євро/особу) 

М ЛОЛ Грошове значення втрати життя (євро/особу) 

MIO мільйон 

Н Оцінка втрати життя (кількість поранених) 

N PAR  Кількість людей у групі ризику 

PLL Щорічна потенційна втрата життя 

ΔP Приріст ймовірності перевищення 

RP Період повернення 

СИРУТА Національний код місцевості 

TD Повний збиток 

TID Загальна нематеріальна шкода 

TTD Повний матеріальний збиток 

  

Резюме 

У цьому документі представлено огляд методології оцінки шкоди і збитків і картування ризиків у 

Румунії. Він розроблений, щоб дозволити органам влади Румунії виконувати вимоги Директиви 

ЄС щодо повеней і підтримує органи влади Румунії у створенні планів управління ризиками 

повеней (та оцінці ефективності заходів щодо потенційного ризику повеней). Щоб уможливити 

оцінку заходів ризику повеней, Світовий банк замовив проект «Розробка для Румунії методології 

для створення та розвитку комплексної бази даних шкоди і збитків від повеней, а також 

методології для створення карт ризиків повеней». Цей проект є частиною групи проектів, у 
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рамках яких розробляється методологія технічної підтримки планів управління ризиками 

повеней у Румунії: 

1. Підготовка методології моделювання загрози затоплення; 

2. Підготовка методології для моделювання шкоди та втрат від повеней і картування ризиків 

повеней (цей проект); 

3. Програма заходів – підготовка процесу прийняття рішень щодо управління ризиками 

повеней; 

  

Методологія шкоди та збитків (цей проект) спрямована на визначення сукупних збитків за 

розміром повені великого масштабу. Карти небезпеки затоплення (отримані на основі 

методології першого проекту у списку вище) служать вхідними даними. Результати цього 

проекту служать вхідними даними для програми заходів (тобто в аналізі витрат і вигод та 

багатокритеріальному аналізі). 

Мета та схема методики 
Метою методології оцінки шкоди і збитків і картування ризиків є: 

• Щоб відповідати Директиві ЄС щодо повеней. 

• Визначити (у монетизації) збитки та збитки від затоплення в Румунії. 

• Визначити карти ризиків затоплення в Румунії. 

• Для кількісної оцінки ефекту від потенційних заходів із захисту від ризику затоплення та 

пом’якшення його наслідків для прийняття обґрунтованих рішень щодо управління ризиком 

затоплення. 

  

У цій методології виділяють два підходи: 

1. Оцінка шкоди і збитків і картування ризиків для кількісної оцінки несприятливих наслідків 

повеней (та монетизації їх). Загальна шкода та чотири підкомпоненти: (1) пряма матеріальна, 

(2) непряма матеріальна, (3) пряма нематеріальна та (4) непряма нематеріальна шкода. 

2. Оцінка впливу 1 для визначення несприятливого впливу паводку на суспільство в цілому: 

здоров'я людей, культурну спадщину, довкілля та економічну діяльність. 

Загальна процедура оцінки шкоди і збитків і картування ризиків 
Методологія оцінки збитків і втрат і картування ризиків базується на 7-етапній процедурі. Ця 

процедура також зосереджена на проміжних перевірках (якості). Крок 7 зосереджений на 

зберіганні результатів у національних базах даних. 

  

1. Створіть і вдосконаліть карти впливу, небезпеки та розподілу населення. 

Вхідні дані для оцінки пошкоджень і втрат перевіряються на якість перед використанням. 

Вхідні дані методології складаються з: 

  
a. Карти небезпек 2 , що містять (1) максимальну глибину води, (2) швидкість течії. 

Результативні параметри (наприклад, параметри перетягування мають бути встановлені 

на основі наданих вхідних даних). Карти небезпек будуть доступні для чотирьох типів 

паводків (плювіальних, річкових, прибережних і раптових паводків) і різних періодів 

повторення. 

b. Експозиційні дані та карти щільності населення. 

c. Методологія збитків і втрат (тобто криві збитків, максимальний відсоток збитків тощо. 

зазначені для всіх доступних типологій у базі даних впливу). 

                                                           
1 Оцінка впливу розроблена відповідно до Директиви ЄС щодо повеней і надає вхідні дані для багатокритеріального 

аналізу. Він не розроблений для повної відповідності Директиві ЄС про оцінку впливу на навколишнє середовище. 
2Це має бути підтверджено результатами паралельного проекту 
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2. Застосуйте підхід збитків і втрат, щоб визначити карти збитків і втрат для всіх сценаріїв небезпеки 

повені. 

Подробиці та характеристики наведено в розділі нижче. 

  

3. Перевірка якості за проміжними результатами 

Перегляньте та оцініть результати, щоб виявити, виправити або покращити вхідні дані. 

Потенційно перерахувати результати. Оцініть точність вхідних даних і результатів, щоб 

отримати загальне розуміння результатів. 

  

4. Визначте загальний збиток для кожного типу повені та період повторення 

Визначте карти загального збитку на основі підсумовування чотирьох підкомпонентів: (1) 

прямого матеріального, (2) непрямого матеріального, (3) прямого нематеріального та (4) 

непрямого нематеріального збитку. 

  

5. Визначте річну очікувану вартість . Визначте річну очікувану вартість. 

  

6. Створіть метадані та опишіть процес і точність для всіх вхідних і вихідних даних 

Для кожного обчислення слід надати файл метаданих, що описує набір даних, відповідно до 

Технічних рекомендацій INSPIRE щодо метаданих, версія 2.0, з якими можна ознайомитися 

за адресою https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata - iso19139 .   

  

7. Інтегруйте вхідні та вихідні дані в загальнонаціональні карти ризиків повеней 

Результати зберігаються в базі даних. Вичерпний звіт і метадані також генеруються разом з 

базою даних. Результати можуть бути агреговані за іншими просторовими одиницями, ніж 

масштаби повені, такими як річковий басейн / ASPFR, села чи міста або адміністративні 

одиниці. 

Оцінка впливу 
Оцінка впливу має на меті визначити негативний вплив паводків на суспільство в цілому: 

здоров'я людей, культурну спадщину, довкілля та економічну діяльність. Ця оцінка має на меті 

відповідність Директиві ЄС щодо повеней і надання вхідних даних для багатокритеріального 

аналізу під час аналізу наслідків потенційного захисту від повеней і заходів пом’якшення. 

Застосовується наступна процедура. 

  

1. Перевірте введені дані та створіть категорії для оцінки впливу. 

Вхідні дані для оцінки пошкоджень і втрат перевіряються на якість перед використанням. 

Вхідні дані методології складаються з: 

a. Карти небезпек, що містять максимальну глибину води. Карти небезпек будуть доступні 

для чотирьох типів паводків (плювіальних, річкових, прибережних і раптових паводків) і 

різних періодів повторення. 

b. Дані про опромінення та карти щільності населення (включаючи розташування вразливих 

груп). 

c. Категорії, для яких необхідно визначити вплив. Вони детально описані в Директиві щодо 

повеней та Багатокритеріальному аналізі. 

  
  

2. Згрупуйте категорії на основі даних про вплив. 

Визначте розташування активів, які належать до певних категорій оцінки впливу. У прикладі 

для категорій: 

• Культурна спадщина: визначити розташування церков, музеїв, пам’ятників тощо. 

https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
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• Здоров'я людини: визначте розташування лікарень, кабінетів лікарів, клінік, будинків 

престарілих тощо. 

• Реагування на надзвичайні ситуації: визначити місцезнаходження швидкої допомоги, 

пожежної охорони, лікарні тощо. 

• Комунальні послуги: Електростанції, водоочищення, насосні станції та ін. 

• Транспорт: дороги, магістралі, залізниці та вокзали, аеропорти, розподільний центр тощо. 

• Маргіналізовані громади: розташування вразливих груп маргінальних спільнот. 

  

3. Визначте вплив 

Визначте вплив, оцінивши, чи постраждали від затоплення місця певної категорії (результат 

так/ні – потенційне застосування порогу для максимального рівня води, тобто 10 см) і 

підрахуйте кількість активів, місць розташування людей, які піддаються затопленню . 

Визначте вплив для всіх доступних сценаріїв небезпеки (типи затоплення та ймовірності 

виникнення). Побудуйте карти, щоб показати розташування постраждалих активів, 

місцезнаходження людей (для всіх типів затоплення та ймовірності виникнення). 

Модель збитків і втрат  
Загальний збиток і збитки розраховуються на основі чотирьох підкомпонентів: (1) прямі 

матеріальні, (2) непрямі матеріальні, (3) прямі нематеріальні та (4) непрямі нематеріальні збитки. 

Моделювання пошкоджень сильно залежить від наявності та якості даних про вплив і має 

відповідати цим даним. У моделі збитків і втрат виділяють три рівні на основі наявності даних 

про вплив: 

• Рівень 1 використовує доступні дані з відкритих джерел, доступні для всієї Румунії. 

Прикладами є Corine Land Cover (CLC) або BEAM. Цей рівень використовує підхід до 

моделювання шкоди, заснований на землекористуванні. • Рівень 2 – типології 

землекористування з Атласу міст, який доступний для 24 регіонів Румунії. Цей атлас схожий 

на CLC, BEAM і OSM, за винятком того, що він має більше типологій для міських районів 

порівняно з CLC, BEAM і OSM. Таким чином, на цьому рівні також використовується підхід до 

моделювання шкоди, заснований на землекористуванні. 

• Рівень 3 . Третій рівень — це об’єктно-орієнтований метод із високим рівнем деталізації 

(порівняний із міжнародними моделями пошкоджень, такими як HAZUS [США], MCM 

[Великобританія] та SSM [NL]). 

  

  



6  

  

  

Відчутні збитки 
Для оцінки прямого та непрямого матеріального збитку застосовуються наступні принципи: 

– Крива пошкодження, макс. значення збитку та відсоток непрямого збитку буде надано для 

всіх відповідних типологій (класи впливу/землекористування). Це відповідатиме наявним 

даним про вплив. Методологія відповідатиме міжнародним стандартам у сфері 

моделювання збитків і розроблена відповідно до румунського контексту. 

– Для більшості типологій крива шкоди базуватиметься лише на глибині води (як це прийнято 

в міжнародній літературі). У виняткових випадках можуть бути використані інші пояснювальні 

параметри (наприклад, тривалість повені для сільського господарства та потенційна 

швидкість для раптових паводків). У разі використання інших пояснювальних параметрів 

перевіряється, що вони будуть доступні з моделювання небезпеки повені. Тип затоплення 

(плювіальне, річкове, раптове або прибережне) буде розглядатися в підході, тобто за 

модифікованим збитком у разі вторгнення солоної води. 

– Прямі відчутні збитки будуть визначені для структури та вмісту будівель (або пов’язаних 

типологій). 

– Непрямий матеріальний збиток буде визначено у відсотках від прямого матеріального 

збитку. Відсоток, імовірно, залежатиме від типології ( експозиція/класи землекористування) 

та глибини води. 

  

Результатом цього має бути принаймні підсумкова шкода для затопленої території та карти з 

просторовим розподілом шкоди [на комірку сітки] для всіх сценаріїв у моделюванні небезпеки 

(різні ймовірності виникнення та типи затоплення). Це стосується загальної матеріальної шкоди 

та двох підкомпонентів: (1) прямої матеріальної та (2) непрямої матеріальної шкоди. 

  

Рекомендується також зберігати проміжні результати моделювання пошкоджень і втрат для 

поглибленого аналізу результатів (і перевірки якості). 

Нематеріальна шкода  
Для оцінки прямого та непрямого нематеріального збитку застосовуються такі принципи. 
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• Підхід на основі втрати людських життів використовуватиме як вхідні дані: (1) розподіл 

населення, (2) характеристики паводку (тип затоплення та характеристики затоплення, такі 

як глибина затоплення, параметри перетягування, швидкість потоку або швидкість підйому) 

та (3) загальна інформація про стратегію СРБ органів влади (виражена у відсотках евакуації, 

наявність планів СРБ, час попередження тощо). Підходи до втрати життя визначатимуться на 

основі простих обчислювальних моделей, таких як метод із використанням фіксованих 

відсотків смертності, використання кривих смертності від глибини або параметра 

перетягування. Жодна чисельна модель або моделювання на основі агента (наприклад, 

LifeSIM) не розглядатиметься для оцінки втрати життя. 

• Захворюваність розраховується за допомогою співвідношення смертності та захворюваності. 

Очікувана кількість поранених потім визначається за допомогою аналогічного підходу, щоб 

визначити очікувану кількість жертв. 

• Кількість людей, які страждають від наслідків для психічного здоров’я (непряма 

нематеріальна шкода), визначається як частка населення, що перебуває в зоні ризику, і 

базуватиметься на міжнародній літературі. 

• Монетизуються кількість людей, які зазнали опромінення, очікувані жертви та травми, а 

також кількість людей, які страждають на психічне здоров’я. 

  

Результатом цього має бути щонайменше: 

• Підсумований збиток для затопленої території та карти з просторовим розподілом збитку [на 

клітинку сітки] для всіх сценаріїв у моделюванні небезпеки (різні ймовірності виникнення та 

типи затоплення). Це стосується загальної нематеріальної шкоди та двох підкомпонентів: (1) 

прямої нематеріальної та (2) непрямої нематеріальної шкоди. 

• Населення під загрозою, жертви, поранення та люди, які страждають на проблеми з 

психічним здоров’ям, підсумовуються для затопленої території та створюються карти з 

просторовим розподілом значення [на клітинку сітки] для всіх сценаріїв у моделюванні 

небезпеки (різні ймовірності виникнення та типи затоплення). 

• Карта з просторовим розподілом річного очікуваного значення [на комірку сітки] смертності 

для всіх сценаріїв у моделюванні небезпеки (різні ймовірності виникнення та типи 

затоплення). 

Моделювання ризиків і річні очікувані значення 
Річне очікуване значення є основою для картування ризиків. У випадку карт небезпек для кількох 

типів затоплення, AED для комплексного затоплення підсумовується, припускаючи незалежність 

між небезпеками. На момент написання статті незрозуміло, якою мірою комплексне затоплення 

стосується зон потенційного та значного ризику затоплення. Рекомендується (1) [прагматично] 

виправити підсумовування AED, виходячи з припущення про незалежність між подіями, якщо 

виявиться, що це призводить до значного переоцінки результатів, і (2) брати до уваги складне 

затоплення при інтерпретації ефективність потенційних заходів із захисту від повеней і 

пом’якшення наслідків [і, отже, гарантувати, що ефект заходів не буде переоцінений]. 

  

Результатом картографування ризиків має бути принаймні: 

• Підсумкова річна очікувана шкода для затопленої території та карти з просторовим 

розподілом річної очікуваної шкоди [на клітинку сітки]. Це стосується загальної шкоди та 

чотирьох підкомпонентів: (1) пряма матеріальна, (2) непряма матеріальна, (3) пряма 

нематеріальна та (4) непряма нематеріальна шкода. 

• Підсумкове річне очікуване значення для затопленої території та карта з просторовим 

розподілом річного очікуваного значення [на комірку сітки] населення, що перебуває в зоні 

ризику, кількості постраждалих, кількості травм та кількості людей, які страждають на 

проблеми з психічним здоров’ям. 



8  

  

• Карта з просторовим розподілом річного очікуваного значення [на комірку сітки] смертності 

(із зазначенням ймовірності втрати життя). 

• Підсумкова річна очікувана величина для затопленої території та карта з просторовим 

розподілом річної очікуваної величини [на клітинку сітки] впливу (також див. оцінку впливу). 

• У відповідних випадках перераховані вище вихідні дані слід генерувати для різних типів 

затоплення (плювіального, річкового, прибережного, раптового затоплення) та (сумованого) 

комплексного затоплення. 

Точність результатів 
Підкреслюється, що результати моделювання шкоди та збитків бажано аналізувати на 

просторовому рівні масштабу повені (або порівнянному). Наголошується, що просторово-

розподілені карти збитків [на комірку сітки] не дають прогнозу щодо розміру збитку або втрати 

життя в конкретному місці. Щонайбільше вони можуть вказувати на гарячі точки для 

пошкоджень або місця з підвищеною ймовірністю втрати життя чи поранення. Загальний 

діапазон невизначеності моделювання збитків і втрат лежить у порядку величини коефіцієнта 

від 2 до 5 для затопленої території (тобто Вагенаар та ін. [2015], Де Моель [2014], Колен та ін. 

[2014] та Вінтер та ін. [2018]). При аналізі результати часто аналізуються на нижчих просторових 

рівнях, ніж затоплена територія. Невизначеність результатів значно зростає, коли результати 

аналізуються на нижчих просторових рівнях/шкалах. Ми рекомендуємо враховувати це під час 

інтерпретації результатів та ефективності потенційних заходів із захисту та пом’якшення 

наслідків повеней. 

  

Розмір комірки 
Розмір комірки, що використовується для обчислення, визначається під час оцінювання. 

Критеріями для прийняття цього рішення є точність наявних даних, розмір комірки, який 

використовується для моделювання небезпеки, а також доступний час і обчислювальні ресурси. 

  

  

1  вступ 

1.1  База даних шкоди і збитків від повені Румунія 

Цей звіт підготовлено в контексті проекту «Розробка для Румунії методології побудови та 

розробки комплексної бази даних шкоди і збитків від повеней, а також методології для 

створення карт ризиків повеней». Цей проект є частиною групи проектів, у рамках яких 

розробляється методологія технічної підтримки планів управління ризиками повеней у Румунії: 

1. Підготовка методології моделювання небезпеки затоплення (синя стрілка на рисунку 1); 

2. Підготовка методології для моделювання шкоди та втрат від повеней і картографування 

ризиків повеней (цей проект – зелена стрілка на рисунку 1); 

3. Програма заходів – підготовка процесу прийняття рішень щодо управління ризиками 

повеней (фіолетова стрілка на рисунку 1); 

4. Дані збираються на основі даних про вплив (помаранчева стрілка на малюнку 1). 

  

Методологія шкоди і збитків (цей проект – зелена стрілка на малюнку 1) спрямована на 

визначення сукупних збитків за масштабами повені великого масштабу. Ці збитки та ризики 

використовуються для оцінки впливу заходів із захисту від повеней в аналізі витрат і вигод та 

обґрунтування інвестиційного рішення в управлінні ризиками повеней (синій квадрат на 

малюнку 1). 
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Рисунок 1. Схематичний огляд ініціативи щодо технічної підтримки планів управління ризиками 

повеней для Румунії 

  

Мета проекту 

Метою проекту є підтримка влади Румунії в розробці кривих збитків від повеней для оцінки 

збитків від повеней і створення карт ризиків повеней. Після розробки методології, методи будуть 

застосовані для трьох відібраних пілотних об’єктів. Під час першого циклу імплементації 

Директиви ЄС щодо повеней вже були підготовлені карти небезпеки та ризику повеней, однак 

було зазначено, що методи, застосовані на той час, можуть бути вдосконалені. Необхідно 

монетизувати ризики (там, де це було якісно), а підхід до оцінки ризиків має бути єдиним для 

всієї території Румунії. Це допоможе румунській владі прийняти обґрунтовані рішення щодо того, 

куди інвестувати проекти з управління ризиками повеней. Результатом цього проекту є 

методологія оцінки збитків від повеней і картування ризиків повеней. 

  

Методична розробка в проекті складається з двох основних частин ( Помилка! Reference source 

not found. ): 

1. Розробка бази даних збитків і втрат. База даних збитків і втрат складається з: 

a. Методика оцінки шкоди та збитків, розроблена в цьому проекті 

b. Дані про експозицію для трьох пілотних районів. 

c. Концептуальна модель даних, що описує зв’язок між типологіями впливу (пункт b у цьому 

списку) та методологією та категоріями оцінки шкоди (пункт a у цьому списку) 

2. Методика створення карт ризиків. Він описує обчислювальні методи для розрахунку карт 

ризиків. 
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Рисунок 2 Загальний огляд обсягу проекту 

  

  

  

  

2  Побудова бази даних 

Мета полягала в тому, щоб переглянути різні архітектури баз даних, щоб визначити, що 

найбільше підходить для цього проекту, з акцентом на програмне забезпечення з відкритим 

кодом та/або недороге програмне забезпечення. 

  

Проведені заходи: 

• Щоб прийняти рішення про певну архітектуру бази даних, яка найбільше підходить для цього 

проекту, були встановлені критерії ефективності. 

• На основі цих критеріїв були досліджені різні архітектури. 

• Архітектура бази даних була розроблена, щоб гарантувати можливість інтеграції даних про 

вплив із згаданого вище проекту Світового банку на більш пізньому етапі, оскільки це було 

перевірено з даними про ризик, створеними для трьох пілотних сайтів у рамках цього 

завдання. . 

• Оскільки дані про експозицію були створені для трьох рівнів деталізації та точності для трьох 

пілотних сайтів і оскільки випробування проводилися з цими даними для одного пілотного 

сайту, було переглянуто різні архітектури. 

• Доопрацьовано методологію оцінки збитків/збитків 
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2.1  Критерії ефективності бази даних 

Щоб визначитися з певним форматом бази даних і архітектурою, які найбільше підходять для 

цього проекту, були встановлені такі критерії ефективності: 

1. Легкість маніпуляцій/перенесення 

2. Легкість оновлення 

3. Простота використання в програмному забезпеченні/інструменті/плагіні для обчислення 

ризику затоплення 

4. Знайомство користувачів з певними форматами 

  

У таблиці нижче показано цю оцінку. Цифри в лівій колонці таблиці стосуються п’яти пунктів 

оцінки, наведених нижче. Вищі числа використовуються для вищих балів. Всього оцінюється 8 

різних архітектур. 

  

Таблиця 1 

Критерії 

ефективності 
Shapefi Geo SQLite 

le  Packa 

ge 

SQL GDB  PostgreSQL 

з PostGIS 

  

Файл GDB  Pers. Географія 

 GDB  TIFF 

Оцінка на 1 2 3 3 1 1 2 3 3 

Деталі 

критерію 1 
Лише Zip 

(багато 

файлів) 

просто 

(один файл) 

просто 

(один файл) 

Складно, лише для 

досвідчених користувачів 
Лише Zip просто 

(1 

файл) 

Один файл 

на растр 

Оцінка на 2 1 1 1 4 4 3 3 2 

Деталі 

критерію 2 
Без топології 

  

Найкраще, оскільки це 

забезпечує 

багатокористувацьке 

редагування 

Простий, але без 

одночасних 

користувачів 

  

Тільки 

через 

обчислення 

Оцінка на 3 3 2 2 2 2 2 2 3 

Деталі 

критерію 3 
просто  Помірний 

 
просто 

Оцінка на 4 3 1 1 2 1 2 2 3 

Деталі 

критерію 4 
Найбільш 

відомі 
Зовсім 

новий, мало 

користувачів 

Мало 

користувачів 
Добре 

відомий, 

тільки для 

просунуті 

користувачі 

Мало 

користувачів 
Досить відомий Найбільш 

відомі 

Загальний 

рахунок 
9 7 7 9 8 9 10 11 

Висновок Підходить, 

але ні 

бази 

даних e 

Добре для 

ВІДЧИНЕНО 

Користувачі 

джерела 

Добре для 

ВІДЧИНЕНО 

Користувачі 

джерела 

Підходить 

для Нац 

Архітектура, 

це багато 

хто знає 

Найкраще 

для 

Національний 

Архітектура, 

але потрібні 

підготовлені 

люди 

Найкраще 

виконання, 

але недолік 

для 

перенесення 

та 

прихована 

структура 

Найкраще для 

експертів із ризиків 

повеней (векторні 

та 

растр) 

Файлова база геоданих може бути кращим рішенням у випадку, якщо працюють навчені 

експерти з ГІС і існує надійний і надійний план резервного копіювання, який ретельно 

перевірений. Файлова база геоданих має явні переваги, зокрема швидкість доступу. Однак 

прихована структура робить його також чутливим до помилок і унеможливлює налагодження. 
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Крім того, якщо один файл відсутній (наприклад, через відключення електроенергії, що призвело 

до примусового вимкнення серверів), база даних може стати непридатною для використання. 

Тому ми пропонуємо розгорнути персональну базу геоданих як надійне рішення. Така 

персональна база геоданих може бути створена для одного чи кількох річкових басейнів або 

навіть для всієї країни та/або для одного чи кількох механізмів повеней для зберігання векторних 

даних, оскільки вона не перевищуватиме обмеження у 2 Гб. 

Рекомендується зберігати растрові дані окремо у файлах GeoTIFF не через обмеження розміру 

бази даних, а для належного адміністрування бази даних (тобто резервного 

копіювання/стиснення). 

  

Для підтримки векторних даних на національному рівні слід використовувати корпоративну базу 

даних, таку як PostgreSQL з відкритим кодом або комерційну Microsoft SQL, залежно від наявності 

навчених людей. PostgreSQL був би найкращим вибором, оскільки він також безкоштовний, але 

для підтримки бази даних (тобто стискання, створення індексів, резервного копіювання) потрібні 

навчені люди. Для бази даних Microsoft SQL є багато навчених людей, але це передбачає витрати 

на ліцензії. Базу даних Oracle не рекомендується використовувати для геопросторових даних 

через високу вартість обслуговування та низьку продуктивність без спеціального тонкого 

налаштування. 

  

Рекомендується зберігати растрові дані у файлах GeoTIFF через їхній розмір і для забезпечення 

легшого маніпулювання, навіть якщо їх можна імпортувати до бази даних. 

  

Оскільки дані про експозицію були створені для трьох рівнів деталізації та точності для трьох 

пілотних сайтів, і коли з цими даними проводилися випробування. 

  

Також слід звернути увагу на підтримку та оновлення бази даних у майбутньому. Для цього 

можуть знадобитися значні зусилля. Ми рекомендуємо зазначити, що є результатом 

паралельного проекту зі збору даних про опромінення, і на основі цього розробити стратегію 

ведення бази даних опромінення. 

  

Таблиця 2  
   Зусилля використано для 

Dâmbu & Olănești  

   людино-дні/км 2 

Покращення даних рівня 1 (1:100 000), в 

т.ч. населення, будівель % і класи 

0,05 

Покращення/створення даних рівня 2 

(1:25 000-1:10 000), в т.ч. населення, 

будівель % і класи 

0,3 

Створення даних рівня 3 (1:5000-1:1000) 

для ~2/3 типологій 

2.3 

Додавання атрибутів для даних рівня 3 

для решти ~1/3 типологій і 

вдосконалення даних 

~1 

Всього     

   

Слід зазначити, що для району Дамбу деякі дані були доступні, але все ж знадобилося докласти 

значних зусиль. У затопленій зоні Дамбу площею 26,67 км 2 на квадратний кілометр припадає 
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394 будівлі. Грунтуючись на зусиллях Dâmbu, можна розглянути можливість використання 

комбінації даних рівнів 1, 2 і 3 таким чином: 

  

Таблиця 3 - Висновки для кожного рівня точності для відкритих елементів  

Рівень  Висновок за отриманими результатами  

1 Дані рівня 1 забезпечують прийнятні результати в неміських 

районах (тобто: 

сільське господарство), тому немає потреби в даних рівня 2 або 

3. 

2 Дані рівня 2 забезпечують прийнятні результати для міських 

територій, якщо вірно оцінено % будівель. 

3 Дані 3-го рівня можна отримати для деяких сіл і міст лише для 

калібрування результатів для 2-го рівня. 

   

Іншими факторами, які також слід враховувати для обслуговування та проектування бази даних, 

є сховище та обчислювальна потужність. 

  

Таблиця 4 – Розрахункові витрати на обчислення та розмір даних 

   Dâmbu  Національний 

рівень 

  UoM  

Затоплена територія 18.8 44,536   км 2  

Роздільна здатність даних 

про небезпеку (розмір 

пікселя) 

2 2 4 8 м 

h днів 

Обчислити EAD на основі 

5 ймовірностей на ПК (6 

ядер; 32 ГБ оперативної 

пам’яті) 

26 

3.3 

~60 000 

~7000 

~15 000 

~1800 

3750 

450 

Кількість растрових файлів 

для 5 ймовірностей і EAD 

на річковий басейн (тільки 

річковий паводок) 

20x5 = 

100 

~ 120 сіток 

50х50 км х 100 

= 

~120 000 

~120 000 ~120 

000 

файли 

Розмір растрових даних 

(без стиснення) 

0,05 80-140 20-35 5-9 туберкульоз 

Розмір растрових даних 

(стиснутий, не для 

обчислення/відображення) 

0,2 ~500 ~125 30 GB 

   

Зусилля було оцінено для растрової комірки з роздільною здатністю 2 метри. Зусилля та розмір 

даних слід розділити на 4, якщо роздільна здатність подвоюється. Щоб зменшити зусилля та 

зменшити розмір даних, для обробки слід розглянути дані з вищою роздільною здатністю. Для 

правильного співвідношення витрат і вигод рекомендовано обчислювати всю країну з 

роздільною здатністю вище 10 метрів і обчислювати з нижчою роздільною здатністю лише в тих 

областях, де збиток є високим, наприклад, у найбільш постраждалих містах і кількох великих 

постраждалих селах. . 
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2.2  Рекомендована методологія та архітектура бази даних 

Згідно зі схемою UML на сторінці 25 Технічних рекомендацій щодо зон природного ризику 

INSPIRE існує чотири типи абстрактних об’єктів: 

1. Спостережувана подія 

2. Небезпечна зона 

3. Відкритий елемент (включаючи вразливість відкритих елементів) 

4. Зона ризику 

    

  

 
малюнок 3 

Схема INSPIRE зони природного ризику використовується для структури бази даних. 

  

Усі набори просторових даних мають бути надані з використанням тієї самої Просторової 

прив’язки, як це вимагає Європейська комісія (WISE). Крім того, набори даних повинні бути 

надані Румунською національною проекційною системою, Stereographic 1970 (Stereo70, 

EPSG:3844). Також важливо, щоб описані нижче векторні набори даних і растрові набори даних 

(наприклад, покриття небезпек із максимальною глибиною води та максимальною швидкістю) 

використовували однакову проекцію, інакше можуть виникнути помилки через повторне 

проектування. 

  

База даних описана в Додатку А і може бути додатково налаштована під час розробки кривих 

збитків, тестування методології та на основі результатів паралельних проектів. 
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2.3  Методика Оцінка шкоди та збитків 

Розроблено методологію шкоди і збитків і карт ризиків затоплення. Для простоти впровадження 

дві методології були об’єднані в один процес, який починається з Карт небезпек, даних про 

вплив і розподілу населення. 

• У першій частині процесу визначаються збитки та втрати та їх грошова оцінка. 

• Після оцінки результатів пошкоджень і втрат можна зробити висновок, що вхідні дані слід 

оновити для належних результатів або що результати вважаються задовільними. 

• Якщо результати задовільні, результати розрахунку шкоди та збитків використовуються як 

вхідні дані в рамках методології карт ризиків затоплення, для створення карти ризиків 

затоплення загального збитку, карти ризику очікуваного щорічного збитку та заповнення 

національної бази даних відповідними статистичними даними по річковому басейну на рівні 

населеного пункту (міста чи села) та на рівні адміністративної одиниці за межами населених 

пунктів. 

  

Методології враховували необхідність систематизації та стандартизації карт збитків, втрат і 

ризиків затоплення у всіх водозбірних басейнах річок Румунії та інших зонах ризику затоплення 

та застосовні як до існуючих Карт небезпеки затоплення АРЗВН I, так і до нових карт небезпек 

АРМЗН ІІ . Основна відмінність між ASPFR I та ASPFR II полягає в тому, що карти швидкості 

затоплення розробляються лише для ASPFR II. Таким чином, методологія була розроблена таким 

чином, щоб вона застосовувалася в обох ситуаціях, незалежно від того, доступні чи ні дані про 

швидкість води. Комбінована методологія карт шкоди і збитків і ризиків затоплення була 

перевірена на одному пілотному місці. 

  

Були проведені наступні заходи: 

• Існуючі карти небезпеки повеней були розглянуті та порівняні для пілотної ділянки річки 

Дамбу. Для перевірки методології карти небезпеки як з даними про швидкість води, так і без 

них. Очікуваний річний збиток (EAD) було розраховано на основі 5 періодів повернення (10, 

50, 100, 200, 500 років), які були створені для річки Дамбу в рамках циклу 2. Однак під час 

циклу 1 може бути ще менше періодів повернення, наприклад як 3 або 4, і в цих умовах EAD 

буде менш точним. 

• карти небезпек, створені для річки Dâmbu, були використані для перевірки методології 

механізму річкових паводків. 

• Для розробки методології було розглянуто практику ЄС, а також враховано Директиву 

INSPIRE та Рекомендації Джасперса. Це причина, чому в деяких випадках замість термінології 

Директиви щодо повеней використовувалась термінологія з Технічних рекомендацій 

Директиви INSPIRE, оскільки INSPIRE більше зосереджена на технічних аспектах розробки 

структури бази даних і карт ризиків затоплення (тобто ймовірність виникнення замість цього 

ймовірності). В основному розглядалися такі документи ЄС: 

– Технічні рекомендації щодо зон природного ризику INSPIRE 

( https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/nz ) , який був основним документом для 

розробки структури бази даних. 

– «Технічний звіт JRC за 2017 рік щодо функцій глобальної шкоди від глибини повені: 

Методологія та база даних із вказівками», доступний за адресою 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global flood - de pth - damage - functions - 

методологія - і - бази даних - рекомендації .  

– Рекомендація Джасперса 

( https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/thefunds/instruments/jaspers_en.cfm ) . 

– Методологію було розроблено також з урахуванням того, що повне використання цієї 

методології, включаючи розробку необхідної системи ГІС, є відповідальністю організації, 

яка розробляє FRMP. Таким чином, також було розглянуто існуючий безкоштовний плагін 

Flood Risk qGIS з відкритим кодом. Розглянуті основні документи: 

https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/nz
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/nz
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/nz
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/thefunds/instruments/jaspers_en.cfm
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/thefunds/instruments/jaspers_en.cfm
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/thefunds/instruments/jaspers_en.cfm
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– Стаття «FloodRisk: спільне безкоштовне програмне забезпечення з відкритим вихідним 
кодом для аналізу ризиків повеней», опублікована в 2017 році в журналі «Geomatics, 

Natural Hazards and Risk», доступна за адресою https://www.tandfonline.com/doi/full/ 
10.1080/19475705.2017.1388854 .  

– Посібник користувача плагіна Flood Risk QGIS доступний за адресою 

https://github.com/FloodRiskGroup/FloodRisk 

doc/raw/master/FloodRiskUserManual/Albano_UserManual_FloodRisk_2016.pdf. Цей плагін 

використовувався для розробки та тестування запропонованої методології для розробки 

карт ризиків повеней у Румунії. 

• Усі вхідні дані для тестування проекту методології для річки Дамбу були зібрані в базі даних, 

яка була розроблена, наприклад: 

– Дані про ризик повеней для рівнів 1, 2 і 3 як векторні дані ГІС, у тому числі щодо 

землекористування, конструкцій/будівель і населення. 

– Дані про небезпеку повені для 5 різних періодів повторення: 10, 50, 100, 200 і 500 років 

(пікова глибина води, швидкість і опору). 

– Пошукові таблиці для шкоди і збитків від повеней, що використовуються для оцінки 

вразливості матеріальних і нематеріальних, прямих і непрямих збитків як шари ГІС. 

– Захист від повеней як шар ГІС, з їх умовою як «прапор», не були зібрані в базі даних, 

оскільки вони недоступні для пілотної ділянки, тому запропоновані засоби захисту від 

повеней, запропоновані в ASPFR II, були включені для річки Дамбу. 

• Усі вхідні дані для тестування методології, переліченої вище, також були зібрані в програмі 

веб-ГІС, яка була розроблена для ілюстрації вхідних даних методології та результатів. Ця 

програма доступна за адресою https://gis.essensys.ro/demo/WorldBank .   

  

Методологія застосовна до річкових, плювіальних, прибережних і раптових повеней з певними 

невеликими відмінностями в оцінці економічних збитків і людських жертв, а також матеріальних 

і нематеріальних збитків. 

  

Результатом усіх цих заходів є методологія картографування ризиків повеней у Румунії, як 

описано нижче. 

  

  

    

  

  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2017.1388854
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2017.1388854
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2017.1388854
https://github.com/FloodRiskGroup/FloodRisk-doc/raw/master/FloodRiskUserManual/Albano_UserManual_FloodRisk_2016.pdf
https://github.com/FloodRiskGroup/FloodRisk-doc/raw/master/FloodRiskUserManual/Albano_UserManual_FloodRisk_2016.pdf
https://github.com/FloodRiskGroup/FloodRisk-doc/raw/master/FloodRiskUserManual/Albano_UserManual_FloodRisk_2016.pdf
https://gis.essensys.ro/demo/WorldBank
https://gis.essensys.ro/demo/WorldBank
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Рисунок 4 Ілюстрація методології шкоди і збитків (синій) + методологія карт ризиків 

затоплення (зелений) Етапи методології шкоди і збитків включають: 

1. Створюйте, обслуговуйте та вдосконалюйте карти впливу, небезпеки та розподілу населення, 

а також різні буквено-цифрові дані (криві шкоди, максимальні значення шкоди, коефіцієнти 

співвідношення), оцінюючи рівень їх точності. 

2. Для кожного вибраного річкового басейну, принаймні за 5 періодів повернення та для 

кожного вибраного населеного пункту: 
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a. Використовуйте відкриті елементи, карти небезпек і буквено-цифрові дані, такі як криві 

пошкоджень, максимальні значення пошкоджень і різні коефіцієнти співвідношення, щоб 

оцінити прямі, непрямі та загальні матеріальні збитки. 

b. Використовуйте карти населення, карти небезпек і буквено-цифрові дані, такі як підхід до 

втрати життя, співвідношення смертності/захворюваності та різні коефіцієнти 

співвідношення для оцінки прямого, непрямого та загального нематеріального збитку 

(наприклад, населення під загрозою, втрати життя, поранене населення та психічне 

здоров’я уражене населення). 

3. Перегляньте та оцініть результати, щоб виявити проблеми у вхідних даних і, якщо такі є, 

покращити вхідні дані та повторно обчислити вищезазначені результати. Після перевірки 

якості результатів оцініть точність як вхідних, так і вихідних даних. 

  

Основні кроки в рамках методології карт ризиків затоплення: 

4. Визначте загальний збиток для кожного типу повені та період повторення. 

5. Визначте очікуваний річний збиток (EAD) і щорічну потенційну втрату життя (PLL) для кожного 

типу повені. 

6. Створіть метадані та опишіть процес і точність для всіх вхідних і вихідних даних. 

  

База даних національного рівня: 

7. Інтегруйте вхідні та вихідні дані в загальнонаціональні карти ризиків затоплення (векторні та 

растрові) 

  

Перші три кроки (методологія шкоди і збитків) детально описані в параграфах нижче. 

Методологія картографування ризиків описана в Розділі 3 (кроки 4–7). 

2.3.1 КРОК 1 – Створення, підтримка та вдосконалення вхідних даних 

 Карти експозиції (багатокутник)   

 

 
Рисунок 5 Розподіл населення на точку (якщо доступно) використовується для створення 

точних даних розподілу населення на полігон 

  

    
    
Population distribution maps (polygon/point)   
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Рисунок 6 Приклад карт небезпек (растр) 

  

Важлива примітка: один із перших кроків, який потрібно виконати, це встановити значення 

NULL/No data для всіх пікселів, які відповідають річковому стоку, інакше показники ризику будуть 

неправильними. Встановлення значень NULL/No data для деяких пікселів у растрі — це операція 

ГІС, яку може виконати будь-який фахівець ГІС за допомогою безкоштовного програмного 

забезпечення з відкритим вихідним кодом або пропрієтарного. Кроки такі: 1 - оцифруйте річку 

на основі карти глибини небезпечних піків води та перевірте ортофотозображеннями. Звичайно, 

якщо DTM неточний, результати також будуть неточними. 2 - перетворити багатокутник річки на 

растр і встановити для заливки багатокутника значення NULL/No data (тобто -999). 3 - Об'єднайте 

два растри (тобто додайте растр 1 до растру 2). 4 - Встановіть значення -999 для пікселів зі 

значеннями, меншими за -900. 
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Малюнок 7 Приклади кривих пошкодження показані нижче. Для пілота використовується 

функція JRC. 

  

Таблиця 5. Приклади максимальних значень пошкоджень, які використовуються в цьому 

пілотному проекті 

Тип 

елемент 

опис Значення 

Структура 

Значення 

Зміст 

Крива 

пошкодження 

Використовуйте 

% збірки 

g 

11000 Міська тканина 450 300 JRC Residential Так 

12110 Індустріальний 300 500 JRC Industrial Так 

12120 Комерційний 500 800 JRC Commercial Так 

12130 Громадський 300 500 JRC Industrial Так 

12210 Швидкісні 

транзитні дороги 

та супутня земля 

500 0 Інфраструктура 

JRC 

  

12220 Інші дороги та 

прилегла земля 

100 0 Інфраструктура 

JRC 

  

12230 Залізниці та 

прилеглі землі 

200 0 Інфраструктура 

JRC 

  

13100 Видобуток 

корисних копалин 

і відвали 

1 0 JRC Industrial   

14100 Зелені міські 

території 

20 0 JRC Agriculture   

14200 Заклади для 

спорту та 

відпочинку 

300 50 JRC Agriculture Так 

21000 Орна земля 0,1 0 JRC Agriculture   

22000 Беззмінні 

насадження 

(виноградники) 

1 0 JRC Agriculture   

25000 Фруктові сади 0,9 0 JRC Agriculture   

2.3.2 КРОК 2a – Визначте загальний матеріальний збиток 

Для кожного пікселя з карти небезпеки максимальної глибини води інтенсивність уразливості у 

відсотках визначається на основі кривої пошкоджень, яка відповідає типу елемента, знайденого 

в центрі цього пікселя. Вразливість є функцією глибини води, де функція представлена кривою 

пошкоджень: 

  

V=f(h), де: 

  

V – Вразливість (також називається індексом сприйнятливості або відсотком 

пошкоджень) h – Пікова глибина води 
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Для певних типів відкритих елементів можуть існувати різні криві пошкодження для різної 

тривалості повені. 

 

Для певних типів відкритих елементів визначається як вразливість для конструкції будівлі, так і 

вразливість для вмісту будівлі, оскільки криві пошкодження можуть бути різними. 

  

вразливість для конструкції (%) 

  
вразливість до контенту (%) 

 
  

  

Для кожного пікселя на картах уразливості його значення (%) множиться на максимальне 

значення шкоди для структури/вмісту (€) відповідного відкритого елемента. Для тих відкритих 

типів елементів, які представляють будівлі, необхідно помножити отримане значення на 
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відсоток будівель у цьому полігоні. Ось чому необхідним кроком під час створення даних про 

оголені елементи є множення максимального значення пошкодження для типу оголеного 

елемента на оцінений або обчислений відсоток будівель у цьому полігоні, щоб отримати різні 

максимальні значення пошкоджень для кожен багатокутник. 

  

Залежно від типу відкритого елемента: 

D s/c =V x M s/c або D=V x B x M s/c   

де: 

D s/c – Пошкодження структури/вмісту (€/м 2 ) 

V – Вразливість (%) 

M s/c – максимальне значення пошкодження для структури/вмісту (€/м 2 ) 

B – Відсоток будівель у полігоні (%) 

  

пошкодження конструкції (€/м 2 ) 

  
пошкодження вмісту (€/м 2 ) 

  

Підсумовуючи пошкодження конструкції та пошкодження вмісту, отримуємо пряму відчутну 

шкоду (DTD) 

DTD = D s + D c 

Непрямий матеріальний збиток (ITD) отримується шляхом множення прямого матеріального 

збитку на коефіцієнт (C ITD ). 

ITD = DTDxC ITD 

  

Прямий відчутний збиток (€/м 2 ) 
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Непрямий відчутний збиток (€/м 2 ) 

  

  

Загальний матеріальний збиток (TTD) отримується шляхом підсумовування прямого 

матеріального збитку з непрямим матеріальним збитком: 

  

TTD = DTD + ITD 

  

Записка про оцінку прямого та непрямого матеріального збитку 

У цьому розділі описано основний підхід до оцінки прямого та непрямого 
матеріального збитку. Застосовуються такі принципи: 

– Крива пошкодження, макс. значення збитку та відсоток непрямого 

збитку буде надано для всіх відповідних типологій (класи 

впливу/землекористування). Це відповідатиме наявним даним про 

вплив. 

– Для більшості типологій крива шкоди базуватиметься лише на 

глибині води (як це прийнято в міжнародній літературі). У 

виняткових випадках можна використовувати інші пояснювальні 
параметри (наприклад, тривалість для 
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сільське господарство та потенційно швидкість раптових повеней). 

У разі використання інших пояснювальних параметрів перевіряється, 

що вони будуть доступною інформацією з моделювання небезпеки 

повені. Тип затоплення (плювіальне, річкове, раптове або 

прибережне) буде розглядатися в підході, тобто за модифікованим 

збитком у разі вторгнення солоної води.  
– Пряма відчутна шкода буде визначена для конструкції та вмісту 

будівель (або пов’язаних типологій).  

– Непрямий матеріальний збиток буде визначено у відсотках від 

прямого матеріального збитку. Відсоток, імовірно, залежатиме від 

типології (експозиція/класи землекористування) та глибини води.  

  

Результатом цього має бути щонайменше: 

– Підсумований збиток для затопленої території та карти з 

просторовим розподілом збитку [на клітинку сітки] для всіх 

сценаріїв у моделюванні небезпеки (різні ймовірності виникнення та 

типи затоплення). Це стосується загальної матеріальної шкоди та 

двох підкомпонентів: (1) прямої матеріальної та (2) непрямої 

матеріальної шкоди. 

Рекомендується також зберігати проміжні результати моделювання 

пошкоджень і втрат для поглибленого аналізу результатів (і перевірки 

якості). Це також було зроблено в пілоті. 

  

Підкреслюється, що результати моделювання шкоди та збитків слід 

аналізувати на просторовому рівні масштабу повені (або порівнянному). 

Карти розподілених у просторі збитків [на комірку сітки] не дають 

прогнозу щодо розміру збитку чи втрати життя для певного місця. 

Щонайбільше вони можуть вказувати на гарячі точки для пошкоджень 

або місця з підвищеною ймовірністю втрати життя чи травм. 

Загальний діапазон невизначеності моделювання пошкоджень і втрат 

лежить у порядку величини фактора від 2 до 5 (тобто Вагенаар та ін. 

[2015], Де Моель [2014], Колен та ін. [2014] та Вінтер та ін. [ 2018]). Цей 

фактор значно зростає, коли результати аналізуються на нижчих 

просторових рівнях/шкалах. 

2.3.3 КРОК 2b – Визначте загальний нематеріальний збиток 

Населення в групі ризику 

Населення під загрозою виходить із розподілу населення на рівні полігону для кожного пікселя 

в полігоні шляхом ділення населення на багатокутник на площу багатокутника, виражену в 

квадратних кілометрах. Розмір пікселя має збігатися з розміром пікселя карт небезпек, у цьому 

випадку 2 метри. Усі пікселі, що потрапляють у той самий багатокутник, матимуть однакове 

значення людей/км 2 . Чисельність населення, що піддається ризику, дорівнює кількості людей, 

які зазнають затоплення. 
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Втрата життя (смертність) 

Функція смертності є специфічною для кожного типу повені. 

  

Для раптових паводків використовується середній коефіцієнт смертності 3,6% (0,036) - на основі 

Jonkman [2007]. Середня смертність від плювіального затоплення становить 0,05% (0,0005) - на 

основі Jonkman [2007]. Порогове значення потенційно застосовується для визначення кількості 

людей, які зазнали впливу. Це базуватиметься на точності картування небезпек у випадку (дуже) 

низьких глибин води та буде розроблено під час цього проекту. У цій пілотній програмі порогове 

значення не застосовувалося. 

  

Запропоновано два методи визначення людських жертв через річкові та прибережні затоплення. 

Перший метод враховує лише глибину води, ігноруючи швидкість води, а другий метод враховує 

як глибину води, так і швидкість води. Кожен метод базується на інших даних, доступних для 

введення, тому той чи інший можна використовувати залежно від доступних даних. 

  

Для застосування першого методу необхідно оцінити відсоток евакуйованого населення, тоді як 

для застосування другого методу необхідно оцінити час попередження (у годинах) і мати певну 

інформацію щодо готовності влади та населення до повені. 

  

Обидва методи представлені не для того, щоб вибрати той чи інший, а для того, щоб дозволити 

експертам із ризиків повені використовувати той чи інший залежно від наявних даних або навіть 

використовувати обидва, якщо необхідно. 

  

Спосіб 1 - заснований на глибині води і фракції евакуації 

Для визначення смертності від річкових і плювіальних повеней кількість загиблих 

розраховується, як показано в наступному рівнянні 
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N=Fd(h) ∙ (1−FE) ∙ NPAR 

  

Де: 

• N: оцінка втрати життя (кількість жертв) 

• F d (h) – частка смертності / рівень смертності (%) 

• F E – частка евакуації (також ефективність евакуації) 

• N PAR – кількість людей у групі ризику 

  

Для підвищення рівня води нижче 0,5 метра на годину можна вважати, що рівень смертності 

становить: 

  

F d (h) = 0,003 * h. 

  

де h — глибина води, як це показано середньою лінією на графіку нижче (спрощення підходу 

Jonkman [2007] та Maaskant et al. [2009]). Метод не використовує швидкість води.  

  

 
Малюнок 8 Діаграма смертності лише на основі глибини води. 

  

Після визначення рівня смертності на основі глибини води, втрати життя можна визначити за 

згаданою вище формулою: 

  

N = 0,003 * h * (1−F E ) * N PAR 

  

  

  

  

  

  

  

Смертність (%) 
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Втрати життя при 20% евакуації (людин/км 2 ) 

  

  

  

Для кожного пікселя рівень смертності (тобто 0,3% = 0,003) множиться на населення під загрозою 

та частку евакуації, що призводить до втрати життя. 

Метод 2 – на основі параметра перетягування, часу попередження та готовності органів влади 

та людей . У рамках другого методу кількість загиблих визначається на основі рівня смертності, 

який використовується для кожного ступеня тяжкості повені. Цей метод легше використовувати 

на цьому етапі проекту для тестування методології, оскільки цей алгоритм уже існує в плагіні 

FloodRisk qGIS. 

  

Серйозність повені визначатиметься лише на основі параметра перетягування в цьому пілотному 

проекті. Однак більш детальна методологія, яка визначає інтенсивність повені на основі тягання, 

ковзання (квадрат максимальної швидкості води, помножений на максимальну глибину води), 

пікову глибину води та пікову швидкість води, описана в Додатку H. 
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Без урахування дій служб з надзвичайних ситуацій і без будь-якого попередження населення, 

для найгіршого сценарію розглядатимуться наступні показники смертності. 

  

Таблиця 6 Смертність (%) залежно від параметра перетягування 

Перетягування (h*v) Сила повені Смертність (%) 

>1 Високий 0,9 

0,5-1 Середній 0,3 

<0,5 Низький 0,02 

  

  

Рівень смертності (%) і серйозність повені 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Час попередження (год) 
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Для кожного пікселя рівень смертності (тобто 0,3% = 0,003) потім множиться на населення під 

загрозою, що призводить до втрати життя, якщо не вжити заходів (тобто попередження, 

евакуація, готовність населення). 

  

Слід зробити більш реалістичний сценарій, беручи до уваги, що деякі люди попереджені та 

мають час для евакуації або для того, щоб дістатися до багатоповерхових будинків, і що 

екстрені служби діють з певним ступенем координації між ними, але досі не встановлено 

протоколів і План дій у надзвичайних ситуаціях ще не застосовано, навіть якщо він існує. 

  
Таблиця 7 Рівень смертності для різних ступенів повені та часу попередження, випадок C3 

SUFRI 

   
Жертва без попередження (осіб/км 2 ) 

  

  
  

  

Втрата життя, з попередженням (осіб/км 2 ) 
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Захворюваність і травматизм 

Захворюваність і кількість постраждалих буде оцінюватися за коефіцієнтом людських втрат. Як 

умовне значення в пілоті розглядається співвідношення 3:1. Кожен піксель втрати населення 

буде помножений на 3, що дасть кількість поранених людей. 

  

Населення з проблемами психічного здоров'я 

Люди, які стали свідками загибелі, поранень і руйнування свого будинку внаслідок повені, 

можуть отримати психічну травму. Населення з проблемами психічного здоров'я внаслідок 

повені буде оцінено як відношення втрати життя. Як умовне значення в пілоті розглядається 

співвідношення 3:1. Кожен піксель втрати населення буде помножений на 3, що дасть кількість 

людей із проблемами психічного здоров’я. 

  

Захворюваність та травматизм (осіб/км 2 ) 

  

  
Населення з проблемами психічного здоров'я 
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Прямий нематеріальний збиток 

Прямий нематеріальний збиток визначається підсумовуванням грошової вартості втрати життя 

та грошової вартості захворюваності та травм: 

  

DID = LOL x M LOL + MAI x M MAI   

  

де: 

DID – прямий нематеріальний збиток (€/м 2 ) 

LOL – втрати життя (людей/км 2 ) 

M LOL – грошове значення втрати життя (євро/особу) 

MAI – Захворюваність і травматизм (людей/км 2 ) 

M MAI – грошове значення для захворюваності та травм (євро/особу) 

  

В якості попереднього значення в пілотному проекті розглядаються такі значення: 

M LOL = 200 000 євро/особу на основі середньої втрати ВВП 

M MAI = 10 000 €/особа 

  

Непряма нематеріальна шкода 

Непрямий нематеріальний збиток представляє монетизовану вартість людей із проблемами 

психічного здоров’я внаслідок повені: 

  

IID = MHI x M MHI , 

  

де: 

IID – Непряма нематеріальна шкода (€/м 2 ) 

MHI – Люди з проблемами психічного здоров’я (людей/км 2 ) 

M MHI – грошове значення для людей з проблемами психічного здоров’я (євро/особу) 

  

Як попереднє значення в пілотному проекті розглядається таке значення: 

M ОМС = 20 000 €/особа 

Прямий нематеріальний збиток (€/м 2 ) 
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Непрямий нематеріальний збиток (€/м 2 )  

  

 
  

Загальна нематеріальна шкода 

Щоб отримати карту загальної нематеріальної шкоди, слід додати значення пікселів прямої 

нематеріальної шкоди та непрямої нематеріальної шкоди. 

  

TID = DID + IID 

  

Результат кроку 2: 

Загальний матеріальний збиток (€/м 2 ) 
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Загальний нематеріальний збиток (€/м 2 )  

  

 
  

  

  

Помітка про оцінку прямого та непрямого нематеріального збитку 

У цьому розділі описано основний підхід до оцінки прямого та непрямого нематеріального 

збитку. Застосовуються такі принципи: 

– Підхід на основі втрати людських життів використовуватиме як вхідні дані: (1) розподіл 

населення, (2) характеристики паводку (тип затоплення та характеристики 

затоплення, такі як глибина затоплення, параметри перетягування, швидкість потоку 

або швидкість підйому) та (3) інформація щодо стратегії СРБ органів влади (виражена у 

відсотках евакуації, планування СРБ, час попередження тощо). Підходи до потенційної 

втрати життя описані вище. 

– Захворюваність розраховується за допомогою співвідношення смертності та 

захворюваності. Очікувана кількість людей з пораненнями потім визначається за 

допомогою подібного підходу до визначення очікуваної кількості жертв. 

– Кількість людей, які страждають від наслідків психічного здоров'я (непряма 

нематеріальна шкода), визначається як частка населення групи ризику. 

– Монетизуються кількість опромінених людей, очікувані жертви та поранення, а також 

кількість людей із психічними розладами. 

  

Результатом цього має бути щонайменше: 
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– Підсумований збиток для затопленої території та карти з просторовим розподілом 

збитку [на клітинку сітки] для всіх сценаріїв у моделюванні небезпеки (різні ймовірності 

виникнення та типи затоплення). Це стосується загальної нематеріальної шкоди та двох 

підкомпонентів: (1) прямої нематеріальної шкоди та (2) непрямої нематеріальної шкоди. 

– Населення під загрозою, жертви, поранення та люди, які страждають на проблеми з 

психічним здоров’ям, підсумовуються для затопленої території та створюються карти 

з просторовим розподілом значення [на клітинку сітки] для всіх сценаріїв у моделюванні 

небезпеки (різні ймовірності виникнення та типи затоплення). 

– Карта з просторовим розподілом річного очікуваного значення [на комірку сітки] 

смертності для всіх сценаріїв у моделюванні небезпеки (різні ймовірності виникнення та 

типи затоплення). 

  

Підкреслюється, що результати моделювання шкоди та збитків слід аналізувати на 

просторовому рівні масштабу повені (або порівнянному). Карти розподілених у просторі 

збитків [на комірку сітки] не дають прогнозу щодо розміру збитку чи втрати життя для 

певного місця. Щонайбільше вони можуть вказувати на гарячі точки для пошкоджень або 

місця з підвищеною ймовірністю втрати життя чи поранення. Загальний діапазон 

невизначеності моделювання пошкоджень і втрат лежить у порядку величини фактора від 2 

до 5 (тобто Вагенаар та ін. [2015], Де Моель [2014], Колен та ін. [2014] та Вінтер та ін. [ 

2018]). Цей фактор значно зростає, коли результати аналізуються на нижчих просторових 

рівнях/шкалах. 

2.3.4 КРОК 3 – Перевірка якості: оцінка результатів 

Перегляньте та оцініть результати, щоб виявити проблеми у вхідних даних і, якщо такі є, 

покращити вхідні дані та повторно обчислити вищезазначені результати. Деякі приклади – на 

основі попередніх результатів пілотного регіону – наведені нижче. Цей крок мають виконувати 

експерти, які знають сферу, що розглядається, оскільки вони знають, чи є результат вірогідним 

чи ні. Ми також рекомендуємо, щоб ці експерти поділилися своїм досвідом один з одним, щоб 

навчитися на практиці один одного в оцінці та перевірці результатів. 

  

У деяких областях, показаних нижче, DTM є неточним і показує ями, де існують будівлі. Будинки 

існують з 2013 року, тож може бути так, що DTM відображає ситуацію до 2013 року в цій області. 

У цьому випадку для цієї будівлі на карті небезпек буде вказано максимальну глибину води 

близько 4 метрів (червоний колір) і мінімальну глибину води близько 6 сантиметрів (синій колір). 

  

  
Малюнок 9. Неточності цифрової моделі рельєфу.  

  

Артефакти ймовірно з’являться у випадку споруд на великій території через низьку роздільну здатність моделі 

висоти води. Таким чином, штучне вирівнювання землі з метою створення постійної висоти для базового рівня 

великих складів або багатоквартирних будинків може не відображатися в моделі повені та призведе до 

нереалістичних висот і глибин води, обчислених для окремих будівель. 
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Рисунок 10 Артефакти в статистиці, спричинені великими спорудами. Зауважте, що «без 

даних» (білим) не враховуються 

  

Використання цифрової моделі висот також не враховує заглиблені або підземні поверхи 

(напівпідвали, підвали, підвали, стоянки). Однак у деяких випадках у DTM є артефакти, як можна 

побачити на зображенні нижче, які представляють затонулу бетонну платформу, можливо, 

будівельний майданчик. 

  

  

 
Рисунок 11 Артефакт затонулої платформи в цифровій моделі рельєфу 

  

В інших випадках існують відмінності між DTM і профілями, виміряними в польових 

топографічних дослідженнях. 

  

 
Малюнок 12 Неточності між вхідними даними: DTM і профілі польових досліджень 

  

Таким чином, дані про небезпеку повені будуть неточними через артефакти в цифровій моделі 

рельєфу та відсутні метадані. Ці приклади надано, щоб сприяти розумінню того, що метадані 

даних мають майже таке ж значення, як і самі дані. Без метаданих і без документів, які чітко 

пояснюють, як були створені дані, наступний постачальник даних у ланцюжку виробництва лише 

робить припущення. 

  

Відомо, що між ЦММ і топографічною зйомкою можуть бути значні відмінності. Крім того, 

відомо, що національна геодезична мережа має деякі проблеми, пов’язані з висотою, особливо 

через відсутність гравіметричних вимірювань. 
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Наприклад, під час створення карти ризиків затоплення, яка ілюструє загальний економічний 

вплив, виявилося, що висока вразливість щодо вмісту споруд існує в південній частині 

зображення нижче. 

  

 
  

Малюнок 13 Зона з неточною оцінкою вразливості 

  

Однак у цьому районі розташовані очисні споруди муніципалітету Плоєшті, а максимальна 

глибина затоплення становить близько трьох метрів, через те, що промислові об’єкти є 

басейнами для очищення стічних вод. Навіть якщо це територія, яка з’явиться на карті ризику 

затоплення, що ілюструє екологічний ризик, інтенсивність шкоди оцінюється неправильно, 

оскільки DTM також показує глибину води у водоймах. Таким чином, експерт із ризиків повені 

зможе змінити вартість споруди та її вміст або глибину води та повторно оцінити вразливість. 

Якщо необхідно, технік може також перекласифікувати відкриті елементи або навіть створити 

дані про відкриті елементи на більш детальному рівні лише для цієї області (тобто створити дані 

рівня 3 замість даних рівня 2 лише для цієї області). 

  

 
Рисунок 14 Перебільшена вразливість через басейни стічних вод, представлені в DTM 

  

Особливу увагу слід приділяти багатоквартирним будинкам, великі райони багатоповерхових 

житлових будинків досить поширені в міському просторі Румунії. Ці багатоквартирні будинки 

зазвичай мають дуже високу щільність населення; однак повінь, як правило, піддає ризику лише 

населення, яке живе на нижніх поверхах. 
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Малюнок 15 Переписні квартали з багатоповерховими житловими будинками мають 

набагато більше населення, ніж квартали з будинками, однак повені впливають лише на 

нижні поверхи 

  

Ще один особливий випадок – середньо- та висотна забудова на березі річок. Якщо русла річок 

не виключено з блоків обліку, частина блоків обліку, що охоплює русла річок, демонструватиме 

високі глибини та/або швидкості води під час моделювання повеней. Через високу щільність 

населення такі території призводять до штучно високого рівня ризику населення та, як наслідок, 

до високої оцінки смертей і травм. Ось чому оновлення/виправлення вхідних даних є 

необхідним кроком у рамках методології, і всі дані про небезпеку, дані про вплив і населення 

повинні бути пов’язані між собою та мати аналогічний рівень точності. Під час обчислення даних 

ризику пікселі, що відповідають річковому стоку, слід вилучити з карт небезпек. 

  

 
Малюнок 16. Русло річки покриває блок високої щільності. Штучно велика кількість 

нематеріальних збитків призводить до того, що вони не виключені з блоків перепису 

  

Немає переваги мати дані про опромінення з високим рівнем точності (рівень 3), але мати 

цифрову модель місцевості, на основі якої створено дані про небезпеку, із середнім або низьким 

рівнем точності. Для річки Dâmbu DTM було оцінено на низькому-середньому рівні точності, а 

карти небезпек – на низькому рівні точності; тому немає сенсу використовувати відкриті 

елементи на рівні 3, оскільки кращі оцінки не будуть отримані, навіть якщо використовувати 

високоточні дані про відкриті елементи. 
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Залежно від точності вхідних даних і досвіду персоналу, який оцінює пошкодження та втрати, 

може знадобитися виконати цикл кроків 2 і 3 кілька разів, зазвичай 2 або 3 рази. 

  

Точність вхідних даних оцінюватиметься за 5 класами: 

  

  Точність 

1 Низький 

1.5 Середньо-

низький 

2 Середній 

2.5 Середньо-

високий 

3 Високий 

Точність буде оцінено для кожного вхідного даних, наприклад: 

  

    Точність 

DTM і дані про небезпеку 1 Низький 

Відкриті елементи 2 Середній 

Розміщення населення 2 Середній 

Буквено-цифрові дані 1.5 Середньо-

низький 

Загальна точність 1.3 Середній -

Низький 

Загальна точність вхідних даних буде обчислена як середнє між мінімальною та середньою 

точністю: 

  

OA=(A MIN +A AVG )/2 

  

Точність оцінки загального збитку буде такою ж, як і загальна точність вхідних даних. 

  

Для належних результатів рекомендується мати однаковий рівень точності для всіх вхідних 

даних. Він має обмежений ефект, якщо один компонент має високий рівень точності, а решта 

мають низький або середній рівень точності. 

  

Були оцінені такі точності: 

  

Дані Точність 

DTM для Дамбу Середньо-низький 

Дані про небезпеку для Dâmbu Низький 

Корін Земельний покрив Низький 

INHGA Corine Land Cover Середньо-низький 

Міський атлас геометрії Середній 

Urban Atlas % будівель Дуже низький 

(непридатний) 

Отримано сітку розподілу 

населення  

Дуже низький 

(непридатний) 

Міський атлас населення Середній 
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Рівень населення 3 Високий 

Рівень населення 1 Низький 

EAD Середній 

  

Точність DTM і даних про небезпеку можна оцінити вручну на основі таких параметрів небезпеки, 

але точність цих продуктів повинна оцінюватися постачальниками даних: 

  

Імовірність (%) 0,2 0,5 1 5 10 

Період повернення (років) 500 200 100 20 10 

Витрата (м 3 /с) 243 195 160 87 59 

Небезпечна зона (км 2 ) 26.8 25,0 23.0 16.9 11.9 

Площа затоплення (км 2 ) 18.8 17.8 16.1 12.1 8.7 

Середня глибина води поза річкою (м) 0,75 0,74 0,70 0,68 0,63 

в житлових районах (м) 0,53 0,5 0,48 0,43 0,38 

Середня швидкість води за річкою (м/с) 1.43 1.34 1.27 1.12 1.03 

в житлових районах (м/с) 1.31 1.26 1.18 1.03 0,9 

Рівень точності даних про небезпеку Низький     

  

Оскільки відмінності між різними ймовірностями досить незначні, особливо пов’язані з 

глибиною води, загальний рівень точності можна вважати низьким. 

  

Пікселі, що відповідають руслу річки, повинні бути виключені з карт небезпеки під час 

визначення інформації про ризик. 

2.4  Вивчені уроки 

Були отримані такі уроки: 

• Растрові дані слід зберігати у файлах GeoTiff. 

• Назви растрових файлів мають бути стандартизовані. 

• Різні бази даних підходять для різних цілей (тобто корпоративні чи особисті, приватні чи з 

відкритим кодом). 

• ESRI Personal Geodatabase рекомендовано для використання постачальниками даних про 

ризики затоплення або OGC GeoPackage як альтернативний формат із відкритим кодом із 

певними недоліками (тобто: відсутність топології, менш відомий/використовуваний). 

• Виробництво та підтримка даних рівня 3 трудомістка. 

  

3 Методологія картографування ризиків повеней у Румунії 

Була створена комбінована методологія збитків і втрат і карт ризиків затоплення. 

  



40  

  

 
Основні кроки в рамках методології Damage & Loss: 

1. Створюйте, обслуговуйте та вдосконалюйте карти впливу, небезпеки та розподілу населення, 

а також різні буквено-цифрові дані (криві шкоди, максимальні значення шкоди, коефіцієнти 

співвідношення), оцінюючи рівень їх точності. 

2. Для кожного вибраного річкового басейну, принаймні за 5 періодів повернення та для 

кожного вибраного населеного пункту: 

a. Використовуйте відкриті елементи, карти небезпек і буквено-цифрові дані, такі як криві 

пошкоджень, максимальні значення пошкоджень і різні коефіцієнти співвідношення, щоб 

оцінити прямі, непрямі та загальні матеріальні збитки. 

b. Використовуйте карти населення, карти небезпек і буквено-цифрові дані, такі як підхід до 

втрати життя, співвідношення смертності/захворюваності та різні коефіцієнти 

співвідношення для оцінки прямого, непрямого та загального нематеріального збитку 
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(наприклад, населення під загрозою, втрати життя, поранене населення та психічно 

уражене населення населення). 

3. Перегляньте та оцініть результати, щоб виявити проблеми у вхідних даних і, якщо такі є, 

покращити вхідні дані та повторно обчислити вищезазначені результати. Після перевірки 

якості результатів оцініть точність як вхідних, так і вихідних даних. 

  

Основні кроки в рамках методології карт ризиків затоплення: 

4. Оцініть загальний збиток для кожного типу повені та періоду повторення 

5. Оцініть очікуваний щорічний збиток (EAD) і щорічну потенційну втрату життя (PLL) для 

кожного типу повені. 

6. Створіть метадані та опишіть процес і точність для всіх вхідних і вихідних даних. 

  

База даних національного рівня: 

7. Оновіть національні вихідні карти (вектор) з оціненою точністю, обчисливши: 

a. EAD (€) і PLL (осіб) на річковий басейн. 

b. EAD (€) і PLL (осіб) на населене місце. 

c. EAD (€) & PLL (людини) на адміністративну одиницю (без урахування названих населених 
пунктів). 

  

Етапи з 1 по 3 описані в розділі 2.3. У цьому розділі описано кроки з 4 по 7. 

3.1 Крок 4 Визначте загальний збиток для кожного типу повені та періоду повторення 

Загальний збиток (TD) визначається додаванням загального матеріального збитку (TTD) із 

загальним нематеріальним збитком (TID). Це робиться для загальної затопленої території (як 

показано нижче), а також для кожної клітинки сітки в растрах, щоб зробити просторовий 

розподіл шкоди і збитків. Це слід зробити принаймні для: 

  

TD = TTD+TID 

  

  Значення    

Механізм затоплення річковий    

Імовірність (%) 0,2 0,5 1 5 10 

Витрата (м 3 /с) 243 195 160 87 59 

Код річки/заплавного басейну 11-1-20-13-14    

Назва річки/заплави Dâmbu    

Площа річки/заплави (км 2 ) 167,8    

Довжина річки/повені (км) 40.3    

Великі пошкодження в Плоєшті    

національний код населеного пункту 130543    

Модель/Дата спостережуваної події? модель    

Використана версія методики 1.0 (07/2020)    

Використана версія параметрів 0,1 (06/2020)    
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Загальний рівень точності 1,3 (низький)    

Небезпечна зона (км 2 ) 26.8 25,0 23.1 16.9 11.9 

Затоплена територія поза річкою (км 2 ) 18  17  15.3  11.4 8 

Середня глибина води поза річкою (м) 0,71  0,7  0,67  0,62  0,57  

в житлових районах (м) 0,52  0,48  0,47  0,42  0,37  

Середня швидкість води за річкою (м/с) 1.42  1.34  1.26  1.12  1.01  

в житлових районах (м/с) 1.31  1.26  1.18  1.03  0,91  

Прямий відчутний збиток (млн. євро) 285,8 264.1 235,0 159.6 104.7 

Сільське господарство 0,6 0,6 0,5     

Дороги та залізниці 47.4 44.1 35.1     

Житлова 190.4 174.9 158.3     

Виробничо-громадський 37.3 35,0 32.5     

Комерційний 8.2 7.7 7.2     

Об’єкти для спорту та відпочинку 1.1 1.0 0,7     

Зелені міські території (і кладовища) 0,7 0,7 0,6     

Інший 0 0   0     

Непрямий матеріальний збиток (млн. євро) 71.5 66,0 58.7 39.9 26.2 

Загальний матеріальний збиток (млн. євро) 357.3 330.1 293.7 199,5 130.9 

Населення групи ризику (люди) 27,137 25,164 23 005 14 843 9,358 

Втрата життя – спосіб 1 без евакуації 37 32       

Загибель людей – спосіб 1 з евакуацією 30 25       

Втрата життя – спосіб 2 без попередження 62 46       

Втрата життя – спосіб 2 із попередженням 29 21 16 7 4 

Травмовані люди 86 62 47 21 12 

Прямий нематеріальний збиток (млн. євро) 6.5 4.7 3.6 1.6 0,9 

Люди з психічними травмами 86 62 47 21 12 

Непрямий нематеріальний збиток (млн. 

євро) 

1.7 1.2 0,9 0,4   0,2 

Загальний нематеріальний збиток (млн. 

євро) 

8.2 6.0 4.5 2.0   1.2 

Загальний збиток (млн. євро) 365,5 336,0 298.2 201.5 132,0 

3.2  Крок 5 Визначте очікуваний річний збиток для кожного типу повені 

Для кожного типу повені очікуваний річний збиток (EAD) визначається на основі загального 

збитку як області під графічним зображенням значень загального збитку для кожної ймовірності. 

Для правильної оцінки EAD важливо, щоб найнижчий період повернення (найвища ймовірність 

виникнення) відповідав ініціації пошкодження та щоб було достатньо охоплених періодів 

повторення, щоб зафіксувати розвиток пошкодження (переломні точки), коли події стають більш 

екстремальними. 

  

У пілоті розглядаються такі періоди повернення: 1/10, 1/20, 1/100, 1/200, 1/500 років. Однак 

методологія працює з будь-якою кількістю ставок повернення. Якщо кількість періодів 

повернення становить лише 3 або 4 (або навіть 5), площа трапецій, утворена значеннями 

загального збитку, неправильно оцінює площу під кривою збитку на основі ймовірності, тому 

площа трапецій буде трохи вищою, а згодом EAD буде вищою. Якщо періодів повернення 
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небагато, і вони охоплюють переважно сценарій з низькою ймовірністю, то точність EAD є 

низькою або навіть її значення не має значення, оскільки площа трапецій більша для більшої 

ймовірності (тобто площа трапеції між 5 і 10 % ймовірності більш ніж у 10 разів більша, ніж площа 

трапеції між ймовірностями 0,1–0,2 %.Таким чином, для визначення EAD важливіше мати карти 

небезпек для 10 % ймовірностей і навіть для більш високих значень (тобто 20 %). ніж для 0,1% 

ймовірності. Ось чому EAD краще оцінювати, якщо існує більше періодів повернення та якщо він 

включає період повернення, який описує початок пошкодження (тобто 3,7 року). 

  

Точність EAD можна оцінити на основі кількості повернутих періодів, як показано нижче, але 

різниця між середньою точністю EAD і низькою точністю EAD може становити лише 5%, тому вона 

не в тому ж діапазоні величини, що й EAD. інші точності, тому EAD не враховується при визначенні 

загальної точності: 

  

Кількість періодів повернення Точність EAD 

1 або 2 EAD неможливо визначити 

3 Низький 

4 Середній Низький 

5 і включає періоди повернення 10 і 20 

років, включаючи період повернення 

500 або 1000 

Середній 

6 і включає періоди повернення 10, 20 і 

50 років, включаючи період 

повернення, який описує початок 

пошкодження, і період повернення 500 

або 1000 

Середній Високий 

7 або більше та включає 10, 20, 50, 100, 

200, 500 та період повернення, який 

описує початок пошкодження 

Високий 

  

  
  

Площа під лінією утворена декількома трапеціями, і їхню площу можна легко обчислити за 

допомогою таких обчислень: 

  
Де: 

   

ΔP i = Приріст ймовірності перевищення D i = Середній збиток двох подій з ймовірностями 

перевищення P i та P i+1   
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Період повернення (років)  Перевищення 

Ймовірність 

Приріст (ΔP i )   

   

D i  ΔP i x Di 

10 (10%)       

   0,05 (201,5+132,0)/2 8.34 

20 (5%)        

   0,04 (298,2+201,5)/2 9,94 

100 (1%)        

   0,005 (336,0+298,2)/2 1.59 

200 (0,5%)        

   0,003 (365,5+336,0)/2 1.05 

500 (0,2%)        

   0,002 365,5 0,73 

∞         

    EAD (млн. євро) 21.70 

  

Приклад EAD, обчисленого лише за три періоди повернення 

  

Період повернення (років)  Перевищення 

Ймовірність 

Приріст (ΔP i )   

   

D i  ΔP i x Di 

10 (10%)       

   0,09 (298,2+132,0)/2 19.36 

100 (1%)        

   0,008 (365,5+298,2)/2 2.65 

500 (0,2%)        

   0,002 365,5 0,73 

∞         

    EAD (млн. євро) 22.74 

  

Можна побачити, що EAD збільшується приблизно на 5%, якщо він визначається лише на основі 

3 ймовірностей, а не на основі 5 ймовірностей. Таким чином, якщо методологія буде застосована 

на основі карт небезпек циклу 1, то в деяких випадках карти небезпек були визначені для 

менших імовірностей і, як наслідок, EAD буде менш точним, ніж EAD, обчислений на основі карт 

небезпек циклу 2. 

  

Також можна спостерігати, що більш високі значення ΔPi x Di отримують для більшої ймовірності. 

Тому більш важливим є визначення ймовірності, що відповідає ініціації пошкодження, і дуже 

важливо правильно визначити розряди для кожної ймовірності, у тому числі для ймовірності, що 

відповідає ініціації пошкодження. Однак ні в циклі 1, ні в ASPFR, які вже були завершені в циклі 

2, ймовірність, що відповідає ініціації пошкодження, не була визначена. 

  

Розглядаючи 3 періоди повернення, але пропускаючи ті з нижчими ймовірностями (тобто 500 

років), показує незначне зменшення порівняно з попереднім сценарієм, де був присутній період 

повернення 500 років. Таким чином, якщо карти небезпек за 1000 і 500 років і навіть 200 років 

повторюваних періодів відсутні, EAD не буде істотно відрізнятися (менше ніж на 1%) порівняно з 
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тим, якби ці карти небезпек існували. Важливіше мати карти небезпек, створені для вищих 

ймовірностей, а не для менших ймовірностей, і важливіше визначити ймовірність, коли 

починається ініціювання пошкодження. 

  

Період повернення (років)  Перевищення 

Ймовірність 

Приріст (ΔP i )   

D i  ΔP i x Di 

10 (10%)     

   0,09   (298,2+132,0)/2 19.36 

100 (1%)      

   0,005   (336,0+298,2)/2 1.58 

200 (0,5%)      

   0,005   336,0 1.68 

∞       

     EAD (млн. євро) 22.62 

  

Оскільки період повторення, що відповідає початку пошкодження, не було визначено ні в циклі 

1, ні в циклі 2 для ASPFR, які вже були завершені, він вважатиметься періодом повернення 2,7 

року для річки Дамбу, щоб симулювати відмінності у визначенні EAD з і без цього значення. Це 

буде вважатися 0,1 мільйона євро вартості початкового збитку. 

  

Період повернення (років)  Перевищення 

Ймовірність 

Приріст (ΔP i )   

D i  ΔP i x Di 

2,7 (37%)       

  0,27 (132,0+0,1)/2 17.83 

10 (10%)       

   0,05 (201,5+132,0)/2 8.34 

20 (5%)        

   0,04 (298,2+201,5)/2 9,94 

100 (1%)        

   0,005 (336,0+298,2)/2 1.59 

200 (0,5%)        

   0,003 (365,5+336,0)/2 1.05 

500 (0,2%)        

   0,002 365,5 0,73 

∞         

    EAD (млн. євро) 39,53 

  

У цьому сценарії можна спостерігати, що EAD стає майже вдвічі, якщо брати до уваги період 

повернення, що відповідає початку пошкодження. Однак фактично результати показують, що 

масштаби повені за 10 років повернення є нереалістично великими в місті Плоєшті, де 

відбувається основна шкода, і робиться висновок, що в містах і великих затоплених селах 

одновимірне моделювання небезпек не підходить, але такі висновки повинні бути зроблені. 

підняті в рамках методології картування небезпек, і рішення також повинні бути знайдені в 
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рамках методології картування небезпек для подолання таких ситуацій. У будь-якому випадку, з 

точки зору EAD, більш важливим є визначення періоду повторення, що відповідає початку 

пошкодження, ніж мати карти небезпек, створені для періодів повторення 1000, 500 або 200 

років. 

  

  

 
  

  

Подібним чином слід розрахувати річну потенційну втрату життя. Для різних ймовірностей, 

втрати життя (тобто 29, 21, 16, 7, 4), PLL буде: 

  

Період повернення (років) Перевищення 

Ймовірність 

Приріст (ΔP i )    

D i   ΔP i x Di 

10      

  0,05   (7+4)/2 0,275 

20       

  0,04   (16+7)/2 0,46 

100       

  0,005   (21+16)/2 0,0925 

200       

  0,003   (29+21)/2 0,075 

500       

  0,002   29 0,058 

∞       

Річне очікуване значення кількості втрат 0,96 
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Зверніть увагу на річний очікуваний збиток  

Карти небезпек для річкових паводків є єдиними доступними картами небезпек для цього 

пілотного дослідження. Якщо доступні карти небезпек для кількох сценаріїв, AED для 

комплексного затоплення підсумовується, припускаючи незалежність між небезпеками 

(також див. крок 7). На момент написання статті незрозуміло, якою мірою комплексне 

затоплення стосується зон потенційного та значного ризику затоплення. Рекомендується 

(1) [прагматично] виправити пряме підсумовування AED, що випливає з припущення про 

незалежність між подіями, якщо виявляється, що це призводить до значного завищення 

результатів, і (2) брати до уваги складне затоплення, коли оцінка ефективності заходів [і, 

таким чином, забезпечення ефекту заходів від переоцінки]. 

  

Результатом цього має бути щонайменше: 

– Підсумкова річна очікувана шкода для затопленої території та карти з просторовим 

розподілом річної очікуваної шкоди [на клітинку сітки]. Це стосується загальної шкоди 

та чотирьох підкомпонентів: (1) пряма матеріальна, (2) непряма матеріальна, (3) пряма 

нематеріальна та (4) непряма нематеріальна шкода. 

– Підсумкове річне очікуване значення для затопленої території та карта з просторовим 

розподілом річного очікуваного значення [на комірку сітки] населення, що перебуває в зоні 

ризику, кількості постраждалих, кількості травм та кількості людей, які страждають 

на проблеми з психічним здоров’ям. 

– Карта з просторовим розподілом річного очікуваного значення [на комірку сітки] 

смертності (із зазначенням ймовірності втрати життя). 

– Якщо це доцільно, наведені вище вихідні дані слід генерувати для різних типів затоплення 

(плювіального, річкового, прибережного, раптового затоплення) та (сумованого) 

складного затоплення. 

  

Наголошується, що результати річних очікуваних збитків слід аналізувати на просторовому 

рівні масштабу повені (або порівнянному). Карти розподілених у просторі збитків [на 

комірку сітки] не дають прогнозу щодо щорічних очікуваних збитків або втрати життя для 

конкретного місця. Щонайбільше вони можуть вказувати на гарячі точки для пошкоджень 

або місця з підвищеною ймовірністю втрати життя чи травм. Що, у свою чергу, може 

надати керівництво для оцінки заходів щодо зменшення ризиків повеней. Загальний діапазон 

невизначеності моделювання пошкоджень і втрат лежить у порядку величини фактора від 

2 до 5 (тобто Вагенаар та ін. [2015], Де Моель [2014], Колен та ін. [2014] та Вінтер та ін. [ 

2018]). Цей фактор значно зростає, коли результати аналізуються на нижчих просторових 

рівнях/шкалах. 
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3.3 Крок 6 Створіть метадані та опишіть процес і точність для всіх введених і 

вихідні дані 

Важливо зберігати деталі, які використовувалися для виконання методології, у базі даних і 

надати документ, у якому вказано, як обчислювалися результати, особливо деталізовано, чи 

були вхідні дані скориговані/виправлені чи ні. 

  

У таблиці нижче можна побачити ілюстрації деяких загальних деталей, які ілюструють точність 

результатів. 

  

   Значення   

Механізм затоплення  річковий   

Імовірність (%) 0,2 0,5 1 5 10 

Витрата (м 3 /с) 243 195 160 87 59 

Код річки/заплавного басейну  11-1-20-13-14   

Назва річки/заплави  Dâmbu   

Площа річки/заплави (км 2 )  167,8   

Довжина річки/повені (км)  40.3   

Великі пошкодження в  Плоєшті   

національний код населеного пункту  130543   

Модель/Дата спостережуваної події?  модель   

Використана версія методики  0,1 (07/2020)   

Використана версія параметрів  0,1 (06/2020)   

Точність DTM  1,5 (Середній – 

Низький 

w)  

Точність даних про небезпеку  1 (низький)   

Точність виставлених елементів  2 (середній)   

Точність розподілу сукупності  2 (середній)   

Точність буквено-цифрових даних  2 (середній)   

Загальний рівень точності  1,3 

(низький) 

  

Очікувана річна шкода (млн. євро)  20.77   

Щорічна потенційна втрата життя      

Для кожного обчислення слід надати файл метаданих, що описує набір даних, відповідно до 

Технічної інструкції INSPIRE щодо метаданих, версія 2.0, з якою можна ознайомитися за адресою 

https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata - iso19139 . Цьому слід приділити особливу 

увагу, надавши тут якомога більше деталей. 

https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
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3.4 Крок 7 Оновлення національної бази даних 

Кожна база даних супроводжується відповідними растровими файлами, імена яких зберігаються 

в базі даних. Вичерпний звіт і метадані також генеруються разом з базою даних. 

  

Ці растрові файли та вміст бази даних слід додати до національної бази даних ризиків повеней, 

яка мала б подібну структуру, але дозволяла також зберігати поточні та історичні дані. 

  

Розраховане значення очікуваної річної шкоди (не растрове) і річну потенційну втрату життя 

можна агрегувати до річкового басейну / ASPFR, села чи міста, адміністративних одиниць або 

клітинок ризику затоплення або навіть будь-якої іншої геометрії за допомогою інструментів ГІС 

зональної статистики для підсумовування значення всіх пікселів, що потрапляють у певний 

багатокутник. Наприклад, шляхом підсумовування всіх значень пікселів з карти EAD, що 

потрапляють у певне місто, отримуємо значення EAD у цьому місті (тобто 16 мільйонів євро/рік 

для міста Плоєшті). 

  

Таблиця 8 Вихід на річковий басейн 

Басейн річки  

Код 

Річка 

Басейн 

Рівень 

Очікуваний 

Пошкодження 

ЄВРО) 

Річний 

(Mio 

Щорічна 

потенційна втрата 

життя (людей) 

XI_1.20.13.14.1. 6 0,017841    

XI_1.20.13... 6 0,048068  0,000884 

XI_1.20.13.16.. 6 0,208267  0,001639 

XI_1.20.13.15.. 6 0,586906  0,002382 

XI_1.20.13.14.. 6 19,88457  0,899518 

  

Таблиця 9 Виробіток на село / місто 

Код SIRUTA СИРУТА 

Рівень 

Очікується 

Річний 

Пошкодження 

 (Mio 

ЄВРО) 

Щорічна потенційна 

втрата життя (людей) 

130687 3 0,00013168 0,000398 

130632 3 0,000500914 0,000004 

135191 3 0,002878136 0,000007 

135075 3 0,00821826 0,000031 

130696 3 0,016484368 0,000665 

135057 3 0,018965868 0,001937 

130570 3 0,057177977 0,002967 

131005 3 0,161063928 0,031116 

130650 3 0,357614181 0,04674 

130883 3 0,464244024 0,002358 

131041 3 0,723101159 0,161617 

130543 3 16.34745131 0,656546 
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Таблиця 10 Випуск на адміністративну одиницю 

Код SIRUTA Рівень SIRUTA Очікується  Річний 

Пошкодження  (Mio 

ЄВРО) 

Річний  потенціал 

Втрата  _ 

(Люди) 

життя 

135164 2 0,074731305 0  

130678 2 0,076157303 0,000001  

130981 2 0,10960529 0  

130552 2 0,185881017 0  

130847 2 0,242704661 0  

135020 2 0,26901025 0  

130614 2 0,514464447 0,000027  

130534 2 1,115264484 0,000007  

    

3.5  Легенди карт (Зображення) 

Оскільки карти небезпек і ризиків також мають бути відображені в програмі веб-ГІС, на папері чи 

у вигляді зображення, для забезпечення одноманітності пропонуються наступні колірні рамки 

для карт небезпек і ризиків. 

  

Колір HEX Значення 

для 

€/м 2 

  

Цінність 

 для 

населення 

під 

 загрозою 

(Люди  

/км 2 ) 

Цінність 

для 

інших 

людей 

/км 2  

Відсоток 

(%) 

Сила повені м РС 

#98CEFF 0 0 0 0% Незначний     

#1A9641 1 100 1 10%   0 0 

#58B453 5 500 5 20% Низький     

#97D265 10 1000 10 30%       

#C4E687 20 2000 рік 20 40% СереднійНизький 0,45 1.5 

#ECF7AD 50 5000 50 50%       

#ФФЕДАБ 100 10000 100 60% Середній 0,8 1.6 

#FEC981 200 20000 200 70%   1 2 

#F99E59 500 50000 500 80% середньо- 

Високий 

    

#E85B3A 750 75000 750 90%       

#D7191C 1000 100000 1000 100% Високий 2 3 

#840101 макс макс макс   Екстрім макс макс 
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4 Пробні запуски ГІС-системи картографування повеней 

Комбінована методологія була протестована з використанням тимчасових («фіктивних») 

параметрів. 

На цьому етапі використовувалися такі параметри, щоб проілюструвати, як можна застосувати 

методологію: 

  

Використані параметри Використані значення 

Максимальні значення шкоди для 

відкритих елементів з рівнем точності 

2 

Див. Додаток Б 

Максимальні значення пошкоджень 

для відкритих елементів з рівнем 

точності 1 

Див. Додаток C 

Криві шкоди для рівня 1 і 2 

Відкриті елементи 

Див. Додаток D 

прямого 

 нематеріального/матеріально

го збитку 

1:4 

Коефіцієнт смертності за методом 

втрати життя 1 

0,003 x глибина води 

Коефіцієнт евакуації 20% 

Перетягування методу втрати життя 2 

пороги, пороги сценарію 

0,5  і 1, C3 

  

Час попередження Перегляньте карту в додатку web-

GIS 

Співвідношення поранених/загиблих 3:1 

Смертельна грошова шкода 200 000 євро/людина (ВВП) 
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Травми грошовий збиток 10 000 €/особа 

Співвідношення загиблих і людей, які 

стали свідками загибелі, поранень і 

руйнування свого житла внаслідок 

повені 

1:12 

Непряма нематеріальна грошова 

шкода 

20 000 €/особа 

  

Усі  результати були завантажені в веб-додаток ГІС, який доступний за адресою 

https://gis.essenssys.ro/demo/WorldBank .  

  

Згідно зі схемою UML на сторінці 25 Технічних рекомендацій щодо зон природного ризику 

INSPIRE існує чотири типи абстрактних об’єктів: 

1. спостережувана подія 

2. небезпечна зона 

3. відкритий елемент (включаючи вразливість відкритих елементів) 4. зона ризику 

  

 
Рисунок 17. Схема INSPIRE зони природного ризику, яка використовується для структури 

бази даних 

  

https://gis.essenssys.ro/demo/WorldBank
https://gis.essenssys.ro/demo/WorldBank
https://gis.essenssys.ro/demo/WorldBank
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4.1 Спостережувана подія 

Спостережувана подія є необов’язковою, оскільки в схемі UML тип функції AbstractObservedEvent 

записаний як 0...*. Він використовується лише для представлення минулих подій і, таким чином, 

не буде присутній у запропонованій структурі бази даних, яка використовується для 

моделювання карт ризиків затоплення для подій з різною ймовірністю перевищення. Якщо події, 

що спостерігаються, потрібно змоделювати в майбутньому, тоді для кожної події, що 

спостерігається, можна створити окрему базу даних з однаковою структурою, зберігаючи дані 

про небезпеку, дані про опромінені елементи та економічні наслідки для кожного опроміненого 

елемента. 

  

Вважається, що це виходить за рамки поточного завдання, оскільки існує окремий проект 

Світового банку, який реалізується Генеральною інспекцією з надзвичайних ситуацій (IGSU), який 

охоплює ці аспекти. Однак структура бази даних для представлення минулих подій майже така 

сама, але також містить інформацію про спостережувану подію. Ця інформація містить період 

часу та назву для унікальної ідентифікації події. Додаткова інформація необов’язкова, за 

винятком ідентифікатора Inspire минулої повені. Дані, включно з небезпекою, відкритими 

елементами, вразливістю, загибеллю людей, прямими та непрямими збитками, слід визначати 

в основному з польових досліджень, а не лише з моделювання.  

4.2  Небезпечна зона 

Небезпечна зона має дві основні характеристики: 

• ймовірність виникнення (тобто ймовірність = 0,2% для повені з періодом повторення 500 

років → 1/500=0,2%). 

• інтенсивність повені (тобто максимальна глибина води 1,2 м, максимальна швидкість води 

1,2 м/с, максимальне захоплення води 1,2 м 2 /с), яка зберігається як значення кожного 

пікселя в HazardCoverage. 

  

 
Малюнок 18 Типи ознак небезпеки в схемі INSPIRE 

  

З точки зору растрових даних це означає, що для кожної ймовірності виникнення існує один 

растр, а значення пікселя буде інтенсивністю (тобто глибина води 1,2 м, швидкість води 1,2 м/с, 

12 годин під водою). У типовому растрі можна зберегти лише одне значення (тобто RF-PD02 є 

растром, що зберігає інтенсивність як глибину води для ймовірності виникнення 0,2% для 

річкової/річкової повені). Таким чином, база даних міститиме велику кількість растрів з різними 
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типами інформації про небезпеку повені. У наведених нижче прикладах для різних типів 

затоплення та різних ймовірностей виникнення: 

• піковий рівень води; 

• пікова швидкість течії води; • параметр перетягування; 

• параметр ковзання. 

  

Таблиця 11 Орієнтовні назви файлів для растрових даних про небезпеку (1 тип затоплення) 

Ймовірність 

виникнення 

з Пікова 

глибина 

вода Пікова 

вода 

швидкість 

Перетягування Розсувні 

10%=0,1  RF_PD10  RF_PV10 RF_DG10 RF_SL10 

5%=0,05  RF_PD5  RF_PV5 RF_DG5 RF_SL5 

1%=0,01  RF_PD1  RF_PV1 RF_DG1 RF_SL1 

0,5%=0,005  RF_PD05  RF_PV05 RF_DG05 RF_SL05 

0,2%=0,002 RF_PD02 RF_PV02 RF_DG02 RF_SL02 

  

Дані також можна зберігати в одному файлі для формату NetCDF, але цей формат ще не настільки 

поширений і його досить важко використовувати в ГІС-додатках. Таким чином, поки що карти 

небезпеки зберігатимуться в окремих растрових файлах, а назва файлу вказуватиме параметр, 

який використовується як інтенсивність небезпеки (тобто PD для максимальної глибини води) 

плюс ймовірність виникнення (тобто 02 для 0,2% ймовірність виникнення). У рамках 

запропонованої методології рекомендовано використовувати файли Geotiff для зберігання 

растрових даних. 

  

Для повеней, спричинених механізмом розливу річки, назва растрів може також містити 

європейський код водного тіла (тобто: RF-PD02-RORW11-1-20-13-14_B1.tif для файлу, що зберігає 

глибину води з 0,2 % ймовірності для річки Дамбу). 

4.2.1  Правила іменування 

Для іменування растрових файлів пропонується використовувати наступні абревіатури: 

• HAZ – небезпека 

• RF – Річкова повінь (використовується замість Fluvial Flood, щоб використовувати FF для 

раптової повені) 

• PF – Плювіальна повінь 

• FF – Раптова повінь 

• CO – прибережна повінь 

• P02 – ймовірність 0,2%. 

• PD – Пікова глибина затоплення (карта небезпек) 

• PV – Пікова швидкість повені (карта небезпек) 

• DR – параметр перетягування (карта небезпек) 

• SL – параметр ковзання (карта небезпек) 

• RORW11-1-20-13-14_B1 – Код ЄС річки Дамбу 

• SIRUTA130543 – Національний код муніципалітету Плоєшті 

• LAT45-20-LONG24-23 – 45.20 N & 24.43 E 

• VUL - Вразливість 

• VUL_S – Інтенсивність оцінки вразливості для структури 

• VUL_C – інтенсивність оцінки вразливості вмісту 
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• PR – Населення в групі ризику 

• LL – Втрата життя 

• MI – Захворюваність і травми 

• MH – Населення з проблемами психічного здоров’я 

• L1 – Рівень 1 

• L2 – Рівень 2 

• L2A – Рівень 2A 

• L3 – Рівень 3 

• L12 – поєднання рівня 1 і рівня 2 

• DTDS – пряма відчутна шкода для конструкції 

• DTDC – пряма матеріальна шкода для вмісту 

• TDTD – Повна пряма матеріальна шкода 

• TITD– Загальна непряма матеріальна шкода 

• TDITD – Загальна пряма та непряма матеріальна шкода 

• TDID – Повна пряма нематеріальна шкода 

• TIID – Повна непряма нематеріальна шкода 

• TDIID – Загальна пряма та непряма нематеріальна шкода 

• TDITID – Загальна пряма та непряма, матеріальна та нематеріальна шкода 

  

Приклад: TDITID_ L2_RF_02_RORW11-1-20-13-14_B1.tif – растр, що зберігає загальну пряму та 

непряму матеріальну та нематеріальну шкоду, обчислену на основі відкритих елементів рівня 2 

для ймовірності затоплення річки Дамбу 0,2%. 

  

На зображенні нижче видно, що в рівнинних районах, коли річка повноводна, її розлив може 

охопити й інші річкові басейни. Це означає, що в басейні річок Ghighiu і Pârâul Rece буде два 

растри небезпеки: один через повінь річки Ghighiu/Pârâul Rece, а інший через повінь річки 

Dâmbu. Тому, якщо національна оцінка виконується для певної ймовірності виникнення, слід 

враховувати максимальне значення растрів, що перекриваються. У цьому випадку національні 

растри можуть мати назву RF_PD02_RO1000. 

  

У випадку, якщо растри будуть створені на рівні району річкового басейну, растри можуть мати 

такі назви, як RF_PD02_RO4. 
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Рисунок 19 Зона небезпеки для 0,2% ймовірності річкового розливу річки Дамбу, що 

простягається в сусідні річкові басейни 

  

Конвенція про найменування, проілюстрована для растрових файлів, що представляють 

небезпеку для річки Дамбу: 

  

Таблиця 12 Імена файлів для растрових даних небезпеки 

Ймовірність 

виникнення  

Растр глибини піку річкової 

повені  

Растр пікової швидкості повені  

10%=0,1 HAZ_RF_PD10_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

HAZ_RF_PV10_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

5%=0,05 HAZ_RF_PD5_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

HAZ_RF_PV5_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

1%=0,01 HAZ_RF_PD1_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

HAZ_RF_PV1_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

0,5%=0,005 HAZ_RF_PD05_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

HAZ_RF_PV05_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

0,2%=0,002 HAZ_RF_PD02_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

HAZ_RF_PV02_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

0,1%=0,001 HAZ_RF_PD01_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

HAZ_RF_PV01_RORW11-1-20-13- 

14_B1.tif 

  

Подібно, дані про небезпеку перетягування та ковзання зберігатимуться у файлах із такими 

іменами, як: 

  

HAZ_RF_DG10_RORW11-1-20-13-14_B1.tif, HAZ_RF_SL10_RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

  

Якщо будуть створені інші карти небезпек, можна використати подібну угоду про найменування 

та додати її до поточної методології (тобто RS для швидкості підвищення рівня води). Метрика СІ 

рекомендована як одиниця вимірювання в методології (м/с). 
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Рисунок 20 Растрові дані про небезпеку, що зберігають максимальну глибину повені для 0,2% 

ймовірності для річки Dâmbu 

  

 
  

Рисунок 21 Растрові дані про небезпеку, що зберігають пікову швидкість паводку для 0,2% 

ймовірності для річки Dâmbu 

Для кожного растру небезпеки має бути згенерований багатокутник, що представляє 

максимальний розмір небезпечної зони для певної ймовірності виникнення. Для правильної 

ілюстрації цей багатокутник не повинен містити островів або отворів і повинен бути 

узагальнений, щоб зменшити кількість вершин. 

  

  
Рисунок 22 Небезпечна зона для ймовірності 0,2% (багатокутник) – InspireId = 

HAZ_RF02_RORW11-1-20-13-14_B1 
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Для інших механізмів повені, таких як, наприклад, плювіальна повінь, національний код SIRUTA 

міста можна використовувати для унікальної ідентифікації карти небезпек (тобто 

HAZ_PF_PD_SIRUTA130543.tif). 

  

Для раптових паводків умова найменування може використовувати приблизні координати 

широти та довготи джерела раптового паводку (тобто HAZ_FF_PV_LAT45_20_LONG24_23.tif, 

якщо джерело раптового паводку розташоване на 45,20 широти та 24,23 довготи, виражених у 

десяткових градусах). Однак це можна зробити після завершення паралельного проекту з 

картографування небезпеки повеней. 

  

Можна використовувати будь-які угоди про найменування, якщо ім’я растрового файлу 

використовуватиметься відповідно до типу об’єкта небезпечної зони, але настійно 

рекомендується використовувати угоду про найменування для растрових файлів, що зберігають 

дані про небезпеку, як запропоновано вище, через той факт, що растри небезпеки генеруються 

різними постачальниками даних. Також настійно рекомендується вимагати від постачальників 

даних про небезпеку надання метаданих для кожної карти небезпек відповідно до формату 

метаданих INSPIRE, як описано в INSPIRE 

Технічні рекомендації версії 2.0.1 доступні за адресою 

https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata - iso19139 . Крім того, ми настійно 

рекомендуємо попросити постачальників даних заповнити розділ походження якомога більшою 

кількістю деталей, щоб точно описати методологію та вхідні дані, які використовувалися для 

створення растрових даних про небезпеку. 

  

Атрибути типу об’єкта небезпечної зони будуть такими: 

• Геометрія (багатокутник без отворів і островів, лише показує максимальну протяжність і є 

узагальненим, щоб не мати вершин для кожного пікселя на контурі). 

• inspireId (тобто HAZ_RF02_RORW11-1-20-13-14_B1, що вказує на відповідний растр для 

геометрії багатокутника). 

• likelihoodOfOccurence (тобто 0,002 для 0,2% ймовірності, завершено лише для річкових 

паводків). 

• typeOfHazard (тобто: річкова повінь, повінь, раптовий паводок). 

• determinationMethod завжди розглядатиметься як «моделювання» для карт небезпеки 
затоплення. Лише у випадку, якщо буде створено базу даних для зберігання даних про 

повені, що відбулися, тоді методом визначення буде «indirectDetermination». 

4.2.2  Метадані  

Постачальники даних, які створюють карти небезпек, мають надати полігони, растрові дані та 

відповідні файли метаданих INSPIRE для кожної небезпечної зони. 

  

Файл метаданих для карти небезпеки може мати точно таке ж ім’я, що й растрові дані, що 

закінчується на 

Завершення XML (тобто HAZ_RF_PD02_RORW11-1-20-13-14_B1.XML для відповідного растрового 

файлу HAZ_RF_PD02_RORW11-1-20-13-14_B1.TIF). Для зберігання растрових даних 

рекомендується використовувати формат GeoTiff. 

  

Оскільки растрові дані про небезпеку також є результатом моделі, яка має інші дані як вхідні 

дані, також рекомендовано вимагати від постачальників даних, які створюють вхідні дані для 

карт небезпек, також надавати файли метаданих INSPIRE для наданих даних, включаючи багато 

деталей у розділі походження та включити інформацію про точність даних в окремий документ. 

  

https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139
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Наприклад, оскільки для DTM не було надано жодних метаданих, постачальник даних, який 

створюватиме карти ризиків затоплення, повинен буде проаналізувати їх, щоб побачити, що 

вони складаються з кількох джерел із різною просторовою роздільною здатністю. Первинні дані 

руслової території мали значно кращу просторову роздільну здатність. Натомість у більшій 

області просторова роздільна здатність набагато нижча, тому дані можна інтерполювати (див. 

зображення нижче). 

  

  
Рисунок 23 Деталі цифрової моделі рельєфу, що ілюструє різні точності 

4.3  Відкриті елементи  

 
Малюнок 24 Векторний компонент типів об’єктів відкритих елементів у схемі INSPIRE 

  

Типи векторних об’єктів відкритих елементів будуть організовані за рівнями (тобто Рівень 3 має 

найбільш детальну типологію та є найбільш точним щодо геометрії об’єктів). 

  

Будуть принаймні такі типи векторних функцій ExposedElements, і вони зберігатимуть лише 

typeOfElement як VulnerabilityAssessment (див. зображення вище): 

• ExposedElementsParcelLevel3 (тобто TypeOfElement = 11260 для житлового району з 

багатоквартирним будинком) • ExposedElementsConstructionLevel3 (тобто TypeOfElement = 

61260 для багатоквартирного будинку) 

• ExposedElementsPointLevel3 (тобто TypeOfElement = 66121 для стовпа високої напруги) Це 

також міститиме буфер, який буде застосовано до точок, щоб перетворити всі дані на 

багатокутники. 

• ExposedElementsParcelLevel2 

4.3.1   Exposed   elements   vector   
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• ExposedElementsParcelLevel1 

• ExposedElementsRoadsLevel1 

• ExposedElementsRailwaysLevel1 

• ExposedElementsPointLevel1 

  

Населення також зберігатиметься у векторному файлі з геометрією полігону. Якщо доступні 

точкові дані Розподіл населення на точку (за наявності), це слід використовувати для створення 

точних даних розподілу населення на полігон. 

• ExposedPopulationLevel3point 

• ExposedPopulationLevel3 • ExposedPopulationLevel2 

• ExposedPopulationLevel1 

  

Усі типи об’єктів, у яких зберігається опромінена популяція, повинні мати числове поле (з 

десятковими дробами), у якому зберігається кількість осіб у цьому полігоні/точці. 

Модель даних може бути розширена за допомогою будь-якої кількості необхідних типів об’єктів, 

що зберігають точки, лінії або багатокутники, лише щоб були присутні поля, які зберігають 

typeOfElement/Population. 

  

Деякі з наведених вище типів векторних об’єктів елементів представлені на наступних малюнках 

для різних рівнів деталізації, які ілюструють ту саму територію муніципалітету Плоєшті. 

  

Рівень 2 
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Рівень 1 
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Рисунок 25 Відчутні оголені елементи, представлені у вигляді вектора 

  

Якщо зона ризику затоплення охоплюється даними з різною точністю (тобто Рівень 2 і Рівень 1) і 

якщо використовуватиметься їх комбінація, то першим кроком у методології для розробки карт 

ризиків затоплення є створення ExposedElements багатокутний тип об’єкта з кількох типів 

векторних об’єктів (точки та лінії з буфером, будівлі та споруди та землекористування), усі мають 

поле з іменем typeOfElementCode та використовують правильний порядок (тобто 

землекористування Рівня 3 є поверх землекористування Рівня 2 та Рівня 3 будівлі знаходяться на 

рівні землекористування 3). 

  

Якщо одна сфера інтересу лише частково охоплена даними про вплив рівня 3, тоді для решти 

частини будуть використані дані про вплив рівня 2, або, якщо їх немає, замість них 

використовуватимуться дані рівня впливу 1. Якщо будівлі існують у районах із 

землекористуванням рівня 2, їх не слід використовувати, оскільки типології рівня 2 призначені 

лише для землекористування. Але ці площі будівель можна використовувати для визначення 

відсотка покритих будівлями в класі Urban Fabric. 

  

Такі операції можуть бути виконані в будь-якій програмі ГІС фахівцем з ГІС. Його не слід 

автоматизувати, оскільки, швидше за все, будуть введені помилки, і залежно від доступних даних 

може бути більше чи менше типів функцій. 

  

У результаті буде лише один векторний файл із геометрією полігону. 
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Рисунок 26 Рівень 3 + 2 разом і Рівень 3 + 2 + 1 разом 

4.3.2  Тип функції ExposedElements 

Така сама структура використовуватиметься для кількох типів об’єктів, що зберігають дані 

багатокутників, наприклад tangibleLandUseLevel1, tangibleLandUseLevel3, 

tangibleConstructionsLevel3. 

  

• Геометрія: багатокутник із складених частин. 

• typeOfElement: varchar (5) – буквено-цифровий код типу відкритого елемента (власність або 

актив). 

• valueStructure: дійсне число – вартість конструкції в євро/кв.м. 

• valueContent: дійсне число – значення вмісту в структурі в євро/квадратний метр. 

• valueNotes: varchar (100) – примітки про те, що valueStructure та/або valueContent були 

змінені та більше не відповідають значенням для відповідного типу елемента. Як і в прикладі 

з очисними спорудами, наведеними нижче, коли значення Structure і valueContent 

налаштовано, у цьому полі може зберігатися текст «станція очищення стічних вод». 

• percentageBuildings: дійсне число – відсоток багатокутника, покритого будівлями. Слід 

зазначити, що класи, які використовуються в Urban Atlas для Urban Fabric, не є правильними 

щодо відсотка, представленого площею будівель по відношенню до поверхні багатокутників, 

тому цей відсоток слід визначати як для рівня 2, так і для рівня. 1 полігони 

землекористування. 

• Категорія: varchar (30) – деякі багатокутники можуть бути представлені на певній карті, 

наприклад, на карті, що ілюструє культурну спадщину або екологічно вразливі території. У 

таких випадках це поле буде заповнено значенням «спадщина» або «довкілля». Інші 

категорії (наприклад, «освіта», «охорона здоров’я») можна додати, якщо необхідно, але 

принаймні ці дві вимагаються Директивою про повені. 

• LabelRO: varchar (200) – для відображення міток на карті румунською мовою це поле 

використовуватиметься для збереження назви відкритого елемента, якщо його необхідно 

відобразити на карті. Принаймні всі полігони, які мають категорію «спадщина» або 

«довкілля», повинні мати позначку (тобто «stația de tratare ape uzate Ploiești»). 

• LabelEN: varchar (200) – для відображення міток на карті англійською мовою це поле можна 

використовувати для збереження назви відкритого елемента, якщо його необхідно 

відобразити на карті. Це необов’язково навіть для полігонів, які мають категорію «спадщина» 

або «довкілля» (тобто «Станція очищення стічних вод Плоєшті»). 

  

У випадку, якщо typeOfElement містить будівлі (тобто 11000 Urban Fabric), тоді valueStructure та 

valueContent будуть обчислені шляхом множення одиничного значення typeOfElement на 

розрахунковий відсоток будівель усередині полігону землекористування з будівлями (тобто 500 

євро/м 2 х 20% = 100 євро/м 2 ). 
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У першому циклі оцінки вразливості та розробки карти ризику затоплення, що ілюструє 

економічний вплив, значення valueStructure та valueContent можуть бути заповнені однаковими 

значеннями для кожного типу відкритого елемента (тобто всіх промислових структур і всіх 

значення вмісту в структурах буде однаковим). Після оцінки вразливості та карти ризику 

затоплення, що ілюструє економічний вплив, ці значення можна скоригувати. Їх також можна 

скоригувати в першу чергу, але легше помітити певні необережності після створення карти 

ризику затоплення. Процес розробки карт ризиків повеней залежить від людини і не може бути 

автоматизований, якщо передбачаються реалістичні результати.  

  

Подібні поля існуватимуть для лінійних і точкових об’єктів, які зберігають відкриті елементи, але 

вони також матимуть поле для зберігання розміру буфера для генерування багатокутників із 

точок і ліній і не матимуть поля percentageBuildings. 

  

• Геометрія: лінія або точка 

• typeOfElement: varchar (5) 

• valueStructure: дійсне число 

• valueContent: дійсне число 

• буфер: дійсне число 

• valueNotes : varchar (100) 

• Категорія: varchar (30) 

• LabelRO: varchar (200) 

• LabelEN: varchar (200) 

4.3.3  ExposedElementCoverage (оцінка вразливості) 

  

 
Малюнок 27 Оцінка вразливості як покриття відкритих елементів у схемі INSPIRE 

  

Растр TangibleExposedElementCoverage має як значення пікселів інтенсивність оцінки 

вразливості. 

  

Для кожної інтенсивності небезпеки (тобто глибина води 1,2 м) кожен тип матеріально підданого 

впливу (тобто 2100 ріллі) характеризується певним рівнем уразливості (вираженим у відсотках). 

Але інтенсивність небезпеки в певній точці, де знаходиться відкритий елемент (тобто глибина 

води 1,2 м для будівлі, розташованої на головній вулиці під номером 1), залежить від імовірності 

виникнення (тобто: 0,2%). 
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Для кожного типу матеріально відкритого елемента повинна існувати принаймні крива шкоди 

від глибини води, і лише для кількох типів елементів швидкість води має значення для 

визначення шкоди. 

  

  
Малюнок 28 Крива глибина води – пошкодження 

  

Для кожного виду відчутного відкритого елемента, розташованого на певній території, існує 

певна пікова глибина води. На основі максимальної глибини води оцінюється інтенсивність 

вразливості (або відсоток пошкоджень). Растрові дані, що містять інтенсивність уразливості, 

оцінену як відсоток пошкодження, відповідають ExposedElementsCoverage у Технічних 

рекомендаціях INSPIRE для зон природного ризику. 

  

Є дві криві пошкодження, одна для структури оголеного елемента, а інша для вмісту оголеного 

елемента. 
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Малюнок 29 Криві пошкоджень для структури та вмісту 

 

Малюнок 30. Різні криві пошкодження для одного і того ж типу 

відкритого елемента, що використовується на рівні 2 деталізації, 

модель JRC використовується для рівня 1 і 2 для тестування методології  

  

На кривій збитку збиток виражається не в грошовій одиниці, а у відсотках. Чим більше глибина 

води, тим вище і відсоток пошкоджень. Потім цей відсоток множиться на максимальне значення 

пошкодження для цього відкритого елемента, щоб отримати грошову вартість збитку. 

  

Розробка растру оцінки вразливості, який показує збитки у відсотках, знаходиться в строгому 

зв'язку з кривими збитків. Однак створення кривих пошкоджень є емпіричним і схильне до 

помилок, оскільки вони представляють середню криву для середнього відкритого елемента 

(будинку). Оскільки це просто емпіричний статистичний спосіб встановити, як виглядає, 

наприклад, середній житловий будинок і які товари в ньому знаходяться. Крім того, значення 

максимальної шкоди на квадратний метр також значно відрізняються між країнами. 
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Малюнок 31. Різні криві пошкодження житлових будинків у Європі  

  

Основним документом для кривих збитків, які використовуються для тестування запропонованої 

методології, є «Глобальні функції глибини повеней і збитку — Методологія та база даних із 

вказівками» Технічний звіт JRC, підготовлений Яном Хейзінгою, Гансом де Моелем і Войцехом 

Шевчиком, який був опублікований Європейською Комісією у 2017 році. 

  

Технічний звіт JRC доступний за адресою 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105688/global_flood_depth 

damage_functions__10042017.pdf і містить багато корисної інформації, яка була використана для 
розробки цієї методики. 

  

  
    

 

  

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105688/global_flood_depth-damage_functions__10042017.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105688/global_flood_depth-damage_functions__10042017.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105688/global_flood_depth-damage_functions__10042017.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105688/global_flood_depth-damage_functions__10042017.pdf
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Малюнок 32 Криві шкоди EU JRC 

  

Модель JRC використовувалася для рівня деталізації 2, а вразливість оцінювалася як для структур 

(будівель, споруд), так і для вмісту структур. 

4.3.4  Уразливість матеріальних відкритих елементів 

  

   
Рисунок 33 Інтенсивність уразливості, оцінена для вмісту всередині структур (%) 

  

  

  
Рисунок 34 Інтенсивність вразливості, оцінена для структур (%) 

Після того, як запропоновану методологію почнуть використовувати в Румунії та будуть отримані 

додаткові результати, експерти з ризиків повеней з Румунії зможуть адаптувати криві збитків, 

коли стане доступною нова інформація (тобто про історичні повені). Національний інститут 

статистики Румунії може бути залучений для збору відповідної інформації під час перепису 2021 

року або інші статистичні дослідницькі установи можуть бути залучені в майбутньому для 

вдосконалення даних, які використовуються в рамках запропонованої методології. 

  

Таким чином, вихідні результати можна покращити шляхом удосконалення вхідних даних. Таким 

чином, запропонована методологія підходить для короткострокового, середньострокового та 

довгострокового періоду. 

  

Використовуючи індикативні значення для оцінки шкоди, в межах першої ітерації алгоритму, без 

адаптації людиною значень шкоди, DTM та землекористування, для ймовірності повені 0,2%, 
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площа, покрита орними землями в межах затопленої території річки Дамбу становить 64% від 

загальної площі, охопленої паводком, тоді як економічна вартість збитку становить лише 0,07% 

від загальної вартості збитку, а збиток урожаю становить 46% від його загальної величини. Для 

повені з ймовірністю 0,2% на річці Dâmbu загальна вартість прибутку становить 968,0 00 євро, 

тоді як збиток становить 392 000 євро. Площа орних земель становить 9,68 км 2 із загальної 15,1 

км 2 . Це потрібно порівняти з грошовою оцінкою збитку на міських територіях, за винятком 

вулиць, яка становить 86,53% (231 050 000 євро) для території площею 3,76 км 2 , що становить 

24,9% від загальної затопленої території. 

  

Таблиця 13 Грошове значення для класів землекористування рівня 2 

Річка Дамбу 0,2% 

ймовірність  

Загальна 

площа (км 
2 )  

Площа 

(%)  

Грошова оцінка 

збитку (євро)  

Грошова оцінка 

збитку від 

всього (%)  

Орна земля 9,68 64,0 392 000 0,14 

Міські території без 

вулиць 

3.76 24.9 231 050 000 86,53 

Вулиці, дороги та 

залізниці 

0,59 3.9 35 459 000 13.28 

Інший 1.07 7.2 90 000 0,05 

Всього 15.10 100,0 266 991 000 100,00 

  

Однак це досить нетипова територія, оскільки міська територія становить близько 25% від 

загальної площі на рівні країни, на затопленій території менше. Крім того, міська зона 

складається з великого міста з комерційними та промисловими районами. 

  

Використовуючи карту небезпек національного масштабу для 90 проривів дамб, було отримано 

наступну площу для кожного класу наземного покриву Corine. 

 
Рисунок 35 Карта, що ілюструє відсотки CLC на національному рівні для повеней, 

спричинених проривом дамб  

  

Таблиця 14 Грошове значення для класів землекористування рівня 1  

Клас наземного покриву Corine  Загальна 

площа 

(км 2 )  

Площа (%)  
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Міські території без вулиць 462,6 8.6 

Дорожні та залізничні мережі та супутня 

земля 

6.1 0,1 

Зелені міські території 0,5 0,0 

Заклади для спорту та відпочинку 2.2 0,0 

Незрошувана рілля 2862,3 53.3 

Постійно зрошувані землі 0,5 0,0 

Рисові поля 24.2 0,4 

Виноградники 3.7 0,0 

Плодові дерева та ягідні насадження 10.2 0,1 

Пасовища 688.4 12.8 

Складні схеми вирощування 193,9 3.6 

Землі, переважно зайняті сільським 

господарством, зі значними площами 

природної рослинності 

158.2 2.9 

Ліс 375,7 7.0 

Інше (без пошкоджень) 573,5 10.6 

Всього 5362 100 

  

Можна помітити, що міська тканина (що у випадку Corine Land Cover включає більшість вулиць, 

тому їх відсоток низький) становить 8,6% від загальної площі, що значно менше, ніж 24,9% для 

Dâmbu зона ризику затоплення для 0,2% ймовірності. 

  

Результати пілотного проекту Dâmbu показують, що міські території, а також інфраструктура 

значною мірою сприяють загальному збитку, тоді як внесок сільського господарства є 

мінімальним. Коли буде накопичено більше досвіду з цією методологією, слід ще раз 

проаналізувати внесок різних класів землекористування, щоб визначити, чи це так загалом. Якщо 

так, то це також може надати внесок у майбутні зусилля зі збору даних про опромінення. Можна 

порекомендувати інвестувати час у оцифровку забудованих територій та інфраструктури та 

менше в орні території. 

  

Таблиця 15 Імена файлів, які використовуються для растрових даних уразливостей 

Ймовірність 

виникнення  

Оцінка вразливості для імені 

структурного растрового файлу  

Оцінка вразливості для імені 

растрового файлу вмісту  

10%=0,1 VUL_S_10-RORW11-1-20-13-14_B1.tif VUL_C_10-RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

5%=0,05 VUL_S_5-RORW11-1-20-13-14_B1.tif VUL_C_C5-RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

1%=0,01 VUL_S_1-RORW11-1-20-13-14_B1.tif VUL_C_C1-RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

0,5%=0,005 VUL_S_05-RORW11-1-20-13-14_B1.tif VUL_C_05-RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

0,2%=0,002 VUL_S_02-RORW11-1-20-13-14_B1.tif VUL_C_02-RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

  

Отже, для кожної ймовірності виникнення буде: 

• Для небезпеки: один або два файли растру небезпеки для глибини води, швидкості води 

• Для експозиції: векторні дані багатокутника, що зберігають тип відкритого елемента, 

максимальне значення пошкодження конструкції та/або максимальне значення 

пошкодження вмісту в структурі 
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• Вразливість: один растр із вразливістю конструкції до глибини води та один растр із 

вразливістю вмісту всередині конструкції, при цьому оцінка вразливості до швидкості води 

не рекомендується. 

Ці дані є вхідними для розробки карти ризиків затоплення, що ілюструє загальний економічний 

вплив. 

4.4  Ризик 

  

 
Рисунок 36 Типи ознак ризику в схемі INSPIRE  

  

Згідно зі схемою UML із Технічних рекомендацій щодо зони природного ризику INSPIRE, Ризик 

може бути представлений як тип ознаки покриття (растр), що має як значення рівень або 

інтенсивність ризику. Це використовуватиметься для представлення наступних Карт ризиків 

затоплення, які ілюструють: 

• Загальна пряма відчутна шкода ( € /м 2 ) 

• Загальний непрямий матеріальний збиток ( € /м 2 ) 

• Загальна пряма нематеріальна шкода ( € /м 2 ) 

• Загальний непрямий нематеріальний збиток ( € /м 2 ) 

• Загальна пряма та непряма, матеріальна та нематеріальна шкода ( € /м 2 ) 

• Населення під загрозою (осіб/км 2 ) 

• Втрати життя (осіб/км 2 )  

  

Залежно від того, які криві збитків будуть використані, можна також створити наступні карти 

ризиків затоплення: 

• прямі відчутні збитки на конструкціях ( € /м 2 ) 

• Прямий відчутний збиток на вміст конструкцій ( € /м 2 ) 

Директива щодо повеней була схвалена в 2007 році (Європейська комісія, 2007a) і вимагає від 

держав-членів провести попередню оцінку ризику повеней. Перші національні звіти мали бути 

подані в 2012 році, а потім звіти надаватимуться кожні 6 років. 

  

Щоб провести оцінку ризиків повеней, держави-члени повинні збирати геоприв’язану 

інформацію про людей, активи та види діяльності, що знаходяться під загрозою, зокрема, 

директива стосується впливу на здоров’я людей, навколишнє середовище, культурну спадщину 

та економічну діяльність. Відповідно до вказівок щодо звітності, опублікованих у 2013 році 

(Європейська комісія, 2013b), держави-члени повинні узагальнити методи (включаючи критерії), 

які використовуються для визначення для кожного сценарію повені: 

• орієнтовна кількість постраждалих жителів (стаття 6(5)(a)) 
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• тип економічної діяльності, що зазнає впливу (стаття 6(5)(b)) 

• розташування комплексних установок із запобігання та контролю забруднення (стаття 6(5)(c)) 

• вплив на охоронювані території Рамкової водної директиви (стаття 6(5)(c)) 

  

Ці категорії впливу (описані як «типи наслідків») детально описані нижче. Однак це не карти, а 

категорії впливу, які необхідно оцінити на основі зібраної геоприв’язаної інформації. 

  

B1 - Здоров'я людини   

B11 Здоров'я людини Несприятливі наслідки для здоров’я людини, як негайні, так і 

непрямі впливи, наприклад, можуть виникнути внаслідок 

забруднення або переривання послуг, пов’язаних із 

водопостачанням та очищенням, і можуть включати летальні 

наслідки.  

B12 Спільнота Негативні наслідки для громади, такі як згубний вплив на 

місцеве управління та державне управління, реагування на 

надзвичайні ситуації, освіту, медичні та соціальні заклади 

(наприклад, лікарні).  

B13 Інший   

B2 - Навколишнє 

середовище  

 

B21 Стан водойми Несприятливі постійні або довготермінові наслідки. 

Екологічний або хімічний стан поверхневих водних об’єктів 

або хімічний стан підземних водних об’єктів, які зазнали 

впливу, що викликає занепокоєння відповідно до Рамкової 

водної директиви. Такі наслідки можуть виникнути внаслідок 

забруднення з різних джерел (точкових і дифузних) або 

внаслідок гідроморфологічного впливу підтоплення.  

B22 Заповідні території Несприятливі наслідки для охоронюваних територій або 

водойм, таких як ті, що визначені згідно з Директивами про 

птахів і середовища існування, водами для купання або 

точками забору питної води.  

B23 Джерела 

забруднення 

Джерела потенційного забруднення у разі повені, такі як 

установки IPPC і Seveso, або точкові чи дифузні джерела 

B24 Інший Інші потенційні несприятливі впливи на навколишнє 

середовище, наприклад, на ґрунт, біорізноманіття, флору та 

фауну тощо.  

B3 - Культурна спадщина   

B31 Культурні цінності Несприятливі наслідки для культурної спадщини, яка може 

включати археологічні об’єкти/пам’ятники, архітектурні 

об’єкти, музеї, духовні об’єкти та будівлі  

B32 Пейзаж Несприятливі постійні або довготермінові наслідки для 

культурних ландшафтів, тобто культурних об’єктів, які 

представляють спільну роботу природи та людини, таких як 

релікти традиційних ландшафтів, опорні місця або зони.  

B33 Інший   

В4 - Економічний  

B41 Власність Несприятливі наслідки для майна, які могли б 

включають будинки.  
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B42 Інфраструктура Негативні наслідки для інфраструктурних активів, таких як 

комунальні послуги, виробництво електроенергії, транспорт, 

зберігання та зв’язок.  

B43 Сільське 

землекористування 

Негативні наслідки для землекористування, наприклад, 

сільськогосподарської діяльності (тваринництво, орне 

господарство та садівництво), лісового господарства, 

видобутку корисних копалин і рибальства.  

B44 Економічний 

діяльність 

Негативні наслідки для секторів економічної діяльності, таких 

як виробництво, будівництво, роздрібна торгівля, послуги та 

інші джерела зайнятості.  

B45 Інший   

  

Щоб охопити визначення ризику повені з Директиви про повені 2007/60/EC, в якій зазначено, що 

«ризик повені» означає поєднання ймовірності повені та потенційних несприятливих наслідків 

для здоров’я людини, навколишнього середовища, культури спадщини та економічної 

діяльності, пов’язаної з повенями, окремі типи відкритих елементів також будуть представлені у 

вигляді карт: 

• Екологічно вразливі зони 

• Вразлива культурна спадщина 

• Здоров'я людини та вразливі райони громади 

  

У цьому контексті Технічні рекомендації INSPIRE для зон природного ризику перераховують 

наступні основні типи елементів, що піддаються впливу: соціальні, економічні, екологічні та 

спадщина, що також відповідає категоріям ризику Директиви щодо повеней 2007/60/EC. Таким 

чином, згадані вище карти ризиків затоплення класифікуються відповідно до Директиви про 

затоплення та технічних рекомендацій INSPIRE для зон природного ризику таким чином: 

B1 – Здоров’я людини (соціальне): з картами ризиків затоплення, що ілюструють 

• Населення під загрозою (осіб/км2) 

• Втрати життя (осіб/км2) 

• захворюваність та травматизм (осіб/км2) 

• люди з психічними розладами (осіб/км2) • Здоров'я людини та вразливі райони громади 

B2 – Екологічні: 

• Карта ризику затоплення з екологічно вразливими територіями 

B3 - Спадщина: 

• Карта ризику затоплення з вразливою культурною спадщиною 

B4 – Економічний, з картами ризику затоплення, які ілюструють: 

• Пряма відчутна шкода структурам ( € /м 2 ) 

• Пряма відчутна шкода вмісту конструкцій ( € /м 2 ) 

• Загальна пряма відчутна шкода ( € /м 2 ) 

• Загальний непрямий матеріальний збиток ( € /м 2 ) 

• Загальна пряма нематеріальна шкода ( € /м 2 ) 

• Загальний непрямий нематеріальний збиток ( € /м 2 ) 

• Загальна пряма та непряма, матеріальна та нематеріальна шкода ( € /м 2 ) 

  

Нижче наведено три приклади карт, які представляють відкриті елементи, відфільтровані за 

категоріями, а саме: 

• Здоров'я людини та вразливі райони громади 

• Екологічно вразливі зони 
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• Вразлива культурна спадщина 

Усі інші карти потрібно обчислити, як описано в цьому документі. 

  

 
Малюнок 37. Карта ризиків затоплення із вразливими територіями для здоров’я людини та 

громади 

  

  
Малюнок 38 Карта ризику затоплення з екологічно вразливими територіями 
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Малюнок 39. Карта ризиків затоплення з вразливими об’єктами спадщини (на карті ледве 

помітні об’єкти)  

4.4.1  Відчутні збитки  

Загальна пряма матеріальна шкода 

Для розробки карти ризику повені, яка ілюструє загальну пряму відчутну шкоду: 

• значення кожного пікселя растру з інтенсивністю оцінки вразливості для структури множиться 

на грошове значення максимального пошкодження структури відкритого елемента, який 

відповідає цьому пікселю у векторному типі ознак, що зберігає оголені елементи , отримання 

карти ризику затоплення, що ілюструє пряму відчутну шкоду спорудам ( € /м 2 ). 

  

  
Малюнок 40 Карта ризику затоплення, що ілюструє прямі відчутні збитки на спорудах 

(євро/м2)  

  

• значення кожного пікселя растру з інтенсивністю оцінки вразливості для вмісту множиться на 

грошове значення максимальної шкоди вмісту відкритого елемента, який відповідає цьому 

пікселю у векторному типі ознак, що зберігає відкриті елементи , отримання карти ризику 

затоплення, яка ілюструє пряму відчутну шкоду вмісту 

 ( € /м 2 ).    

  
Рисунок 41. Карта ризиків затоплення, що ілюструє прямі відчутні збитки, завдані вмісту 

споруд (євро/м2) 

  

Обчислюючи суму цих двох растрових файлів, отримуємо карту ризику затоплення, яка ілюструє 

загальну пряму відчутну шкоду (євро/м 2 ). 
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Таблиця 16 Назви файлів, які використовуються для загальної прямої матеріальної шкоди 

Ймовірність виникнення  Імена растрових файлів ризику  

10%=0,1 TDTD_ L2_RF_10_RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

5%=0,05 TDTD_ L2_RF_5_RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

1%=0,01 TDTD_ L2_RF_1_RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

0,5%=0,005 TDTD_ L2_RF_05_RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

0,2%=0,002 TDTD_ L2_RF_02_RORW11-1-20-13-14_B1.tif 

  

TDTD_ L2_RF_02_RORW11-1-20-13-14_B1.tif – Растр, що зберігає загальну пряму відчутну шкоду, 

обчислену на основі відкритих елементів рівня 2 для ймовірності затоплення річки Дамбу 0,2%. 

  

  
Рисунок 42 Карта ризиків повені, що ілюструє ЗАГАЛЬНИЙ ПРЯМИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗБИТОК 

(Євро/м2) для ймовірності 0,2% 

  

Подібний підхід слід використовувати для розробки карт ризиків затоплення для іншого рівня 

деталізації, лише деталі відкритих елементів будуть більш або менш детальними. 

  

  
Рисунок 43 Відкриті елементи землекористування на рівні 3 деталізації 
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Рисунок 44 Видимі елементи землекористування на рівні 1 деталізації 

  

Загальна непряма матеріальна шкода 

Для оцінки збитку внаслідок перерви в бізнесі непрямий збиток становитиме частку прямого 

збитку. Ця фракція в основному базується на існуючій літературі та обґрунтовується 

економічними знаннями. 

  

Для перевірки методології буде використовуватися частка ¼ (25%). 

Щоб створити карту ризиків затоплення, що ілюструє загальний непрямий відчутний збиток ( € 

/м 2 ), усі пікселі з карти ризику затоплення, що ілюструє загальний прямий відчутний збиток ( € 

/м 2 ), було помножено на 0,25. 

  

    

   
Рисунок 45. Карта ризику затоплення, що ілюструє ЗАГАЛЬНИЙ НЕПРЯМИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ 

збиток (євро/м2) для 0,2% ймовірності 

4.4.2 Загальна пряма та непряма відчутна шкода 

Додавши прямий відчутний збиток із непрямим відчутним збитком, ми отримуємо загальний 

прямий і непрямий відчутний збиток, також відомий як загальний відчутний збиток.  
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Рисунок 46. Карта ризику затоплення, що ілюструє загальну пряму та непряму відчутну шкоду 

(євро/м2) для 0,2% ймовірності 

4.4.3 Нематеріальна шкода 

Щоб розробити карту ризику затоплення для прямого нематеріального збитку, слід створити 

карту втрати життя та карту захворюваності та травм. Обидва ґрунтуються на карті населення 

групи ризику. 

Розміщення населення 

Населення групи ризику базується на розподілі населення. Для кожного типу повені та кожної 

ймовірності є карта групи ризику. 

Інформація про населення повинна зберігатися: 

• на рівні населеного пункту (полігону) 

• на рівні адреси/домогосподарства/квартирного будинку (точка) 

• на рівні переписного блоку (полігону) 

  

Базуючись на вищевказаних вхідних даних, для кожного рівня деталізації інформація щодо 

розподілу населення буде обчислена на рівні полігону таким чином: 

• Для рівня деталізації 1 населення буде доступним на рівні населеного пункту та рівномірно 

розподіленим, за винятком територій, класифікованих як озера, зелені міські зони, 

промислові та комерційні та всі інші незаселені території в Коріні, а також вулиці з певним 

буфером. , де чисельність населення вважатиметься нульовою. На рівні 1 усі полігони з певної 

місцевості матимуть однакову кількість людей на квадратний кілометр. 

• Для рівня деталізації 2 населення розподілятиметься в кожному кварталі перепису міського 

атласу, враховуючи відсоток покритих будівлями та наявність житлових будинків у блоку 

перепису чи ні. Так само, як і для Рівня 1, в озерах, зелених міських зонах, промислових і 

комерційних та всіх інших незаселених районах населення дорівнюватиме нулю. На рівні 2 

полігони з певної місцевості матимуть різну кількість людей на квадратний кілометр. 

• Для рівня деталізації 3 населення буде розподілено в кожному багатокутнику, враховуючи 

кількість населення на точку/адресу/будівлю. Є два сценарії: або такі дані доступні з 

перепису населення, або з міської ради, або з бюро народонаселення, або такі дані 

оцінюються шляхом визначення кількості людей на домогосподарство в кожному селі та 

шляхом оцінки кількості людей у кожному багатоквартирному будинку та будинку ( тобто 3 

особи/будинок). Таким чином, для рівня деталізації 3 сукупність зберігатиметься в точковому 

типі об’єкта, а сукупність у кожному багатокутнику буде отримана з цього шляхом 

підсумовування сукупності з усіх точок усередині кожного полігону. 
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Докладний опис способу отримання даних про матеріальні та нематеріальні елементи, що 

зазнали опромінення, не є частиною цієї методології, але можна зробити пропозицію щодо того, 

як створити ці дані для всіх територій ризику затоплення на національному рівні в певний період 

часу та в певний бюджет для найкращих зусиль/точності, заснований на загальному 

міжнародному досвіді та на основі досвіду, зібраного під час виробництва даних для трьох 

пілотних областей. Крім того, усі матеріальні та нематеріальні експоновані елементи також 

можуть бути створені протягом певного періоду часу та бюджету, забезпечуючи вдосконалення 

та підтримку продукту також протягом певного періоду. 

  

Для тестування запропонованої методології на даному етапі було використано сукупність з Urban 

Atlas для отримання даних, які є у програмі веб-ГІС. 

  

  
Малюнок 47 Рівень 2 Розподіл населення (люди/багатокутник) 

Для рівня 3 розподіл населення на полігон буде створено на основі розподілу населення на 

точку, це найточніший метод. 

  

  
Малюнок 48. Розподіл населення (осіб/пункт) 

  

Населення в групі ризику 

Населення під загрозою — це загальна кількість населення, яке піддається затопленню, і 

виходить із розподілу населення на рівні багатокутника для кожного пікселя в межах 

багатокутника шляхом ділення населення на багатокутник на площу багатокутника, виражену в 

квадратних кілометрах. 

  

Розмір пікселя має збігатися з розміром пікселя карт небезпек, у цьому випадку 2 метри. 
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Усі пікселі, що потрапляють у той самий багатокутник, матимуть однакове значення людей/км 2 . 

  

  

  
Рисунок 49 Населення під загрозою (осіб/км2) для ймовірності 0,2%. 

  

Втрата життя 

Для визначення втрати життя запропоновано два методи. Перший метод враховує лише глибину 

води, ігноруючи швидкість води, а другий метод враховує як глибину води, так і швидкість води. 

Кожен метод базується на інших даних, доступних для введення, тому той чи інший можна 

використовувати залежно від доступних даних. 

  

Для застосування першого методу необхідно оцінити відсоток евакуйованого населення, тоді як 

для застосування другого методу необхідно оцінити час попередження (у годинах) і знати певну 

інформацію щодо готовності влади та населення до повені. . 

Другий метод також враховує швидкість потоку. 

Обидва методи проілюстровані не для того, щоб вибрати той чи інший, а для того, щоб дати 

можливість експертам з ризиків повені вибрати один із двох методів (залежно від наявних 

даних). 

  

Таблиця 17 Смертельні випадки, визначені методом 1 і методом 2 

ймовірність 0,2%, 

2 рівень деталізації 

Життя 

немає 

дію 

Дія Втрата життя з 

дією 

Спосіб 1 - без евакуації 37 20% евакуйовано 29 

Спосіб 2 - найгірший 

сценарій 

62 Різні часи попередження, більшість 

населення 0,5 години, C3 – випадок 

SUFRI 

29 

  

Під час тестування обох методів, для ймовірності повені 0,2%, отримують однакові значення, 

якщо евакуювали 20% населення.  

Спосіб 1 - заснований на глибині води і фракції евакуації 

Для визначення смертності від річкових і плювіальних повеней кількість загиблих 

розраховується, як показано в наступному рівнянні: 

  

N=Fd(h) ∙ (1−FE) ∙ NPAR 

  

Де: 
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• N: оцінка втрати життя 

• F d (h) – частка смертності / рівень смертності (%) 

• F E – частка евакуації (також ефективність евакуації) 

• N PAR – кількість людей у групі ризику 

  

Для підвищення рівня води нижче 0,5 метра на годину, як це відбувається під час більшості 

повеней у Румунії, за винятком сценаріїв прориву дамб, можна вважати (як спрощену формулу), 

що рівень смертності становить: 

  

F d (h) = 0,003 * h 

  

де h — глибина води, як це показано середньою лінією на графіку нижче (спрощення підходу 

Jonkman [2007] та Maaskant et al. [2009]). Метод не використовує швидкість води. 

 
Малюнок 50 Діаграма смертності лише на основі глибини води 

  

  

  
Малюнок 51. Карта смертності лише на основі глибини води 
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Після визначення рівня смертності на основі глибини води, втрату життя можна визначити за 

двома сценаріями, з евакуацією та без неї (F E = 0%) за згаданою вище формулою: 

  

N = 0,003 * h * (1−F E ) * N PAR  

  
Малюнок 52 Кількість жертв на основі максимальної глибини води, 20% людей евакуйовано 

Метод 2 – на основі параметра перетягування, часу попередження та готовності органів влади 

та людей . У рамках другого методу кількість загиблих людей визначається на основі рівня 

смертності, який використовується для кожної серйозності повені. 

  

Для перевірки методології потужність повені можна визначити на основі тягування, 

використовуючи добуток пікової глибини води та пікової швидкості води. На цьому етапі 

інтенсивність повені визначається лише на основі параметра перетягування. Однак більш 

детальна методологія, яка визначає інтенсивність повені на основі перетягування, ковзання, 

максимальної глибини води та максимальної швидкості води, описана в Додатку H. 

  

Без урахування дій служб з надзвичайних ситуацій і без будь-якого попередження населення, 

для найгіршого сценарію наступні показники смертності будуть взяті до уваги для тестування 

методології. 

  

Таблиця 18 Смертність (%) залежно від параметра перетягування 

Перетягування (h*v) Сила повені Смертність (%) 

>1 Високий 0,9 

0,5-1 Середній 0,3 

<0,5 Низький 0,02 
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Рисунок 53 Серйозність повені на основі перетягування (низька, середня, висока) для 0,2% 

ймовірності 

Для кожного пікселя рівень смертності (тобто 0,3% = 0,003) множиться на населення під 

загрозою, що призводить до втрати життя, якщо не вжити заходів (наприклад, попередження, 

евакуація, готовність населення). 

  

  
Рисунок 54 Втрата життя на основі параметра перетягування без попередження 

  

Як згадувалося раніше, це найгірший сценарій, за якого людей не евакуювали, людей не 

попереджали про те, що може статися повінь, і людей не навчали, як діяти під час повені. 

  

Більш реалістичний сценарій можна зробити, беручи до уваги, що деякі люди попереджені та 

мають час для евакуації або для того, щоб дістатися до багатоповерхових будівель, і що екстрені 

служби діють з певним ступенем координації між ними, але досі не встановлено протоколів і 

План надзвичайних дій ще не застосовано, навіть якщо він існує. 

  

  
Рисунок 55 Рівень смертності для різної тяжкості повеней і часу попередження, випадок C3 

SUFRI 

  

У цьому випадку рівень смертності нижчий і залежить від часу попередження, оскільки значна 

кількість людей евакуйована або вживає заходів. Для перевірки методології було розглянуто 

ситуацію C3, а полігони часу попередження враховували чутність сирен і те, що людей швидше 

попереджають через сирени, ніж через систему оповіщення SMS. Місцевості вище за течією 

попереджають за кілька хвилин наперед або не попереджають взагалі, тоді як населені пункти 

нижче за течією мають більше часу для підготовки. 
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Малюнок 56 Час попередження населення (годин) 

  

  
Рисунок 57 Рівень 2 Населення Втрати життя (осіб/км2) для ймовірності 0,2% 

Захворюваність і травматизм 

Захворюваність і кількість постраждалих буде оцінюватися за коефіцієнтом людських втрат. Для 

тестування методології буде використано співвідношення 3:1. Кожен піксель втрати населення 

буде помножений на 3, що дасть кількість поранених людей. 

  

  
Рисунок 58 Рівень 2 захворюваності та травм (осіб/км2) для 0,2% ймовірності  
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Прямий нематеріальний збиток 

Прямий нематеріальний збиток отримується шляхом множення втрати життя (людей/км 2 ) на 

економічну цінність унаслідок втрати життя (євро/людей) + множення захворюваності та травм 

(людей/км 2 ) на економічну цінність, пов’язану з захворюваність і травматизм (євро/чол.). 

  

Для тестування методології будуть використані наступні згадані значення. 

Вважатиметься, що середній вік людей, які загинули, є середнім віком людей у Румунії, а саме 

42 роки. Вважатиметься, що всі ці люди є зайнятими, тому вони роблять внески в економіку з 23 

років і до 65 років (це середній вік для пенсії чоловіків і жінок). 

  

ВВП Румунії становить приблизно 10 000 доларів США на людину, тож через 23 роки внесок в 

економіку становитиме 230 000 доларів США на особу, що відповідає 200 000 євро на особу. 

Таким чином, для тестування методології значення 200 000 євро/особу буде розглядатися як 

летальний випадок. 

  

Для тестування методології вартість 10 000 євро/особу розглядалася як вартість грошової шкоди 

для однієї постраждалої особи. 

  

Для кожного пікселя буде визначено такі грошові значення: 

• Смертність 

15,398 (людей/км 2 ) * 200 000 (євро/особу) / 1 000 000 = 3,079 євро/м 2  

• Захворюваність і травматизм 

46,193 (людей/км 2 ) * 10 000 (євро/особу) / 1 000 000 = 0,462 євро/м 2  

• Прямий нематеріальний збиток 

3,079 + 0,462 = 3,541 євро/м 2  

  
Рисунок 59 Прямий нематеріальний збиток рівня 2 (€/м2) з імовірністю 0,2%  

Загальний непрямий нематеріальний збиток 

Люди, які стали свідками загибелі, поранень і руйнування свого житла внаслідок повені, можуть 

отримати психічну травму. 

  

Середня сім'я в Румунії складається з 4 осіб. Якщо один загинув, можна вважати, що свідками 

його смерті є три людини. Вважалося, що кількість постраждалих втричі перевищує кількість 

загиблих. 

  

Кількість людей, які втратили домівку через повінь, буде вважатися рівною кількості людей, які 

стали свідками смерті та отримали травми. 
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Таким чином, кількість людей, які можуть отримати психічну травму, буде вважатися у 12 разів 

більшою, ніж людей, які втратили життя. Але не всі вони отримають психічну травму. Буде 

вважатися, що лише 25% з них отримають психічну травму. 

  

Для тестування методології кількість людей, які отримають психічні травми, буде в 3 рази більше, 

ніж кількість людей, які втратили життя. 

  

  
Рисунок 60 Рівень 2 Населення з проблемами психічного здоров’я (осіб/км2) для ймовірності 

0,2% 

Економічний збиток від людей, які отримали психічні травми, буде вважатися 20 000 євро на 

особу. Усі числа були використані для тестування методології. 

  

Для пікселя, якщо кількість загиблих становить 15,398 осіб/км2, непрямий нематеріальний 

збиток становитиме: 

  

15,398 (осіб/км 2 ) * 3 * 20 000 євро/особа / 1 000 000 м 2 /км 2 = 0,924 євро/м 2 . 

  

  
Малюнок 61 Рівень 2 Непрямий нематеріальний збиток (євро/м2) для ймовірності 0,2% 

Повний нематеріальний збиток 

Загальна нематеріальна шкода (пряма та непряма) визначається як сума прямої нематеріальної 

шкоди та непрямої нематеріальної шкоди: 

TIDID = TDID + TIID 
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Рисунок 62 Загальний нематеріальний збиток рівня 2 (євро/м2) для 0,2% ймовірності 

    

4.4.4 Загальний матеріальний і нематеріальний збиток 

Для кожної ймовірності визначається Загальний матеріальний і нематеріальний збиток як сума 

Загального матеріального збитку та Загального нематеріального збитку. 

Враховуючи, що для одного пікселя загальна матеріальна шкода становить 41,98 євро/м 2 , а 

загальна нематеріальна шкода становить 4,46 євро/м 2 , тоді загальна матеріальна та 

нематеріальна шкода становитиме 46,44 євро/м 2 . 

  

  
Рисунок 63 Рівень 2 Загальний матеріальний і нематеріальний збиток (євро/м2) для 0,2% 

ймовірності 

4.4.5  Очікувана річна шкода  

Після того як загальний матеріальний і нематеріальний збиток розраховано для подій повені з 

кількома часами повторення, очікуваний річний збиток (EAD) визначається за такою формулою: 

  

  
Де: 

ΔP i = Приріст ймовірності перевищення D i = Середній збиток від двох подій з ймовірностями 

перевищення P i та P i+1  
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Рисунок 64 Перевищення вірогідності втрат (EPL) і очікуваний річний збиток (EAD) 

Таблиця 19 Приріст ймовірності перевищення для різних періодів повернення 

Період повернення (років) Імовірність 

перевищення 

Приріст (ΔP i )    

D i  ΔP i x Di 

10       

   0,05 (20,15+13,20)/2 0,83 

20        

   0,04 (29,82+20,15)/2 1,00 

100        

   0,005 (33,60+29,82)/2 0,16 

200        

   0,003 (36,55+33,60)/2 0,10 

500        

   0,002 36,55 0,07 

∞         

Річне очікуване значення кількості втрат 2.17 

  

Знаючи площу пікселя та додаючи значення для всіх пікселів, можна визначити очікуваний 

річний збиток для певної небезпечної зони затоплення, для певного механізму затоплення 

(тобто річкової повені). 

  

Як пояснювалося в попередніх розділах, на рівнинних територіях, коли річка повноводна, її 

розлив може охопити й інші річкові басейни. Це означає, що в басейні річок Ghighiu та Pârâul 

Rece буде два значення для очікуваного річного збитку в деяких пікселях: одне через повінь річки 

Ghighiu/Pârâul Rece, а інше через повінь річки Dâmbu. У таких випадках для цих пікселів буде 

додано значення очікуваного річного збитку. 
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Рисунок 65 Очікувана річна шкода для небезпечної зони, що охоплює кілька річкових басейнів 

  
Малюнок 66 Карта EAD 

4.4.6 Щорічна ймовірна втрата життя 

Щорічна ймовірна втрата життя повинна обчислюватися за тими самими формулами, що й 

очікувана річна шкода. 
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Малюнок 67 Карта ймовірних щорічних втрат 

4.4.7 Загальний очікуваний річний збиток 

Якщо відомі ймовірності для інших механізмів повені (наприклад, раптова повінь, плювіальна 

повінь), збиток, спричинений іншим механізмом повені, також можна додати до Очікуваного 

річного збитку. 

  

Таким чином, очікуваний річний збиток (EAD) для всіх механізмів повені буде їх сумою. 

  

Щоб проілюструвати загальний очікуваний річний збиток для певного пікселя, буде вважатися, 

що очікуваний річний збиток від плювіальної повені становить 0,3 €/м 2 , а очікуваний річний 

збиток від раптової повені становить 0 €/м 2 . 

  

Таким чином, загальний очікуваний щорічний збиток для певного пікселя становитиме 2,08 €/м 
2 + 0,31 €/м 2 + 0 €/м 2 = 2,39 €/м 2 .  

4.5 Початкові результати пілотної області 

Для кожного річкового басейну та кожної території, затопленої іншими механізмами, крім 

річкових, необхідно визначити наступні результати та заповнити аналогічну таблицю. Для 

річкових паводків ці значення слід додати як атрибути до типу об’єкта річкових басейнів. 

  

Основна інформація Значення UoM 

Механізм затоплення річковий   

Імовірності 0,2, 0,5, 1, 5, 10   

Код річки/заплавного басейну 11-1-20-13-14   

Назва річки/заплави Dâmbu   

Район річки/заплави 167,83 км 2  

Довжина річки/повені 40.3 км 

Великі пошкодження в Плоєшті   

національний код населеного пункту 130543   

Модель або дата спостережуваної події? модель   

Використана версія методики 1.0 (07/2020)   

Використана версія параметрів 0,1 (06/2020)   
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Загальна точність 1.3 Рівень 

Очікувана річна шкода 20.8 Мільйон 

євро/рік 

Для інших механізмів паводку наведену вище інформацію слід додати як атрибути до типу 

об’єкта населених місць для кожного типу механізму паводку. 

  

Основна інформація Значення UoM 

Механізм затоплення плювіальний   

Імовірності 0,2, 0,5, 1, 5, 10   

Код річки/заплавного басейну 130543   

Назва річки/заплави Плоєшті   

Район річки/заплави 35.5 км 2  

Довжина річки/повені 6.5 км 

Великі пошкодження в Плоєшті   

національний код населеного пункту 130543   

Модель або дата спостережуваної 

події? 

модель   

Використана версія методики 1.0 (07/2020)   

Використана версія параметрів 0,1 (06/2020)   

Загальна точність 1.3 Рівень 

Очікувана річна шкода 0,3 Мільйон 

євро/рік 

  

Очікуваний щорічний збиток (EAD) внаслідок річкової повені також має бути визначений для 

кожного окремого населеного пункту, який також має бути заповнений на рівні типу об’єкта 

населеного пункту. 

  

Сума EAD для кожного механізму повені буде вказувати на загальний очікуваний річний збиток 

для всіх механізмів повені в кожному населеному місці. 

  

Для територій поза населеними пунктами окремі полігони для кожної адміністративної одиниці 

будуть заповнені подібною інформацією. Буде отримано загальнонаціональний тип 

багатокутника із загальною річною шкодою для всіх механізмів повені на населене місце та 

адміністративну одиницю. 

  

Наступні результати були отримані шляхом тестування методології для річкової повені з 

імовірністю 0,2% на річці Dâmbu з використанням даних рівня точності 2. 

  

Таблиця 20 Значення, отримані під час тестування методології для повені з ймовірністю 0,2% 

на річці Dâmbu з використанням даних рівня точності 2 

Значення UoM % € % % площі забудови 

Механізм затоплення річковий         

Ймовірність 0,2 %       

розрядка 243 м 3 /с       

Опади   мм       

Код річки/заплавного басейну 11-1-20-13-14         
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Назва річки/заплави Dâmbu         

Район річки/заплави 167,83 км 2        

Довжина річки/повені 40.3 км       

Великі пошкодження в Плоєшті         

  національний код населеного 

пункту 

130543         

Модель/Дата спостережуваної 

події? 

модель         

Використана версія методики 1.0 (07/2020)         

Використана версія параметрів 0,1 (06/2020)         

Загальна точність 1.3 Рівень       

Небезпечна зона (без отворів) 26,79 км 2        

Затоплена територія 18.81 км 2        

Середня глибина води 0,75 м       

в житлових районах 0,53 м       

Середня швидкість води 1.43 РС       

в житлових районах 1.31 РС       

Прямі відчутні збитки 285 840 300 € 78.2 100    

Сільське господарство 621 200 € 0,22 66.9   

Дороги та залізниці 47 372 400 € 16.57 4.1   

Житлова 190 455 000 € 66,62 15.4 28.4 

Виробничо-громадський 37 331 300 € 13.06 4.6 24.3 

Комерційний 8 224 000 € 2.88 0,3 45.4 

Об’єкти для спорту та 

відпочинку 

1 087 300 € 0,38 0,1 76.4 

Зелені міські території (і 

кладовища) 

746 400 € 0,26 0,6   

Інший 2700 € 0,01 0,1   

Непрямий відчутний збиток 71 460 100 € 19.5 -   

Загальний відчутний збиток 357 300 400 € 97.7 -   

Населення в групі ризику 27,137 Люди - -   

Жертва – M1 без евакуації 37 Люди - -   

Загибель людей – М1 з 

евакуацією 

30 Люди - -   

Втрата життя – M2 без 

попередження 

62 Люди - -   

Втрата життя – M2 з 

попередженням 

29 Люди - -   

Травмовані люди 86 Люди - -   

Прямий нематеріальний збиток 6 525 900 € 1.8 -   

Люди з психічними травмами 86 Люди - -   

Непрямий нематеріальний збиток 1 702 410 € 0,5 -   

Повний нематеріальний збиток 8,228,310 € 2.3 -   

Повний збиток 365,528,710 € 100 -   
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Наступні результати були отримані шляхом тестування методології для річкової повені з 

імовірністю 0,5% на річці Dâmbu з використанням даних рівня точності 2. 

  

Таблиця 21 Значення, отримані під час тестування методології для повені з ймовірністю 0,5 % 

на річці Dâmbu з використанням даних рівня точності 2 

Значення UoM % € % % площі забудови 

Механізм затоплення річковий         

Ймовірність 0,5 %       

розрядка 195 м 3 /с       

Пік опадів   мм       

Код річки/заплавного басейну 11-1-20-13-14         

Назва річки/заплави Dâmbu         

Район річки/заплави 167,83 км 2        

Довжина річки/повені 40.3 км       

Великі пошкодження в Плоєшті         

національний код населеного пункту 130543         

Модель/Дата спостережуваної події? модель         

Використана версія методики 1.0 (07/2020)         

Використана версія параметрів 0,1 (06/2020)         

Загальна точність 1.3 Рівень       

Небезпечна зона (без отворів) 24,99 км 2        

Затоплена територія 17.82 км 2        

Середня глибина води 0,74 м       

в житлових районах 0,5 м       

Середня швидкість води 1.34 РС       

в житлових районах 1.26 РС       

Прямі відчутні збитки 264 068 100 € 78.6 100    

Сільське господарство 581 500 € 0,22 66.5   

Дороги та залізниці 44 089 300 € 16.70 4.0   

Житлова 174 906 200 € 66.23 15.4 28.3 

Виробничо-громадський 35 041 100 € 13.27 4.8 24.8 

Комерційний 7 735 300 € 2.93 0,3 45.7 

Об’єкти для спорту та відпочинку 1 041 500 € 0,39 0,1 77.1 

Зелені міські території (і 

кладовища) 

670 700 € 0,25 0,6   

Інший 2500 € 0,01 0,1   

Непрямий відчутний збиток 66 017 025 € 19.6 -   

Загальний відчутний збиток 330 085 125 € 98.2 -   

Населення в групі ризику 25,164 Люди - -   

Жертва – M1 без евакуації 32 Люди - -   

Загибель людей – М1 з евакуацією 25 Люди - -   

Втрата життя – M2 без попередження 46 Люди - -   

Втрата життя – M2 з попередженням 21 Люди - -   

Травмовані люди 62 Люди - -   
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Прямий нематеріальний збиток 4,731,570 € 1.4 -   

Люди з психічними травмами 62 Люди - -   

Непрямий нематеріальний збиток 1 234 340 € 0,4 -   

Повний нематеріальний збиток 5,965,910 € 1.8 -   

Повний збиток 336 051 035 € 100 -   

  

Таблиця 22 Значення, отримані під час тестування методології для повені з ймовірністю 1% на 

річці Dâmbu з використанням даних рівня точності 2 

Значення UoM % € % % площі забудови 

Механізм затоплення річковий         

Ймовірність 1 %       

розрядка 160 м 3 /с       

Пік опадів   мм       

Код річки/заплавного басейну 11-1-20-13-14         

Назва річки/заплави Dâmbu         

Район річки/заплави 167,83 км 2        

Довжина річки/повені 40.3 км       

Великі пошкодження в Плоєшті         

національний код населеного пункту 130543         

Модель/Дата спостережуваної події? модель         

Використана версія методики 1.0 (07/2020)         

Використана версія параметрів 0,1 (06/2020)         

Загальна точність 1.3 Рівень       

Небезпечна зона (без отворів) 23.07 км 2        

Затоплена територія 16.14 км 2        

Середня глибина води 0,70 м       

в житлових районах 0,48 м       

Середня швидкість води 1.27 РС       

в житлових районах 1.18 РС       

Прямі відчутні збитки 234 985 800 € 78,79 100    

Сільське господарство 513 900 € 0,22 74.10   

Дороги та залізниці 35 099 500 € 14.94 3.83   

Житлова 158 249 000 € 67,34 15.51 28.40 

Виробничо-громадський 32 544 000 € 13.85 5.01 25.13 

Комерційний 7 249 800 € 3.09 0,35 44,93 

Заклади для спорту та відпочинку 716 100 € 0,30 0,07 69,49 

Зелені міські території (і 

кладовища) 

611300 € 0,26 0,61   

Інший 2200 € 0,00 0,52   

Непрямий відчутний збиток 58 746 400 € 19.70 -   

Загальний відчутний збиток 293 732 200 € 98,49 -   

Населення в групі ризику 23 005 Люди - -   

Загибель людей (без евакуації)   Люди - -   

Загибель людей (при евакуації) 16 Люди - -   
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Метод втрати життя 2 – C3         

Травмовані люди 47 Люди - -   

Прямий нематеріальний збиток 3 565 650 € 1.20 -   

Люди з психічними травмами 47 Люди - -   

Непрямий нематеріальний збиток 930,170 € 0,31 -   

Повний нематеріальний збиток 4 495 820 € 1.51 -   

Повний збиток 298 228 020 € 100 -   

  

Таблиця 23 Значення, отримані під час тестування методології для повені з ймовірністю 5 % на 

річці Dâmbu з використанням даних рівня точності 2 

Значення UoM % € % % площі забудови 

Механізм затоплення річковий         

Ймовірність 5 %       

розрядка 87 м 3 /с       

Пік опадів   мм       

Код річки/заплавного басейну 11-1-20-13-14         

Назва річки/заплави Dâmbu         

Район річки/заплави 167,83 км 2        

Довжина річки/повені 40.3 км       

Великі пошкодження в Плоєшті         

національний код населеного пункту 130543         

Модель/Дата спостережуваної події? модель         

Використана версія методики 1.0 (07/2020)         

Використана версія параметрів 0,1 (06/2020)         

Загальна точність 1.3 Рівень       

Небезпечна зона (без отворів) 16.94 км 2        

Затоплена територія 12.09 км 2        

Середня глибина води 0,68 м       

в житлових районах 0,43 м       

Середня швидкість води 1.12 РС       

в житлових районах 1.03 РС       

Прямі відчутні збитки 159 639 500 € 79.21  100    

Сільське господарство 370 600 € 0,23 75,52   

Дороги та залізниці 23 481 100 € 14.71 3.55   

Житлова 105 070 400 € 65,82 14.47 27.61 

Виробничо-громадський 24 346 200 € 15.25 4.84 26,79 

Комерційний 5 953 700 € 3.73 0,40 48,39 

Об’єкти для спорту та відпочинку 0 € 0,00 0,00 0,00 

Зелені міські території (і 

кладовища) 

416 000 € 0,26 0,57   

Інший 1500 € 0,00 0,64   

Непрямий відчутний збиток 39 910 000 € 19.80 -   

Загальний відчутний збиток 199 549 500 € 99.01 -   

Населення в групі ризику 14 843 Люди - -   
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Загибель людей (без евакуації) 14.89 Люди - -   

Загибель людей (при евакуації) 7 Люди - -   

Метод втрати життя 2 – C3         

Травмовані люди 21 Люди - -   

Прямий нематеріальний збиток 1 579 975 € 0,78 -   

Люди з психічними травмами 21 Люди - -   

Непрямий нематеріальний збиток 412,170 € 0,20 -   

Повний нематеріальний збиток 1,992,145 € 0,99 -   

Повний збиток 201,541,645 € 100 -   

  

  

Таблиця 24 Значення, отримані під час тестування методології для повені з ймовірністю 10 % 

на річці Dâmbu з використанням даних рівня точності 2 

Значення UoM % € % % площі забудови 

Механізм затоплення річковий         

Ймовірність 10 %       

розрядка 59 м 3 /с       

Пік опадів   мм       

Код річки/заплавного басейну 11-1-20-13-14         

Назва річки/заплави Dâmbu         

Район річки/заплави 167,83 км 2        

Довжина річки/повені 40.3 км       

Великі пошкодження в Плоєшті         

національний код населеного пункту 130543         

Модель/Дата спостережуваної події? модель         

Використана версія методики 1.0 (07/2020)         

Використана версія параметрів 0,1 (06/2020)         

Загальна точність 1.3 Рівень       

Небезпечна зона (без отворів) 11.90 км 2        

Затоплена територія 8,67 км 2        

Середня глибина води 0,63 м       

в житлових районах 0,38 м       

Середня швидкість води 1.03 РС       

в житлових районах 0,90 РС       

Прямі відчутні збитки 104 706 500 € 79.30  100    

Сільське господарство 254 500 € 0,24 76,81   

Дороги та залізниці 13 346 500 € 12.85 3.20   

Житлова 70 058 000 € 66,91 13.94 26.95 

Виробничо-громадський 15 957 800 € 15.24 4.71 26.56 

Комерційний 5 076 800 € 4,85 0,48 52.19 

Об’єкти для спорту та відпочинку 0 € 0,00 0,00 0,00 

Зелені міські території (і 

кладовища) 

11 700 € 0,01 0,02   

Інший 1200 € 0,04 0,85   
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Непрямий відчутний збиток 26 176 650 € 19.83 -   

Загальний відчутний збиток 130 883 150 €   -   

Населення в групі ризику 9,358 Люди - -   

Загибель людей (без евакуації) 8.5 Люди - -   

Загибель людей (при евакуації) 4 Люди - -   

Метод втрати життя 2 – C3         

Травмовані люди 12 Люди - -   

Прямий нематеріальний збиток 915,995 €   -   

Люди з психічними травмами 12 Люди - -   

Непрямий нематеріальний збиток 238,955 €   -   

Повний нематеріальний збиток 1 154 950 €   -   

Повний збиток 132 038 100 € 100 -   

  

Можна помітити, що в цьому пілоті нематеріальна шкода становить близько 2% від загальної 

шкоди, тоді як пряма матеріальна шкода становить трохи менше 80% від загальної шкоди. 

Подібні пропорції були знайдені для всіх ймовірностей. 

  

  
Рисунок 68 Діаграма матеріальних/нематеріальних, прямих/непрямих збитків 

  

Використовуючи відкриті елементи з рівнем точності 2, у пілотній зоні Dâmbu пошкодження 

житлової зони є найбільшим, головним чином тому, що вона має найбільшу площу в межах 

затопленої території населених місць. 

  

Очікуваний річний збиток, EAD = 21,70 млн євро. 

  

Період повернення (років)  Перевищення 

Ймовірність 

Приріст (ΔP i )   

   

D i  ΔP i x Di 

10       

   0,05 (201,5+132,0)/2 8.34 

20        

   0,04 (298,2+201,5)/2 9,94 

100        

   0,005 (336,0+298,2)/2 1.59 

200        
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   0,003 (365,5+336,0)/2 1.05 

500        

   0,002 365,5 0,73 

∞         

    EAD (млн. євро) 21.70 

  

Розраховане значення очікуваного річного збитку (не растрове), розділене на: 

• Річкові басейни 

Таблиця 25 EAD для річкових басейнів 

річкового 

 басейну 

Кодекс 

річкового 

басейну 

Річка 

Басейн 

Рівень 

Очікується  Річний 

Пошкодження (млн. 

ЄВРО) 

Річний 

потенціал 

Втрата  _ 

(Люди) 

життя 

Valea Largă XI_1.20.13.14.1. 6 0,017841    

Телеаджен XI_1.20.13... 6 0,048068 0,000884  

Pârâul Rece XI_1.20.13.16.. 6 0,208267 0,001639  

Ghighiu XI_1.20.13.15.. 6 0,586906 0,002382  

Dâmbul XI_1.20.13.14.. 6 19,88457 0,899518  

  

• Села і міста 

Таблиця 26 EAD по селах і містах 

Назване місце СИРУТА 

Код 

СИРУТА 

Рівень 

СИРУТА 

адмін 

одиниця 

Очікується  Річний 

Пошкодження 

 (Mio 

ЄВРО) 

Річний 

Потенційна 

втрата  життя 

(Люди) 

Blejoi 130687 3 130678 0,00013168 0,000398 

Cartierul 

Dâmbu 

130632 3 130614 0,000500914 0,000004 

Борденії Міці 135191 3 135164 0,002878136 0,000007 

Гога 135075 3 135020 0,00821826 0,000031 

Ploieştiori 130696 3 130678 0,016484368 0,000665 

Бучилаші 135057 3 135020 0,018965868 0,001937 

Ghighiu 130570 3 130552 0,057177977 0,002967 

Dâmbu 131005 3 130981 0,161063928 0,031116 

Corlăteşti 130650 3 130614 0,357614181 0,04674 

Păuleştii Noi 130883 3 130847 0,464244024 0,002358 

Ţintea 131041 3 130981 0,723101159 0,161617 
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Плоєшті 130543 3 130534 16.34745131 0,656546 

  

• Адміністративні одиниці за межами населених пунктів 

Таблиця 27 EAD на адміністративні одиниці поза населеними пунктами 

Ім'я 

адміністратора 

одиниця Код 

SIRUTA 

СИРУТА 

Рівень 

Очікується  Річний 

Пошкодження 

(млн. ЄВРО) 

Річний 

 потенціал 

Втрата  _ 

(Люди) 

життя 

Scorţeni  135164 2 0,074731305 0  

Blejoi  130678 2 0,076157303 0,000001  

Băicoi  130981 2 0,10960529 0  

Bărcăneşti  130552 2 0,185881017 0  

Păuleşti  130847 2 0,242704661 0  

Рафов 135020 2 0,26901025 0 

Берцені 130614 2 0,514464447 0,000027 

Плоєшті 130534 2 1,115264484 0,000007 

  

  
Рисунок 69 Карта, що ілюструє EAD 

  

Подібні цифри та карти були створені для щорічної ймовірної втрати життя (PLL). 
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Рисунок 70 Карта річної ймовірної втрати життя 

4.6 Оптимальний розмір комірки для розрахунку 

Для цієї пілотної території розмір комірки, використаний для розрахунку ризику затоплення, 

становив 2. Було проведено аналіз (див. також додаток К), щоб оцінити вплив зміни розміру 

комірки на розрахований ризик затоплення. Причина полягала в тому, що час обчислення може 

зменшитися, не впливаючи на результат. Висновки були такі: 

  

При використанні рівня 1 і 2 для відкритих елементів рекомендований розмір комірки для 

розрахунку становить 8 м. При використанні рівня 3 для відкритих елементів рекомендований 

розмір комірки становить 4 м. 

Стандартна операція ГІС може знадобитися для перекласифікації растрових виходів із FHM, щоб 

мати відповідний розмір комірки ризику. 

4.7  Вивчені уроки 

Під час тестування методології було отримано наступні уроки: 

• Дуже важливо видалити пікселі, що відповідають річці, з карт небезпек, інакше будуть 

отримані вищі значення. 

• Точність вхідних даних про небезпеку має величезний вплив на результати карт збитків і 

втрат і небезпек. Точність кінцевого результату здебільшого визначається найнижчою 

точністю вхідних даних. 

• Якщо швидкість води обчислюється за допомогою одновимірної моделі, небезпека 

швидкості води дає перебільшені результати щодо втрати життя. Таким чином, 2D-моделі 

повинні надавати вхідні дані для створення даних про небезпеку швидкості води, які 

підходять для карт пошкоджень і втрат і небезпек. 

• Особливо слід використовувати 2D-модель для кращих карт небезпек (критичних) принаймні 

в населених пунктах або в районах, де схили значно зменшуються, і в поєднанні з 1D-

моделлю для решти річкового басейну, щоб отримати прийнятну точність даних про 

небезпеку, особливо для швидкості води, зберігаючи також зусилля моделювання та розмір 

результатів у розумних межах. 

• Існують певні відмінності, якщо те чи інше програмне забезпечення використовується для 

розрахунку зональної статистики. 

• З цього пілотного проекту випливає, що використання даних рівня 1 для опромінених 

елементів для територій за межами населених пунктів і даних рівня 2 для опромінених 

елементів для населених територій є розумним. 
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• Комбінована методологія для оцінки шкоди і збитків і для картографування ризиків повеней 

використовує як вхідні дані результати методології небезпеки повеней. Комбінована 

методологія для оцінки збитків і втрат, а також для картографування ризиків затоплення не 

впливає на методологію загрози затоплення. Чим точніші карти небезпек використовуються, 

тим кращі карти ризиків затоплення. Точність карт небезпеки залежить від методології 

картографування небезпеки затоплення (тобто результати 1D-моделі менш точні, ніж сумісні 

результати 1D/2D або 2D-моделі). 

• Для отримання точного EAD при моделюванні небезпеки важливо визначити ймовірність, що 

відповідає ініціації пошкодження (тобто ступінь повені досягає першого будинку з глибиною 

води 30 см або більше 1 га сільськогосподарських угідь затоплено більше 20 см) і дуже 

важливо правильно визначити розряди для кожної ймовірності, в тому числі для ймовірності, 

що відповідає ініціації пошкодження. Важливіше визначити період повторюваності, що 

відповідає початку пошкодження, ніж створювати карти небезпек для періоду повторення 

1000, 500 або 200 років. Важливіше створити карти небезпек для 5-річної окупності, ніж для 

1000, 500 або 200-річної окупності. 

• При використанні рівнів 1 і 2 для експонованих елементів рекомендований розмір комірки 

для обчислення становить роздільну здатність 8 м. Крім того, при використанні рівня 3 для 

відкритих елементів рекомендований розмір комірки 4 м. Стандартна операція ГІС необхідна 

для перекласифікації растрових виходів із FHM, щоб мати відповідний розмір комірки 

ризику. 

  

  

Додатки 
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А Опис бази даних 

Зона небезпеки представлений у вигляді багатокутника. Цей набір просторових даних міститиме 

небезпечні зони на основі масштабу растрових даних небезпеки (пікова глибина води та пікова 

швидкість), за винятком пробоїн. 

  

Назва поля  опис  

Код річкового 

басейну 

Кодекс річкового басейну ЄС 

Рівень річкового 

басейну 

Рівень річкового басейну (максимум 6 рівень) 

Ім'я Назва басейну річки 

ID тобто HAZ_RF02_RORW11-1-20-13-14_B1, що вказує на відповідний 

растр для геометрії багатокутника 

TypeOfHazard тобто: річкова повінь, плувіальна повінь, раптовий паводок 

Ймовірність Імовірність, для якої була застосована методологія 

Метод визначення Завжди розглядатиметься як «моделювання» для карт небезпеки 

повеней. Лише у випадку, якщо буде створено базу даних для 

зберігання даних про повені, що відбулися, тоді determinationMethod 

буде 

«непряме визначення». 

Відкриті матеріальні елементи 

Level1_LandUse із Corine Land Cover, модифіковані INHGA, представлені у вигляді багатокутника 

зі структурою нижче. Відсоток будівель слід оцінити або обчислити на основі перетину геометрії 

з набором векторних даних Level2_BuildingFootprint. MaxDamageStructure і MaxDamageContent 

повинні мати значення, лише якщо вони відрізняються від значень за замовчуванням для 

TypeOfElement (визначених у таблиці Level1_IndicativeMaximumDamageValue) , інакше вони 

мають бути нульовими. 

  

Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

TypeOfElement Код типології рівня 1, див. додаток C 

BuildingsPercentage Відсоток покритих будівлями, як частка 1 

MaxDamageStructure Максимальне значення шкоди конструкції, враховуючи відсоток 

будівель усередині полігону, у євро 

MaxDamageContent Максимальне значення шкоди для вмісту, враховуючи відсоток 

будівель у полігоні, у євро/кв. метр 

  

Level1_POI представлено як точка з такою структурою: 

  

Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

Категорія Категорія (Здоров'я людини та громада, Навколишнє середовище, 

Культура) 

Підкатегорія Підкатегорія (наприклад, лікарня, поліція, ратуша, музей, 

археологічний пам’ятник) 

Ім'я Назва визначного місця 
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Level2_LandUse_Population Geometry з Urban Atlas або зроблено за подібною методологією 

Дані міського атласу не існують, представлені у вигляді багатокутника зі структурою нижче. 

Відсоток будівель слід обчислювати на основі перетину геометрії з векторним набором даних 

Level2_BuildingFootprint . MaxDamageStructure і MaxDamageContent повинні мати значення, 

лише якщо вони відрізняються від значень за замовчуванням для TypeOfElement (визначених у 

таблиці 

Level2_IndicativeMaximumDamageValue) , інакше вони мають бути нульовими. 

  

Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

TypeOfElement Код типології рівня 2 див. додаток B 

BuildingsPercentage Відсоток покритих будівлями, як частка 1 

MaxDamageStructure Максимальне значення пошкодження конструкції, враховуючи 

відсоток будівель усередині полігону, у євро/кв. метр 

MaxDamageContent Максимальне значення шкоди для вмісту, враховуючи відсоток 

будівель у полігоні, у євро/кв. метр 

Населення Кількість населення на полігон 

  

Level3_LandUse з кращою точністю геометрії, ніж дані Urban Atlas, представлені у вигляді 

багатокутника зі структурою нижче. MaxDamageStructure і MaxDamageContent повинні мати 

значення, лише якщо вони відрізняються від значень за замовчуванням для TypeOfElement 

(визначених у таблиці Level3_LandUseIndicativeMaximumDamageValue) , інакше вони повинні 

бути нульовими. 

  

Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

TypeOfElement Код типології рівня 3 див. додаток F 

Екологічний Значення = TRUE, якщо територія також має ризик для 

навколишнього середовища та не існує жодних споруд або вони не 

становлять ризику 

Спільнота Значення = TRUE, якщо територія також має важливе значення для 

громади та не існує жодних споруд або вони не становлять ризику, 

але територія під загрозою 

MaxDamageStructure Максимальна вартість пошкодження конструкції, євро/кв. метр 

MaxDamageContent Максимальна вартість шкоди вмісту (будівлі/споруди враховуються 

окремо), в євро/кв. метр 

Населення Населення на багатокутник на основі Level3_PopulationPoints 

  

Level3_Structure споруди та будівлі представлений у вигляді багатокутника зі структурою нижче. 

MaxDamageStructure і MaxDamageContent повинні мати значення, лише якщо вони відрізняються 

від значень за замовчуванням для TypeOfElement (визначених у таблиці 

Level3_LandUseIndicativeMaximumDamageValue) , інакше вони мають бути нульовими. 

  

Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

TypeOfElement Рівень 3 типології КОД 
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Ім'я Назва будівлі (тобто назва лікарні), яка буде використовуватися як 

мітка на карті 

Екологічний Значення = TRUE, якщо структура також становить екологічний 

ризик 

Спадщина Значення = TRUE, якщо споруда становить інтерес для культурної 

спадщини 

Спільнота Значення = TRUE, якщо структура становить інтерес для спільноти 

MaxDamageStructure Максимальна вартість пошкодження конструкції, євро/кв. метр 

MaxDamageContent Максимальна величина пошкодження вмісту споруди, євро/кв. 

метр 

  

Level2_BuildingФотпринт будівель представлений як багатокутник (одна частина) зі структурою 

нижче. Основне використання цього набору просторових даних – це оцінка відсотка забудови 

рівнів 1 і 2. 

  

Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

опис Опис будівлі 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

ID опис 

1 будівля 

2 будівля 

  

Level1_Road представлена лінією (одна частина) зі структурою нижче. Цей набір даних можна 

використовувати для підвищення точності Level1_LandUse. 

  

Назва поля  опис  

ID Унікальний ідентифікатор 

Тип Тип дороги. Наприклад, національна дорога, дорога округу тощо. 

Орієнтовний Національний кодекс дорожнього руху. 

Міжнародний Міжнародний кодекс дорожнього руху. 

Буфер Буфер, який буде застосовано для того, щоб лінії стали багатокутниками, у 

метрах 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

ID  Тип  Орієнтовний  Міжнародний  Буфер  

1 діджей DJ 101D    3.5 

2 CO       2 

3 E DN 1 E 60 5 

4 E DN 1 E 60 3.5 

Значення для буфера наведено лише для ілюстрації. 

Рівень 1_Залізниця представлена лінією (окремою частиною) зі структурою нижче. Цей набір 

даних можна використовувати для підвищення точності Level1_LandUse. 
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Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

MainRailway Код головної залізниці 

Середня залізниця Код для другорядної залізниці 

Буфер Буфер, який буде застосовано для того, щоб лінії стали 

багатокутниками, у метрах 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

ID  MainRailway  Середня 

залізниця  

Буфер  

1 300 304 3 

2 700 701 3 

  

Level3_Point представлено як точка зі структурою нижче. Цей набір даних можна 

використовувати для зберігання електричних стовпів та інших точкових структур. 

  

Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

TypeOfElement Код типології рівня 3 див. додаток F 

Буфер Буфер, який буде застосовано, щоб точка стала багатокутником, у 

метрах 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

ID  TypeOfElement  Буфер  

1 66250 5 

2 66250 10 

Загальна вразливість для нематеріальних відкритих елементів  

PopulationWarningTime представлено як багатокутник (одна частина) із такою структурою. Цей 

набір просторових даних потрібен для обчислення втрати життя, як описано далі в документі. 

TimeHours завжди має бути додатним значенням (тобто використовувати 0,001 замість 0, якщо 

попередження не буде видано). 

  

Назва поля  опис  

ID Унікальний ідентифікатор 

PlaceName Назва місця, якщо є або підходить (може бути кодом сирени, якщо є) 

TimeHours Час, представлений у годинах 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

ID Назва населеного 

пункту  

TimeHours  

1 Ghighiu 0,5 

2 Ploieștiori 1 



107  

  

  

SirenAudibility представлено як багатокутник (одна частина) зі структурою нижче. Цей набір 

просторових даних можна використовувати для підвищення точності набору даних 

PopulationWarningTime у районах, охоплених сиренами. 

  

Назва поля  опис  

ID Унікальний ідентифікатор 

Радіус Радіус охоплення сирени 

SirenHeight Висота сирени над землею 

  

Відкриті нематеріальні елементи  

InhabitedNamedPlace , представлений у вигляді багатокутника з наведеною нижче структурою. 

Цей полігон використовується в основному для ідентифікації постраждалих населених пунктів і 

як вхідні дані для обчислення зон ризику. 

  

Назва поля опис 

Назва населеного 

пункту 

Назва населеного пункту 

LocalityType Тип населеного пункту 

AdminUnitName Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

AdminUnitType Тип адміністративно-територіальної одиниці 

LocalityCode Національний код місцевості (SIRUTA) 

AdminUnitCode Національний кодекс територіальної адміністративної одиниці 

(SIRUTA) 

  

Нижче наведено приклад заповнення таблиці: 

  

МісцевістьНа 

мене 

LocalityType AdminUnitНа 

мене 

AdminUnitTy 

pe 

LocalityCo 

de 

AdminUnitCo 

de 

Româneşti Село, що 

належить гміні, 

крім 

місце проживання 

Bărcăneşti Комуна 130598 130552 

Tătărani Село, що 

належить гміні, 

крім 

місце проживання 

Bărcăneşti Комуна 130605 130552 

Берцені сільської 

 гміни 

Берцені Комуна 130623 130614 

  

Level1_Population представлено як багатокутник зі структурою нижче. Геометрії, як правило, 

мають відповідати набору даних InhabitedNamedPlace, з вилученими нежитловими районами 

(дорогами, залізницями тощо). У випадку багатокутних багатокутників поле 

EstimatedPopopulation вказує на оцінку населення для кожної частини багатокутника. 

  

Назва поля опис 
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SIRUTALмісце Національний код місцевості 

Загальна чисельність 

населення 

Населення на рівні місцевості 

Густота населення Щільність населення на квадратний кілометр 

Оціночне населення Розрахункова кількість населення на кожну частину 

багатокутника 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

SIRUTALмісце Населення Густота населення Розрахункова чисельність 

населення 

130561 3226 35.13 621 

130561 3226 35.13 47 

130570 755 29,96 6 

  

Level3_PopulationPoints представлено як точка з такою структурою: 

  

Назва поля опис 

ID Унікальний ідентифікатор 

Населення Чисельність населення 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

ID Населення 

1 277 

2 276 

Зони ризику  

DamageAndLoss_Area на рівні населеного пункту та адміністративної одиниці, представлений у 

вигляді багатокутника з кількох частин. Національним кодом має бути назва місця SIRUTA для 

населених пунктів і LAU SIRUTA для адміністративних одиниць. Геометрії не повинні збігатися, 

тобто очікувані щорічні збитки та потенційні втрати життя для адміністративних одиниць мають 

включати лише дані про території, які ще не включені до населених пунктів. Геометрія населених 

пунктів має бути такою ж, як у наборі даних InhabitedNamedPlace. 

  

Назва поля  опис  

ID Унікальний ідентифікатор 

Національнийкод Національний код SIRUTA 

Населена 

територія 

ІСТИНА/НЕПРАВДА 

Ім'я Назва населеного пункту або адміністративної одиниці 

EAD Очікувана річна шкода (євро) 

PLL Щорічна потенційна втрата життя 

  

DamageAndLoss_RiverBasin на рівні річкового басейну, представлений у вигляді багатокутника з 

кількох частин 

  

Назва поля  опис  
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ID Унікальний ідентифікатор 

Код річкового 

басейну 

Кодекс річкового басейну ЄС 

Рівень 

річкового 

басейну 

Рівень річкового басейну (максимум 6) 

Ім'я Назва басейну річки 

EAD Очікувана річна шкода (євро) 

PLL Щорічна потенційна втрата життя 

  

RiskResultsProbability_X на рівні небезпечної зони, представленої у вигляді багатокутників, де X 

представляє значення ймовірності (тобто: 0,2, 0,5, 1, 5 і 10). Геометрії мають бути такими ж, як у 

наборі просторових даних HazardArea. Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38. 

  

Назва поля  опис  

ID Унікальний ідентифікатор 

Повінь_механізм Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Ймовірність Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

розрядка Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Опади Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Код_басейну_річки Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Назва_басейну_річки Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Район_заплави_річки Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Довжина_повені Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Великі_збитки_в_ Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

національний_код_населеного_місця Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Model_Date_of_observed_event Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Використана_версія методології Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Parameters_version_used Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Загальна_точність Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Небезпечна_зона_без_дірок Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Затоплена_територія Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 



110  

  

Середня_глибина_води Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

n_житлові_райони Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Середня_швидкість_води Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

в_житлових_районах1 Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Пряма_матеріальна_шкода Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Сільське господарство Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Дороги_і_залізниці Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Житлова Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

ndustrial_and_public Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Комерційний Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Спорт_і_розваги Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Зелені_міські_зони_кладовища_ Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Інший Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Непряма_матеріальна_шкода Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Загальна_матеріальна_шкода Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Населення_під_ризиком Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Loss_of_life_method_1_water_de 

pth_without_evacuation 

Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Loss_of_life_method_1_water_de 

pth_with_evacuation 

Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Loss_of_life_method_2_dragging_ 

without_warning 

Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Loss_of_life_method_2_dragging_ 

with_warning 

Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Травмовані_люди Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Пряма_нематеріальна_шкода Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Люди_з_психічними_травмами Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Непряма_нематеріальна_шкода Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 
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Загальна_нематеріальна_шкода Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Загальна_шкода Описи та значення дивіться в таблицях 34, 35, 36, 37 і 38 

Табличні дані 

JRCDamageCurve містить криві збитків на основі технічного звіту JRC «Функції глобального збитку 

від глибини повені – Методологія та база даних із вказівками». Криві можуть бути або такими, 

що описані в цьому звіті для Європи, або їх комбінацією (наприклад, середнє значення між 

промисловим і комерційним). 

  

Назва поля опис 

DamageCurveId Ідентифікатор кривої 

DamageCurveName Назва кривої 

PeakWaterDepth Пікова глибина води в метрах 

Оцінка вразливості Оцінка вразливості, частка 1 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані (див. додаток D): 

  

DamageCurveId DamageCurveName PeakWaterDepth Оцінка вразливості 

1 JRCResidentialBuildings 0 0 

1 JRCResidentialBuildings 0,5 0,25 

1 JRCResidentialBuildings 1 0,4 

1 JRCResidentialBuildings 1.5 0,5 

1 JRCResidentialBuildings 2 0,6 

1 JRCResidentialBuildings 3 0,75 

  

Level1_IndicativeMaximumDamageValue вказує для кожного типу елементів рівня 1 текстовий 

опис коду, а також значення за замовчуванням для MaximumValueStructure і 

MaximumValueContent. Значення за замовчуванням використовуються, якщо в наборах даних 

Level1_LandUse немає явних значень . Для типів елементів, які враховують будівлі (мають 

UseBuilding true), ефективні максимальні значення шкоди обчислюються шляхом множення 

кожного значення максимальної шкоди за замовчуванням на відсоток будівлі, присутній у 

Level1_LandUse . DamageCurve вказує криву для використання з JRCDamageCurve. Категорія 

вказує на категорію елемента в певній системі класифікації (бажано «категорію відкритого 

елемента», яку використовує INSPIRE). 

  

Назва поля опис 

TypeOfElement Код типології рівня 1 див. додаток C 

опис опис 

Структура максимального значення Максимальне значення пошкодження конструкції 

в євро/м2 

MaximumValueContent Максимальне значення пошкодження вмісту 

всередині конструкції в євро/м2 

DamageCurve Назва кривої пошкодження 

UseBuilding Враховувати будівлі чи ні 

Категорія Категорія відкритого елемента 
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Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані (див. додаток B): 

  

TypeOfEl 

ement  опис  

Структура 

ValueStr 

Значення 

вмісту DamageCurve 

UseBuild 

ing 

Категорія 

110 Міська тканина 450 300 

JRC Житлові 

будинки Так 

економічні 

121 

Промисловий 

 або 

комерційні 

підрозділи 500 300 

JRCCommercial 

IndustrialAVG 

Так 

економічні 

122 

Дорожні та 

залізничні 

мережі та 

прилегла 

земля 300 0 

JRCInfrastructu 

reRoads <нуль> 

інфраструктура 

  

Level2_IndicativeMaximumDamageValue вказує для кожного типу елементів рівня 2 текстовий 

опис коду, а також значення за замовчуванням для MaximumValueStructure і 

MaximumValueContent. Значення за замовчуванням використовуються, якщо в наборах даних 

Level2_LandUse немає явних значень . Для типів елементів, які враховують будівлі (мають 

UseBuilding true), ефективні максимальні значення шкоди обчислюються шляхом множення 

кожного значення максимальної шкоди за замовчуванням на відсоток будівлі, присутній у 

Level2_LandUse . DamageCurve вказує криву для використання з JRCDamageCurve. Категорія 

вказує на категорію елемента в певній системі класифікації (бажано «категорію відкритого 

елемента», яку використовує INSPIRE). 

  

Назва поля опис 

TypeOfElement Код типології рівня 2 див. додаток B 

опис опис 

Структура максимального 

значення 

Максимальне значення пошкодження конструкції в євро/м2 

MaximumValueContent Максимальне значення пошкодження вмісту всередині 

конструкції в євро/м2 

DamageCurve Назва кривої пошкодження 

UseBuilding Враховувати будівлі чи ні 

Категорія Категорія відкритого елемента 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

TypeOfEl 

ement  опис  

Структура 

ValueStr 

Значення 

вмісту DamageCurve 

UseBui 

lding 

Категорія 

11000 

Міська 

тканина 450 300 

JRCResidentialBuil 

dings Так 

Економічний 

12110 Індустріальний 300 500 JRCIndustrial Так Економічний 

12120 Комерційний 500 800 JRCCommercial Так Економічний 

  

Level3_LandUseIndicativeMaximumDamageValue вказує для кожного типу елементів рівня 3 

(земельних ділянок) текстовий опис коду, а також значення за замовчуванням для 
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MaximumValueStructure і MaximumValueContent. Значення за замовчуванням використовуються, 

якщо в наборах даних Level3_LandUse немає явних значень . DamageCurve вказує криву для 

використання з JRCDamageCurve. Категорія вказує на категорію елемента в певній системі 

класифікації (бажано «категорію відкритого елемента», яку використовує INSPIRE). 

  

Назва поля опис 

TypeOfElement Код типології 3 рівня для земельних ділянок 

опис опис 

Структура максимального 

значення 

Максимальне значення пошкодження конструкції в євро/м2 

MaximumValueContent Максимальне значення пошкодження вмісту всередині 

конструкції в євро/м2 

DamageCurve Назва кривої пошкодження 

Категорія Категорія відкритого елемента 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

TypeOfEle 

ment 

опис Значення 

Структура 

Значення 

змісту 

Крива 

пошкодження 

Категорія 

12120 Комерційна площа       економічні 

12150 Сюжет освіти       соціальні 

11260 Житловий масив з 

багатоповерхівками 

      власність 

  

Level3_StructureIndicativeMaximumDamageValue вказує для кожного типу елементів (будівель) 

рівня 3 текстовий опис коду, а також значення за замовчуванням для MaximumValueStructure і 

MaximumValueContent. Значення за замовчуванням використовуються, якщо в наборах даних 

Level3_Structure немає явних значень . DamageCurve вказує криву для використання з 

JRCDamageCurve. Категорія вказує на категорію елемента в певній системі класифікації (бажано 

«категорію відкритого елемента», яку використовує INSPIRE). 

  

Назва поля опис 

TypeOfElement Типологічний код рівня 3 для споруд (будівель) 

опис опис 

Структура максимального 

значення 

Максимальне значення пошкодження конструкції в євро/м2 

MaximumValueContent Максимальне значення пошкодження вмісту всередині 

конструкції в євро/м2 

DamageCurve Назва кривої пошкодження 

Категорія Категорія відкритого елемента 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

TypeOfEle 

ment  
опис  

Структура 

вартості  

Значення 

змісту  

Крива 

пошкодження  

Категорія 

61000 Житловий будинок – 

невідомо 

         Житлова 
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61100 Житловий будинок або 

прибудова 

         Житлова 

62000 Комерційний невідомий          Комерційний 

62500 Послуги (тобто: перукарня, 

автомийка) 

         Комерційний 

62100 Готель (не великий)          Комерційний 

  

ModelParameter вказує різні параметри, які використовуються для обчислення непрямих 

матеріальних збитків і прямих і непрямих нематеріальних збитків відповідно до методології, 

описаної в цьому документі. Назви параметрів мають бути принаймні такими, як у прикладі. 

Якщо використовуються інші числові параметри, їх можна додати до цієї таблиці. 

  

Назва поля опис 

Параметр Назва параметра 

Значення Значення параметра (число) 

  

Нижче наведено приклад (див. також таблицю 20): 

  

Параметр Значення 

DirectIntangible_DirectTangible_Damage_Ratio 0,25 

LossOfLife_Method_1_Mortality_Ratio 0,003 

Коефіцієнт евакуації 0,2 

LossOfLife_Method_2_SUFRI_сценарій 3 

Травми_Смертельні_Співвідношення 3 

Fatality_Monetary_Damage 200000 

Травми_грошова_шкода 10000 

Смертельні_загибель_Свідоцтво_знищення 0,083333 

MentalTrauma_DestructionWitness Ratio 0,25 

Непряма нематеріальна_грошова_шкода 20000 

  

FatalityRate вказує на відсоток опроміненого населення, яке може загинути на основі часу 

попередження та розуміння ризику відповідно до різних методологій (наприклад, методологія 

SUFRI для оцінки ризику затоплення водойм і річок у міських районах для інформування щодо 

прийняття рішень). 

  

Назва поля опис 

FloodSeverity Серйозність повені (низька, середня або висока) 

WarningTime Час попередження в годинах 

Розуміння Ступінь розуміння людьми групи ризику за методологією подій, що 

мають розгорнутися 

FatalityRate Відсоток зараженого населення може померти 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

FloodSeverity WarningTime Розуміння FatalityRate 

НИЗЬКИЙ 0 C1 0,0002 

НИЗЬКИЙ 0 C1 0,00015 
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ВИСОКА 0 C1 0,009 

ВИСОКА 0 C1 0,009 

ВИСОКА 0 C1 0,007 

ВИСОКА 1 C1 0,003 

ВИСОКА 2 C1 0,003 

ВИСОКА 24 C1 0,0008 

СЕРЕДНІЙ 0 C1 0,003 

  

FloodSeverityDragging вказує порогові значення перетягування, які використовуються для 

класифікації серйозності повені. Порогові значення не залежать від методології, яка 

використовується для визначення розуміння ризику. Растрова комірка включена до класу 

FloodSeverity, якщо її значення для параметра Dragging нижче за порогове значення цього класу, 

але більше за порогове значення всіх класів із меншим FloodSeverityId. 

  

Назва поля опис 

FloodSeverityId Номер класу тяжкості 

FloodSeverity Серйозність повені (низька, середня або висока) 

Перетягування Параметр гідравлічний, тобто глибина води, помножена на 

швидкість, виражена в м 3 /с. 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані: 

  

FloodSeverityId  FloodSeverity Перетягування 

1 НИЗЬКИЙ 0,5 

2 СЕРЕДНІЙ 1 

3 ВИСОКА 99999 

  

Для реалізації комплексної моделі методології SUFRI інтенсивність повені повинна визначатися 

не тільки за допомогою перетягування, але також за максимальною глибиною води, 

максимальною швидкістю води та ковзанням на основі зображення нижче. 
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У цьому випадку растрова комірка включається до класу FloodSeverity, якщо її значення для ВСІХ 

параметрів (перетягування, ковзання, глибини та швидкості) нижчі за порогові значення цього 

класу, але вищі за порогові значення всіх класів із меншим FloodSeverityId . 

  

FloodSeverityId  FloodSeverity Перетягування Розсувні Глибина швидкість 

1 НЕЗНАЧНИЙ 0,5 <null> 0,45 1.5 

2 НИЗЬКИЙ 1 1.23 0,8 1.6 

3 СЕРЕДНІЙ 1 1.23 1 1,88 

4 ВИСОКА 3 <null> 2 3 

5 СИЛЬНИЙ 9999 9999 9999 9999 

  

  

RiskRasterResult містить список імен файлів для всіх растрів, створених за допомогою 

методології, а також їхні основні метадані. Детальніше про абревіатури, які використовуються 

для іменування растрових файлів, можна побачити в описі бази даних. 

  

Назва поля опис 

RasterName Назва растрового файлу 

опис Опис растрового файлу 

Рівень Рівень моделі 

FloodType Тип повені 

Ймовірність Ймовірність 

EU_RiverBasinCode Кодекс річкового басейну ЄС 

UoM Одиниця вимірювання значень 

клітинок растру 

  

Нижче наведено приклад того, як слід заповнювати дані. 

  

RasterName опис Рівень FloodTyp 

д 

Пробабі 

літність EU_RiverBasinCode 
UoM 

DR_L2_RF_02_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Параметр 

перетягування 
2 

Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20-

1314_B1 

м3/с 

DTDC_L2_RF_02_R 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Зміст 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20-

1314_B1 

€/м2 

DTDS_L2_RF_02_RO 

RW11-1-20-

1314_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Структура 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20-

1314_B1 

€/м2 

  

Б Проект індикативних значень пошкоджень і кривих пошкоджень для рівня 2  

Приблизні орієнтовні значення в євро/м2, які використовуються для тестування даних рівня 2 за 

допомогою класів Адаптованого міського атласу для максимального пошкодження структур і 
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максимального пошкодження вмісту. Ці значення були використані на цьому етапі для 

тестування методології. 

Щоб мати можливість краще проілюструвати відсоток покритих будівлями в межах класів Urban 

Fabric, усі класи Urban Fabric Classes та ізольовані структури (11100, 11210, 11220, 11230, 11240 і 

11300) були вилучені з класифікації Urban Atlas для використання в рамках методології та додано 

новий клас 11000 Urban Fabric. 

Для кожного полігону в межах класів 11000, 12100, 13300, 14200 слід оцінити відсоток покритих 

будівлями в цьому полігоні. 

Також клас 12100 «Промислові, комерційні, державні, військові та приватні одиниці» було 

розділено на «12110 – Промислові» та «12120 – Комерційні», очікуючи, що необхідно розділити 

також «12130 – Державні». 

  

Таблиця 28 Орієнтовні максимальні значення пошкоджень для даних рівня точності 2, які 

використовуються для перевірки методології 

тип  опис  Значення Значення Крива пошкоджень  Використовуйте 

 % 

елемент  Структура  Зміст  будівля  

11000 Міська тканина 450 300 JRC Residential Так 

12110 Індустріальний 300 500 JRC Industrial Так 

12120 Комерційний 500 800 JRC Commercial Так 

12130 Громадський 300 500 JRC Industrial Так 

12210 Швидкісні транзитні 

дороги та супутня 

земля 

500 0 JRC 

Infrastructureroads 

  

12220 Інші  дороги і 

прилегла земля 

100 0 JRC 

Infrastructureroads 

  

12230 Залізниці  та 

прилегла земля 

200 0 JRC 

Infrastructureroads 

  

13100 корисних 

 копалин і 

відвали 

1 0 JRC Industrial   

13300 Будівельні 

майданчики 

5 0 JRC Industrial   

13400 Земля  без 

поточне 

використання 

0 0 JRC Agriculture   

14100 Зелені міські 

території 

20 0 JRC Agriculture   

14200 Спорт і відпочинок 

засоби 

300 50 JRC Agriculture Так 

21000 Орна земля 0,1 0 JRC Agriculture   

22000 Беззмінні  посіви 

(виноградники) 

1 0 JRC Agriculture   

23000 Пасовища 0 0 JRC Agriculture   

25000 Фруктові сади 0,9 0 JRC Agriculture   

31000 Ліси 0 0 JRC Agriculture   

32000 Трав'янисті 

рослинні асоціації 

0 0 Жодного   
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33000 Відкриті простори з 
невеликим або 
зовсім відсутнім 
рослинність 

0 0 Жодного   

40000 Водно-болотні 

угіддя 

0 0 JRC Agriculture   

50000 Водні об'єкти 0 0 JRC Agriculture   
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C Проект індикативних значень пошкоджень і кривих пошкоджень для рівня 1 

Приблизні орієнтовні значення в євро/м2, які використовуються для перевірки даних рівня 1 з 

адаптованими класами земельного покриву Corine для максимального пошкодження структур і 

максимального пошкодження вмісту. 

Щоб краще проілюструвати відсоток покритих будівлями в межах класів Urban Fabric, усі класи 

Urban Fabric Classes (111, 112) було видалено з класифікації Corine Land Cover для використання 

в рамках методології, і додано новий клас 110 Urban Fabric. 

Для кожного полігону в межах 110, 121, 133 і 142 класів слід оцінити відсоток покритих будівлями 

в цьому полігоні. 

  

Таблиця 29 Орієнтовні максимальні значення пошкоджень для даних рівня точності 1, які 

використовуються для перевірки методології. 

typeOpscript  _  Значення Значення Крива пошкоджень  Використовуйте 

 % 

елемент  Структура  Зміст  будівля  

110 Міська тканина 450 300 JRC Residential Так 

121 Промисловий  або 

комерційні 

підрозділи 

500 300 50% JRC 

Комерційний+ 

50% JRC Industrial 

Так 

122 Дорожні та залізничні 
мережі та 
прилегла земля 

300 0 JRC 

 Infrastructurer

oads 

  

131 Видобуток корисних 

копалин і відвали 

1 0 JRC Industrial   

132 Звалища 0 0 JRC Industrial   

133 Будівельні 

майданчики 

5 0 JRC Industrial Так 

141 Зелені міські 

території 

20 0 JRC Agriculture   

142 Спорт і відпочинок 

засоби 

400 100 JRC Agriculture Так 

210 Орна земля 0,1 0 JRC Agriculture   

221 Виноградники 1 0 JRC Agriculture   

222 Плодові дерева та 

ягідні насадження 

0,9 0 JRC Agriculture   

231 Пасовища 0 0 JRC Agriculture   

242 Складні  схеми 

вирощування 

0,5 0 JRC Agriculture   

310 Ліс 0 0 JRC Agriculture   

320 Скраб і трав'янистий 

рослинні асоціації 

0 0 Жодного   

330 Відкриті місця з 

невеликою 

рослинністю або без 

неї 

0 0 Жодного   

410 Водно-болотні угіддя 0 0 JRC Agriculture   
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500 Водні об'єкти 0 0 JRC Agriculture   

Д Криві пошкодження 

Наступні криві пошкодження були використані для тестування методології. 

  

CurveId CurveName Id Пікова глибина води (м) Оцінка 

вразливості (%) 

1 JRCResidentialBuildings 1 0 0,00 

1 JRCResidentialBuildings 2 0,5 0,25 

1 JRCResidentialBuildings 3 1 0,40 

1 JRCResidentialBuildings 4 1.5 0,50 

1 JRCResidentialBuildings 5 2 0,60 

1 JRCResidentialBuildings 6 3 0,75 

1 JRCResidentialBuildings 7 4 0,85 

1 JRCResidentialBuildings 8 5 0,95 

1 JRCResidentialBuildings 9 6 1,00 

2 JRCCommercialBuildings 1 0 0,00 

2 JRCCommercialBuildings 2 0,5 0,15 

2 JRCCommercialBuildings 3 1 0,30 

2 JRCCommercialBuildings 4 1.5 0,45 

2 JRCCommercialBuildings 5 2 0,55 

2 JRCCommercialBuildings 6 3 0,75 

2 JRCCommercialBuildings 7 4 0,90 

2 JRCCommercialBuildings 8 5 1,00 

2 JRCCommercialBuildings 9 6 1,00 

3 JRCIndustrialBuildings 1 0 0,00 

3 JRCIndustrialBuildings 2 0,5 0,15 

3 JRCIndustrialBuildings 3 1 0,27 

3 JRCIndustrialBuildings 4 1.5 0,40 

3 JRCIndustrialBuildings 5 2 0,52 

3 JRCIndustrialBuildings 6 3 0,70 

3 JRCIndustrialBuildings 7 4 0,85 

3 JRCIndustrialBuildings 8 5 1,00 

3 JRCIndustrialBuildings 9 6 1,00 

4 JRCTransport 1 0 0,00 

4 JRCTransport 2 0,5 0,32 

4 JRCTransport 3 1 0,54 

4 JRCTransport 4 1.5 0,70 

4 JRCTransport 5 2 0,83 

4 JRCTransport 6 3 1,00 

4 JRCTransport 7 4 1,00 

4 JRCTransport 8 5 1,00 
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4 JRCTransport 9 6 1,00 

5 JRCInfrastructureRoads 1 0 0,00 

5 JRCInfrastructureRoads 2 0,5 0,25 

5 JRCInfrastructureRoads 3 1 0,42 

5 JRCInfrastructureRoads 4 1.5 0,55 

5 JRCInfrastructureRoads 5 2 0,65 

5 JRCInfrastructureRoads 6 3 0,80 

5 JRCInfrastructureRoads 7 4 0,90 

5 JRCInfrastructureRoads 8 5 1,00 

5 JRCInfrastructureRoads 9 6 1,00 

6 JRCAgriculture 1 0 0,00 

6 JRCAgriculture 2 0,5 0,30 

6 JRCAgriculture 3 1 0,55 

6 JRCAgriculture 4 1.5 0,65 

6 JRCAgriculture 5 2 0,75 

6 JRCAgriculture 6 3 0,85 

6 JRCAgriculture 7 4 0,95 

6 JRCAgriculture 8 5 1,00 

6 JRCAgriculture 9 6 1,00 
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E Відсоток площі забудови від площі населених пунктів 

Використовуючи різні будівельні джерела (Національне кадастрове агентство, Національний 

картографічний центр, відкрита карта вулиць тощо) і багато ручної роботи, вдалося оцінити 

поверхню, вкриту будівлями, поблизу двох цікавих територій (річки Дамбу та Оланешть). ). 

Відсоток покритих будівлями та різними конструкціями був розрахований на основі геометрії 

населених місць, а не на основі Corine Land Cover або Urban Atlas. 

  

Будівлі без урахування вулиць = Район населеного пункту/Район забудови 

Будівлі з урахуванням вулиць = (Площа населеного пункту – Площа вулиць)/Площа забудови 

  

Площа вулиць була обчислена за допомогою буфера 3,5 метрів на лінії вулиць. 

Територія населеного пункту являє собою житлову площу, включаючи вулиці, будинки, 

прибудови, двори, сади. 

Було помічено, що у міських районах відсоток забудови значно вищий, ніж у сільській місцевості. 

Наприклад, відсоток для міста Плоєшті становить близько 17%, тоді як середнє співвідношення 

між містом і селом становить близько 7% (Див. зображення та таблицю нижче). 

Також можна побачити, що цей відсоток відрізняється між рівнинною та гірською місцевістю, у 

гірській місцевості відсоток охоплення будівлями нижчий, оскільки будинки набагато більше 

розкидані. Наприклад, відсоток для міста Оленешть становить близько 5%, а середнє місто для 

сільської місцевості становить близько 4% (Див. зображення та таблицю нижче). 

  

 
Рисунок 71 Охоплення будівель у муніципалітеті Плоєшті. 

  

Таблиця 30 Відсоток покритих будівлями в різних населених пунктах навколо муніципалітету 

Плоєшті 

Місцевість Тип Територія 

місцевості 

Район 

вулиці 

Будівельний 

srea 

Забудова без 

урахування 

вулиць 

Забудова з 

урахуванням 

вулиць 

Băicoi Міський 3704615 232711 435589 11.76 12.55 

Bărcăneşti Сільський 1266519 109400 122127 9,64 10.55 

Берцені Сільський 1131287 73659 104168 9.21 9,85 

Blejoi Сільський 3888950 175834 380844 9,79 10.26 
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Борденії 

Міці 

Сільський 489610 24097 37945 7,75 8.15 

Бучилаші Сільський 159273 8469 5235 3.29 3.47 

Буда Сільський 631819 32621 11747 1,86 1,96 

Cartierul 

Dâmbu 

Сільський 211740 15532 18008 8.50 9.18 

Cătunu Сільський 394805 21713 27740 7.03 7.44 

Ciupelniţa Сільський 318827 23855 23602 7.40 8.00 

Cocorăştii 

Mislii 

Сільський 970965 59686 106501 10.97 11.69 

Cocoşeşti Сільський 569470 33548 47910 8.41 8,94 

Corlăteşti Сільський 787431 44015 63777 8.10 8.58 

Корну де Сус Сільський 651216 36160 34629 5.32 5.63 

Dâmbu Сільський 692356 46955 54223 7,83 8.40 

Думбрава Сільський 910484 61665 76110 8.36 8,97 

Găgeni Сільський 1757820 112875 149027 8.48 9.06 

Ghighiu Сільський 515653 26248 41058 7,96 8.39 

Гога Сільський 353101 14906 24036 6.81 7.11 

Горуна Сільський 1058564 56995 62111 5.87 6.20 

Lilieşti Сільський 1865523 100722 159416 8.55 9.03 

Mălăieşti Сільський 749757 30660 46913 6.26 6.52 

Моара 

Domnească 

Сільський 528885 28087 35989 6.80 7.19 

Моара Ноуа Сільський 589936 31636 63403 10.75 11.36 

Păuleşti Сільський 2026467 92542 127242 6.28 6.58 

Păuleştii Noi Сільський 963607 64633 104053 10.80 11.57 

Плоєшті Міський 35588974 2873908 6328393 17.78 19.34 

Ploieştiori Сільський 1709635 112697 153866 9.00 9,64 

Puşcaşi Сільський 304884 12372 23332 7,65 7,98 

Рафов Сільський 278517 17884 14714 5.28 5.65 

Româneşti Сільський 951837 54570 80559 8.46 8,98 

Sârca Сільський 410844 13407 30137 7.34 7.58 

Шела Сільський 706849 44250 68290 9,66 10.31 

Сікріта Сільський 384027 23464 14473 3.77 4.01 

Ţânţăreni Сільський 1020918 67451 86389 8.46 9.06 

Tătărani Сільський 1700091 95290 179617 10.57 11.19 

Ţintea Сільський 2230148 129140 156239 7.01 7.44 

Ţipăreşti Сільський 626056 29767 23931 3.82 4.01 

Trestienii de 

Jos 

Сільський 322852 28677 7887 2.44 2.68 

Trestienii de 

Sus 

Сільський 164609 11384 10457 6.35 6.82 

Туфені Сільський 715316 38375 67309 9.41 9,94 

Zănoaga Сільський 660924 32496 38166 5.77 6.07 
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Малюнок 72 - Населені пункти навколо муніципалітету Оланешть та Чея 

  

  

Таблиця 31 – Відсоток покритих будівлями в різних населених пунктах навколо муніципалітету 

Оленешть 

Місцевість Тип Населений пункт 

 Вулиці 

площа (м 2 ) (м 2 ) 

Будівлі 

(м 2 ) 

Будівлі без 

урахування 

вулиць (% від 

населеного 

пункту) 

Будівлі з 

урахуванням 

вулиць (% від 

населеного 

пункту) 

Арангел Сільський 624837 40831 46955 7.51 8.04 

Буда Сільський 283326 13790 7643 2.70 2.84 

Чея Сільський 1250090 75510 45516 3.64 3,88 

узбережжя Сільський 880274 42330 38241 4.34 4.56 

Команка Сільський 195470 7615 2268 1.16 1.21 

Деалу 

Малулуй 

Сільський 10467 665 1363 13.02 13.91 

Fundătura Сільський 329568 21372 6500 1,97 2.11 

Гура 

Сухашулуй 

Сільський 353934 13318 4356 1.23 1.28 

Гургіата Сільський 141540 8489 1586 рік 1.12 1.19 

Лівадія Сільський 896704 82449 89093 9,94 10.94 

Мошороаша Сільський 670271 19200 4132 0,62 0,63 

Olăneşti Міський 1336551 86482 81779 6.12 6.54 

Păuşeşti- 

Măglaşi 

Сільський 931233 52774 50384 5.41 5.74 

П'єтрарі Сільський 1129872 57038 31651 2.80 2,95 

Pietrişu Сільський 328086 14029 4822 1.47 1.54 
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Pleaşa Сільськи

й 

152777 6744 3277 2.14 2.24 

Поєнарі Сільськи

й 

827296 56219 40646 4.91 5.27 

Приба Сільськи

й 

439514 17585 10396 2.37 2.46 

Припору Сільськи

й 

587079 27158 11966 2.04 2.14 

Râmnicu 

Вилча 

Міський 9037479 788758 1292000. 14.30 15,66 

Тиса Сільськи

й 

106743 5678 2355 2.21 2.33 

Трундін Сільськи

й 

153243 13147 3829 2.50 2.73 

Ulmeţel Сільськи

й 

202224 8824 7648 3.78 3,95 

Валя Чейі Сільськи

й 

1172378 57708 50325 4.29 4.51 

Vlădeşti Сільськи

й 

2717736 205558 165519 6.09 6.59 

Vlăduceni Сільськи

й 

1648780 91284 45567 2.76 2.93 

  

Деякі місцевості мають невелику заселену поверхню, особливо в гірській місцевості (див. 

зображення нижче для місцевості Dealu Malului з площею близько 1 га). 
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Малюнок 73 Населені пункти навколо Деалу Малулуй 

  

Можна також помітити, що ані межі населених пунктів, ані відбитки будівель не є ідеальними, 

але метод дозволяє більш точну оцінку, ніж той, який використовувався в Urban Atlas. Наприклад, 

у місті Плоєшті багато переписних кварталів мають відсоток понад 80% у міському атласі, навіть 

якщо було визначено середнє значення менше 20% для всього міста. 

Невеликий відсоток будівель також вказує на те, що класи Urban Atlas для Urban Fabric слід 

переробити, або використовуючи різні класи з меншими відсотками, або використовуючи один 

клас і відсоток, щоб бути окремим атрибутом. Другий варіант розглядався в рамках 

запропонованої методики. 
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Ф Осадкові значення та криві пошкоджень для рівня 3 

Приблизні орієнтовні значення в євро/м2, які використовуються для перевірки даних рівня 3 за 

допомогою класів Адаптованого міського атласу для максимального пошкодження структур і 

максимального пошкодження вмісту. 

  

Тип  

елемент  
опис  

Структура 

вартості  

Значення 

змісту  

Крива 

пошкодження  

61000 Житловий будинок – невідомо          

61100 Житловий будинок або прибудова          

61110 Житловий будинок (цокольний поверх)          

61120 Житловий будинок (1 і більше поверхів)          

61130 
Прибудови (включаючи гаражі, 

розташовані навколо житлових будинків) 

         

61140 Рудиментарне житло          

61200 Житловий багатоквартирний будинок          

61210 
Житловий будинок без комерційної 

діяльності 

         

61220 Житловий будинок з комерційною 

діяльністю 

         

62000  Комерційний невідомий            

62500  Послуги (тобто: перукарня, 

автомийка) 

          

62100 Готель (не великий)           

62220 Кафе/ресторан           

62230 Склад           

62510 Автошкола           

62520 Автомийка           

62530 Заправка           

62540 Пошта        

62300  Роздрібна торгівля            

62310 Кіоск           

62320 Роздрібна торгівля (міні-магазин, 

продуктовий ринок) 

          

62330 Роздріб великий           

62340 Супермаркет           

62350 Гіпермаркет           
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62360 
господарська з підвалом 

великі комерційні магазини) 

(торгові 

центри, 

         

62370 Великий склад           

62380 Комерційні прибудови 

(контейнери) 

          

62390 Автосалон           

62400  Офіси            

62410 Малий офіс           

62420 Великий офіс           

62430 Офісний блок           

62440 Великий офісний блок           

 

62450 Банк/Будівля Соц          

63000  
Відпочинок і розваги невідомі (тобто: 

спортивний центр)  

         

63100  Пов'язані зі спортом           

63110 Стадіон          

63120 Спорт у приміщенні          

63130 Спорт на свіжому повітрі          

63140 Парк відпочинку та відпочинку          

63150 Зоопарк          

63200 Культурний           

63210 Музей          

63220 Театр          

63230 Кіно          

63240 Опера          

63300  Спадщина           

63310 Пам'ятники ЮНЕСКО          

63320 Пам'ятники          

64000  Державне та комунальне будівництво невідомо           

64100 
Генеральний урядовий будинок (суд, міський суд, 

окружна рада тощо) 

         

64110 Міський суд          

64120 Мерія          

64130 Адміністративні будівлі (тобто: охорона здоров'я)          

64140 Соціальна їдальня          

64200  Здоров'я           
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64210 Лікарня          

64211 Додатки до лікарні          

64212 Медичні кабінети          

64213 АПТЕКА          

64300  Безпека           

64310 Поліція          

64320 Пенітенціарна          

64330 Військова база          

64340 Пожежна команда /станція          

64350 В'язниця          

64400  
Освіта невідома (тобто: дитячий садок, школа, 

університет)  

         

64410 
Дитячі садки, початкові та середні школи (школа 

всіх рівнів) 

         

64420 дитячий садок          

64430 Початкова школа          

64440 Середня школа          

64450 Вища школа          

64460 університет          

64470 Спортивний зал          

64480 Бібліотека       

64500  Релігійний (тобто: церква, монастир)           

65000 Транспорт невідомий (наприклад, будівлі депо)          

65110 Транспортні адміністративні будівлі          

65120 Транспортні додатки          

65130 Автобусний термінал          

65140 Залізнична станція          

65150 Автобусне депо          

65160 Трамвайне депо          

66000  Інфраструктура           

66100  Утиліта           

66110 Станція очищення води          

66120 Станція очищення стічних вод          

66130 Електростанція сонячних панелей          

66140 Тепловий пункт для житлових кварталів          

66200  
Інфраструктура захисту від повеней (тобто: 

насипи, дамби, дамби)  

         

66210 Міст          

66220 водопропускна труба          
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66230 Дайка          

66240 Дамба          

66250 Полюс високої напруги          

66260 Полюс середньої напруги          

66300  
Додатки до інфраструктури (тобто: додатки до 

сонячних панелей – металевий контейнер)  

         

67000 
Промисловість невідома (тобто: промисловість, 

будівельна галузь) 

         

67100 Виробництво (харчова, лікарська, хімічна)          

67200 Металообробна промисловість          

67300 Технологічна промисловість          

67400 Будівельна промисловість          

67500 Металевий завод          

67600 Легка промисловість – заг          

67700 Важка промисловість – заг          

67800 Промислові прибудови         

  

Г Аналіз меж населених пунктів відповідно до Corine Land Cover, Urban Atlas та 

інших джерел і відсоток покриття забудовою 

Щоб визначити межі населених пунктів із Corine Land Cover, Urban Atlas та версії Corine Land 

Cover, модифікованої Національним інститутом гідрології та водного господарства (INHGA), 

використовувалися такі класи: 

  

Корін Земельний покрив 

112 – Розривна міська тканина 

121 – Промислові або комерційні одиниці 

122 - Дорожні та залізничні мережі та пов'язані з ними землі 

141 – Зелені міські території 

142 – Заклади для спорту та відпочинку 

  

Міський атлас   

11100 - Суцільна міська тканина (SL: > 80%) 

11210 - розривна щільна міська тканина (SL: 50% - 80%) 

11220 - Розривна міська тканина середньої щільності (SL: 30% - 50%) 

11230 - Розривна міська тканина низької щільності (SL: 10% - 30%) 

11240 - Розривна міська тканина дуже низької щільності (SL: < 10%) 

11300 - Ізольовані конструкції 

12100 - Промислові, комерційні, державні, військові та приватні підрозділи 

12210 - Швидкісні транзитні дороги та супутня земля 

12220 - Інші дороги та прилегла земля 

12230 - Залізниці та пов'язані з ними землі 
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14100 - Зелені міські території 

14200 - Спортивно-розважальні заклади 

  

Corine Land Cover INHGA  

112 - Розривна міська тканина 

112А - Земля на межі населених пунктів 

121 - Промислові або комерційні підрозділи 

122 - Дорожні та залізничні мережі та пов'язані з ними землі 

122C - Дорожня мережа - Комунальні дороги (DC) 

122J - Дорожня мережа - Окружні дороги (DJ) 

122N - Дорожня мережа - Автомагістралі (A), Європейські дороги (DE), Національні дороги (DN) 

122S - Дорожня мережа - Вулиці та некласифіковані дороги 

  

Набір даних «Corine Land Cover», отриманий від INHGA, категорія 122 – Дорожні та залізничні 

мережі та пов’язана з ними земля була розділена на інші 4 категорії та була додана нова (див. 

вище). 

Межі населених пунктів, отримані від Світового банку, вказують на значно більші площі 

населених пунктів порівняно з іншими геометріями, включаючи великі території, де немає 

будівель, включаючи, швидше за все, території, де дозволено будівництво нових будівель. За 

геометрією Світового банку відсоток покритих будівлями становить менше 5% у вибраних селах 

і 12% у муніципалітеті Плоєшті. 

Межі населених пунктів Essensys краще відображають забудовану територію, але все ще містять 

двори в селах. Для геометрій Essensys відсоток покритих будівлями становить близько 10% у 

вибраних селах і 18% у муніципалітеті Плоєшті. 

Було проаналізовано кілька місцевостей, і результати можна побачити на зображеннях і в 

таблиці нижче. Можна помітити, що існують відмінності щодо обмеження населених територій 

та відсотка покриття забудовами. 

Також можна помітити, що класи, які використовуються в Urban Atlas, не підходять, оскільки 

відсоток площі, покритої будівлями, набагато нижчий. Також можна помітити, що території з 

будинками не були правильно призначені в Urban Atlas, тому цей продукт можна 

використовувати лише для геометрії, а не для атрибутів. 

  

  
Рисунок 74 Різні межі муніципалітету Плоєшті  
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Рисунок 75 Різні межі Беркенешть 

  

  
Малюнок 76 Різні межі Берчені 
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Рисунок 77 Різні межі Корлетешть 

  

  
Малюнок 78 Різні межі Ghighiu 
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Малюнок 79 Різні межі Романешть  

  

  
Малюнок 80 Різні межі Tătărani 

  

  

  

  

  

Таблиця 32 Рівні точності даних з різних джерел 

    Bărcăneşt

i 

Берцені Corlăteşt

i 

Ghighiu Плоєшті Româneşt

i 

Tătărani 
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Світовий 

банк 

Площа 

населеног

о пункту (м 
2 ) 5161735 

261709

2 1822098 

134456

2 

5267169

9 1949184 

392191

1 

Будівлі 

(м 2 ) 141243 114282 65526 39714 6250757 65800 180951 

Будівлі (%) 

2.74 4.37 3.60 2,95 11.87 3.38 4.61 

Корін 

Земля 

Обкладинк

а 

Площа 

населеног

о пункту (м 
2 ) 1069315 927573 636937 358201 

3710112

5 976948 

136711

3 

Будівлі 

(м 2 ) 112822 95562 43528 30113 6327474 98198 149162 

Будівлі (%) 

10.55 10.30 6.83 8.41 17.05 10.05 10.91 

Міський 

Атлас 

Площа 

населеног

о пункту (м 
2 ) 1163120 

130832

7 745968 502607 

3437390

7 1338178 

159995

0 

Будівлі 

(м 2 ) 119843 116303 50469 39185 6281594 105590 173340 

Будівлі (%) 

10.30 8,89 6.77 7,80 18.27 7,89 10.83 

Корін 

Земля 

Обкладинк

а 

INHGA 

Площа 

населеног

о пункту (м 
2 ) 1127601 965916 736107 408488 

3361662

3 945306 

134489

5 

Будівлі 

(м 2 ) 114965 90292 59323 37467 5953865 79602 154419 

Будівлі (%) 

10.20 9.35 8.06 9.17 17.71 8.42 11.48 

Essensys 

Площа 

населеног

о пункту (м 
2 ) 1266520 

113128

7 787431 515654 

3558897

4 951837 

170009

2 

Будівлі 

(м 2 ) 122127 104168 63777 41058 6328393 80559 179617 

Будівлі (%) 

9,64 9.21 8.10 7,96 17.78 8.46 10.57 

  

Можна побачити, як відрізняється ступінь точності, тому зелений колір означає високий ступінь 

точності, синій колір означає високий або добрий, жовтий колір — хороший ступінь точності, 

оранжевий — середній ступінь точності, а червоний — низький ступінь точності. точності. 
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Х Детальна методологія SUFRI 

Для розробки карт ризиків затоплення, які ілюструють втрати життя, можна використовувати 

«Модель на основі ГІС для оцінки наслідків затоплення та ступеня доступності та працездатності 

стратегічних структур реагування на надзвичайні ситуації в міських районах, Нац. Система 

небезпек Землі Sci., 14, 2847-2865, doi:10.5194/nhess14-2847-2014”, Альбано, Р., Соле, А., 

Адамовскі, Дж., і Манкузі, Л., 2014, який був розроблений на основі 2012 р. Фінансована ЄС 

методологія SUFRI для оцінки ризику затоплення води та річок у міських районах для 

інформування про прийняття рішень, що фінансується в рамках 2-ї Ініціативи фінансування 

досліджень ERA-NET CRUE Спільноти, стійкі до повеней – управління наслідками повеней. 

( https://www.academia.edu/24278702/A_quanti tative_flood_risk_analysis_methodology_for_urban 

_області_з_інтеграцією_даних_соціальних_досліджень )  

  

Ця модель використовує як вхідні дані: 

• розподіл населення за полігонами (блоками перепису). Міський атлас зберігає такі дані, 

вказуючи, скільки людей проживають/присутні в кожному полігоні. 

• растрові дані про максимальну глибину води. 

• растрові дані пікової швидкості води. 

• тип багатокутника, що зберігає час попередження в годинах (час між попередженням і 

моментом настання повені). 

• ступінь готовності населення. Кожній із десяти категорій, залежно від часу попередження та 

потужності повені (з даних про небезпеку), відповідає певний рівень смертності. 

  

Алгоритм проекту SUFRI описано на https://www.nat - hazards - earth - syst 

sci.net/12/2843/2012/nhess - 12 - 2843 - 2012.pdf.  

На першому етапі він обчислює рівень серйозності Flood для кожного пікселя в растрі на основі 

наступної діаграми (Escuder-Bueno та інші, 2011), де: 

S0 – Жертв не очікується 

S1 – низький ступінь тяжкості 

S2 – Середня тяжкість 

S3 - Високий ступінь тяжкості 

https://www.academia.edu/24278702/A_quantitative_flood_risk_analysis_methodology_for_urban_areas_with_integration_of_social_research_data
https://www.academia.edu/24278702/A_quantitative_flood_risk_analysis_methodology_for_urban_areas_with_integration_of_social_research_data
https://www.academia.edu/24278702/A_quantitative_flood_risk_analysis_methodology_for_urban_areas_with_integration_of_social_research_data
https://www.academia.edu/24278702/A_quantitative_flood_risk_analysis_methodology_for_urban_areas_with_integration_of_social_research_data
https://www.academia.edu/24278702/A_quantitative_flood_risk_analysis_methodology_for_urban_areas_with_integration_of_social_research_data
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/2843/2012/nhess-12-2843-2012.pdf.
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Рисунок 81 Рівні інтенсивності річкових паводків залежно від глибини та швидкості води  

  

На основі значень, наданих у функціях багатокутника часу попередження, і рівня серйозності 

повені, рівень летальних випадків обчислюється для кожного пікселя відповідно до значень у 

таблиці нижче. Користувач повинен надати одну з категорій C1C10. 

Приклад рівнів серйозності повені на основі максимальної глибини води та максимальної 

швидкості води: 

  

Таблиця 33 Ілюстрація рівнів інтенсивності повені на основі глибини та швидкості води 

Пікова глибина води (м) Пікова швидкість води (мс) Рівень 

інтенсивності повені 

1.1 1.1 Високий 

0,9 1.4 Високий 

0,6 1.6 Високий 

0,4 2 Високий 

0,9 1 Середній 

0,3 1.7 Середній 

0,7 1 Низький 

1.5 0,4 Низький 

0,4 1 Жертв немає 

  

S4  –   Extreme severity   
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Рисунок 82 Рівень смертності (%) на основі часу попередження про рівень потужності 

повені та готовності людей і влади до повені. 

  
  

Наприклад, якщо глибина води перевищує 1 метр, серйозність повені буде вважатися високою, і 

якщо час попередження становить 1,5 години, рівень смертності становитиме 0,3 для будь-якого 

випадку C1-C3.  
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я Растрові результати ризику для річки Дамбу 

RasterName  Опис Рівень FloodType 
ймовірно 

ility 

EU_RiverBasinCo 

de 

UoM 

DR_L2_RF_02_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Параметр 

перетягування 
2 

Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м3/с 

DTDC_L2_RF_02_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Зміст 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

DTDS_L2_RF_02_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Структура 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

LL_L2_RF_02_RORW 

11-1-20-13-14_B1 
Втрата життя 2 

Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MH_L2_RF_02_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Населення з 

проблемами 

психічного 

здоров'я 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MI_L2_RF_02_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Захворюваність 

і травматизм 
2 

Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PD_L2_RF_02_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Пікова глибина 

паводку 
2 

Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м 

PR_L2_RF_02_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Населення під 

загрозою 
2 

Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PV_L2_RF_02_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

пік 

Швидкість 

повені 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

РС 

TDID_L2_RF_02_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDIID_L2_RF_02_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITD_L2_RF_02_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 
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TDITID_L2_RF_02_R 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Total Direct 

& Непрямі, 

матеріальні та 
2 

Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

 

 Нематеріальний 

Пошкодження 

     

TDTD_L2_RF_02_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TIID_L2_RF_02_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TITD_L2_RF_02_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

VUL_C_L2_RF_02_R 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Інтенсивність 

в 

Вразливість y 

оцінка змісту 
2 

Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

ВУЛ_С_Л2_РФ_02_Р 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Інтенсивність 

Вразливість 

р 

оцінка 

для структури 

2 
Розлив 

річки 
0,2 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

DR_L2_RF_05_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Параметр 

перетягування 
2 

Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м3/с 

DTDC_L2_RF_05_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Зміст 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

DTDS_L2_RF_05_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Структура 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

LL_L2_RF_05_RORW 

11-1-20-13-14_B1 
Втрата життя 2 

Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 
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MH_L2_RF_05_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Населення з 

проблемами 

психічного 

здоров'я 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MI_L2_RF_05_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Захворюваність 

і травматизм 
2 

Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PD_L2_RF_05_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Пікова глибина 

паводку 
2 

Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м 

 

PR_L2_RF_05_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Населення під 

загрозою 
2 

Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PV_L2_RF_05_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

пік 

Швидкість 

повені 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

РС 

TDID_L2_RF_05_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDIID_L2_RF_05_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITD_L2_RF_05_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITID_L2_RF_05_R 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Total Direct 

& Непрямі, 

матеріальні та 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDTD_L2_RF_05_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TIID_L2_RF_05_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TITD_L2_RF_05_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 
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VUL_C_L2_RF_05_R 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Інтенсивність 

в 

Вразливість 

р 

оцінка змісту 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

ВУЛ_С_Л2_РФ_05_Р 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Інтенсивність 

Вразливість 

р 

оцінка за 

структурою 

2 
Розлив 

річки 
0,5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

 

DR_L2_RF_1_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Параметр 

перетягування 
2 

Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м3/с 

DTDC_L2_RF_1_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Зміст 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

DTDS_L2_RF_1_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Структура 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

LL_L2_RF_1_RORW1 

1-1-20-13-14_B1 
Втрата життя 2 

Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MH_L2_RF_1_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Населення з 

проблемами 

психічного 

здоров'я 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MI_L2_RF_1_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Захворюваність 

і травматизм 
2 

Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PD_L2_RF_1_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Пікова глибина 

паводку 
2 

Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м 

PR_L2_RF_1_RORW1 

1-1-20-13-14_B1 

Населення під 

загрозою 
2 

Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PV_L2_RF_1_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

пік 

Швидкість 

повені 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

РС 

TDID_L2_RF_1_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Total Direct 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 
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TDIID_L2_RF_1_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITD_L2_RF_1_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITID_L2_RF_1_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

& Непрямі, 

матеріальні та 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDTD_L2_RF_1_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Total Direct 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TIID_L2_RF_1_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 
2 

Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

 

 Нематеріальний 

Пошкодження 

     

TITD_L2_RF_1_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

VUL_C_L2_RF_1_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Інтенсивність 

в 

Вразливість 

р 

оцінка змісту 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

ВУЛ_С_Л2_РФ_1_РО 

RW11-1-20-1314_B1 

Інтенсивність 

в 

Вразливість y 

оцінка 

для структури 

2 
Розлив 

річки 
1 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

DR_L2_RF_5_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Параметр 

перетягування 
2 

Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м3/с 

DTDC_L2_RF_5_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Зміст 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 
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DTDS_L2_RF_5_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Структура 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

LL_L2_RF_5_RORW1 

1-1-20-13-14_B1 
Втрата життя 2 

Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MH_L2_RF_5_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Населення з 

проблемами 

психічного 

здоров'я 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MI_L2_RF_5_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Захворюваність 

і травматизм 
2 

Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PD_L2_RF_5_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Пікова глибина 

паводку 
2 

Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м 

PR_L2_RF_5_RORW1 

1-1-20-13-14_B1 

Населення під 

загрозою 
2 

Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PV_L2_RF_5_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Пікова 

швидкість 

повені 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

РС 

TDID_L2_RF_5_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Total Direct 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

 

TDIID_L2_RF_5_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITD_L2_RF_5_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITID_L2_RF_5_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

& Непрямі, 

матеріальні та 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDTD_L2_RF_5_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Total Direct 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TIID_L2_RF_5_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 
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TITD_L2_RF_5_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

VUL_C_L2_RF_5_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Інтенсивність 

в 

Вразливість 

р 

оцінка змісту 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

ВУЛ_С_Л2_РФ_5_РО 

RW11-1-20-1314_B1 

Інтенсивність 

в 

Вразливість y 

оцінка за 

структурою 

2 
Розлив 

річки 
5 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

DR_L2_RF_10_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Параметр 

перетягування 
2 

Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м3/с 

DTDC_L2_RF_10_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Прямий 

Відчутний 

Збиток за 

Зміст 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

DTDS_L2_RF_10_RO 

RW11-1-20-1314_B1 
Прямий 

Відчутний 
2 

Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

 

 Збиток за 

Структура 

     

LL_L2_RF_10_RORW 

11-1-20-13-14_B1 
Втрата життя 2 

Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MH_L2_RF_10_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Населення з 

проблемами 

психічного 

здоров'я 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

MI_L2_RF_10_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Захворюваність 

і травматизм 
2 

Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PD_L2_RF_10_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Пікова глибина 

паводку 
2 

Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

м 

PR_L2_RF_10_RORW 

11-1-20-13-14_B1 

Населення під 

загрозою 
2 

Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 

PV_L2_RF_10_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

пік 

Швидкість 

повені 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

РС 
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TDID_L2_RF_10_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDIID_L2_RF_10_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITD_L2_RF_10_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

& Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDITID_L2_RF_10_R 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Total Direct 

& Непрямі, 

матеріальні та 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TDTD_L2_RF_10_RO 

RW11-1-20-1314_B1 

Total Direct 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TIID_L2_RF_10_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Нематеріальний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

TITD_L2_RF_10_ROR 

W11-1-20-13-14_B1 

Всього 

Непрямий 

Відчутний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 

 

VUL_C_L2_RF_10_R 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Інтенсивність 

Вразливість 

р 

оцінка змісту 
2 

Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

ВУЛ_С_Л2_РФ_10_Р 

ORW11-1-20-

1314_B1 

Інтенсивність 

в 

Вразливість y 

оцінка 

для структури 

2 
Розлив 

річки 
10 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

% 

EAD_RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

Очікуваний 

Річний 

Пошкодження 

2 
Розлив 

річки 
<нуль> 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

€/м2 
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APLOL_RORW11-1- 

20-13-14_B1 

Річний 

ймовірний 

втрата життя 

2 
Розлив 

річки 
<нуль> 

RORW11-1-20- 

13-14_Б1 

осіб/ 

км2 
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J  Опади використовуються як вхідні дані для карти небезпек Dâmbu для всіх 

ймовірностей 

  
  

Ілюстрація вище може пояснити, чому загальна шкода для ймовірності 10% така висока порівняно 

з ймовірністю 0,2%. 

K  Аналіз впливу розміру камери на оцінку ризику 

вступ  

Метою цього аналізу є оцінка впливу використання різних розмірів комірок для обчислення карт 

небезпеки затоплення та рівня деталізації відкритих елементів. 

Під час першого пілоту оцінка ризику затоплення проводилася за допомогою сітки 2x2. Час 

обчислень значно скоротиться, якщо в оцінці використовувати більші сітки. Ця пам’ятка описує 

вплив зміни розмірів комірок на ризик повені. Цей аналіз є частиною оцінки ризику затоплення 

в рамках проекту «Розробка для Румунії методології для створення та розвитку комплексної бази 

даних збитків і втрат від повеней, а також методології для створення карт ризиків затоплення». 

Сценарії  

Сценарії, для яких проводився аналіз: 

• Карти небезпек з роздільною здатністю 2 метри. Річка (з більшою глибиною та 

швидкістю води) включена в растри небезпеки. 

• Карти небезпек з роздільною здатністю 2 метри. Річка виключена з файлів растру 

небезпеки. 

• Карти небезпек з різною роздільною здатністю. Випробування проводилися для 

наступних роздільних здатностей: 
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4 м, 8 м, 16 м, 32 м і 50 м. 

• Набір даних рівня 1 щодо відкритих елементів. 

• Набір даних рівня 2 щодо відкритих елементів. 

• Набір даних рівня 3 щодо відкритих елементів Розрахований ризик – це загальний 

матеріальний збиток, TTD. 

  

На час обчислення значною мірою впливає доступна обчислювальна потужність. Машина, на якій 

виконуються сценарії, оснащена наступним: 

- 16-ядерний процесор AMD Ryzen 9 3950X 

- 64 ГБ оперативної пам'яті 

- 2 x NVidia 2080 GPU, що працюють у SLI 

- 2 ТБ SSD. 

Інші обчислення будуть досягнуті під час виконання сценаріїв на машині з іншими 

специфікаціями. Загальне правило нашого моделювання полягало в тому, що для запуску 

сценаріїв потрібно мінімум 16 ГБ оперативної пам’яті (для цього процесу буде рекомендовано 

24 або навіть 32 ГБ). 

Результати 

Результати після виконання сценаріїв, за винятком і включенням русла річки з роздільною 

здатністю 2x2 м, підсумовані в таблиці нижче. 

(цифри відрізняються від основного звіту, оскільки в цьому аналізі використовувалися 

оновлені карти небезпек). 

  

Таблиця 34 Порівняння між картами небезпек, включаючи та виключаючи русло річки  
Імовірність 

[%] 

Роздільна 

здатність 

[м] 

Вартість, 

включаючи річку 

[x10 6 євро] 

Вартість без річки 

[x10 6 євро] 

різниця 

євро] 

[x10 6  різниця 

[%] 

10 2 82,92 74,72 8.20  10.97 

5 2 147,05 137,54 9.51  6.92 

1 2 236,47 225,69 10.78 4.78 

0,5 2 297,98 286,45 11.53 4.02 

0,2 2 322,83 310,92 11.91 3.83 

  

Висновок: врахування річкового русла створює різницю в ризику повені між 4 – 10 %. 

  

Результати після запуску для трьох різних рівнів з роздільною здатністю 2x2 м підсумовані в 

таблиці нижче. 

  

Таблиця 35 Порівняння між різними рівнями деталізації щодо відкритих елементів  
Імовірність 

[%] 

Роздільна 

здатність 

[м] 

Рівень вартості 1 

[x10 6 євро] 

Рівень вартості 2 

[x10 6 євро] 

Рівень вартості 3 

[x10 6 євро] 
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10 2 73,87 74,72 62.06 

5 2 135,68 137,54 118,53 

1 2 213,92 225,69 192,90 

0,5 2 266,65 286,45 240,54 

0,2 2 289,61 310,92 260.13 

  

Ризик повені для трьох різних рівнів з різною роздільною здатністю підсумовано в таблиці нижче. 

  

Таблиця 36 Ризик затоплення – компонент TTD, з використанням різних роздільних 

здатностей і рівнів деталізації для відкритих елементів  
Роздільна 

здатність [м] 

Рівень вартості 1 [x10 6 

євро] 

Рівень вартості 2 [x10 6 

євро] 

Рівень вартості 3 [x10 6 

євро] 

2 213,92 225,69125 192,903875 

4 214,00 227,184625 194,159625 

8 213,85 224,970625 192,245375 

16 213,94 225,246125 192,96 

32 214.17 223,434375 190,644125 

50 214,76 231,96775 194,13075 

  

Таблиця 37 Відмінності між різними роздільними здатностями за рівнем деталізації 

експонованих елементів  
Роздільна 

здатність [м] різниця Рівень 1 [%] різниця Рівень 2 [%] різниця Рівень 3 [%] 

2 0 0 0 

4 0,04 0,66 0,65 

8 -0,03 -0,32 -0,34 

16 0,01 -0,20 0,03 

32 0,12 -1,00 -1,17 

50 0,39 2.78 0,64 

  

Висновки: 

Різниця в ризику затоплення між трьома рівнями, використовуючи растр 2 на 2, становить 

близько 20% 

При зміні роздільної здатності максимальна різниця в ризику затоплення для того самого 

рівня деталізації становить менше 3%. 

  

Було проведено додатковий тест, щоб визначити вплив зміни розміру комірки на карти. Це 

демонструє, що використання великого розміру комірки призводить до грубого узагальнення 

експонованих елементів. Це можна спостерігати за вихідними картами збитків, отриманими в 
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результаті оцінки ризику затоплення. На зображеннях нижче представлено серію знімків екрана. 

Район, охоплений знімками екрана, знаходиться в Плоєшті та був обраний для цієї мети через 

високу щільність забудови та інфраструктурних робіт. 

  

  
Малюнок 83 Вихідна карта пошкодження для вхідної карти небезпек розміром 50 x 50 м 

  

  

  
Рисунок 84 Вихідна карта пошкодження для вхідної карти небезпек розміром 16 x 16 м  
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Рисунок 85 Вихідна карта пошкодження для вхідної карти небезпек 

розміром 8 x 8 м 

  

  

  
Малюнок 86 Вихідна карта пошкодження для вхідної карти небезпеки 4 x 

4 м  
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Малюнок 87 Вихідна карта пошкодження для вхідної карти небезпек розміром 2 x 2 метри  

  

На кожній із 5 карт ми можемо побачити відкриті елементи, які узагальнюються залежно від 

розміру комірки вхідних файлів і оригінального файлу відкритих елементів (зелений контурний 

багатокутник). Зрозуміло, що до роздільної здатності 8 на 8 метрів є видиме розмежування 

будівель і доріг, а від розміру комірки 8x8 м деякі класи вразливих елементів стерті через меншу 

площу будівель порівняно з навколишнім середовищем. землі. Цей аспект стає зрозумілим, коли 

ми обчислюємо загальну площу постраждалих будівель за результатами оцінки ризику 

затоплення з кількістю будівель, використаних у вхідному файлі вразливих елементів. 

Наприклад, при використанні файлу небезпек розміром 16x16 м, із загальної кількості 1928 

будівель (які знаходяться в межах повені з періодом повторення 10 років), лише еквівалентна 

площа 617 будівель враховується в загальній оцінці збитку. Загальна площа із забудовою в обох 

випадках однакова, але розподіл втрачається. 

Висновки 

На руслі річки 

Рекомендується виключити русло річки з файлів растру небезпеки (глибини та швидкості води) 

під час обчислення карт ризику затоплення. Це має на меті уникнути генерування значень збитків 

для русла річки, що призведе до загального нереалістичного збільшення загального збитку. 

Випробування показали, що для вищих ймовірностей, через те, що масштаб повені менший, ніж 

для низьких ймовірностей, різниця між загальним відчутним збитком при включенні русла річки 

є набагато більшою, ніж загальний відчутний збиток при виключенні русла річки. Ці відмінності 

зменшуються разом із ймовірністю. 

  

На ТТД на 3 рівня 

З точки зору порівняння загального відчутного збитку для 3 рівнів деталізації для відкритих 

елементів, ми спостерігаємо подібні значення для Рівня 1 і 2 і нижчі значення збитку для Рівня 3. 

Значення для рівня 3 менші, оскільки рівень деталізації в міських районах вищий, ніж для рівнів 

1 і 2, і оцінка загального матеріального збитку, ймовірно, більш точна. Недоліком використання 
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даних про експозицію рівня 3 є те, що необхідні дані не завжди доступні. Беручи до уваги 

відмінності в TTD (максимум 20%), ресурси для створення даних рівня 3 можуть бути 

невиправданими, якщо вони використовуються лише для картографування ризиків затоплення. 

  

Про вплив розміру клітини 

Для того, щоб скоротити час обчислення ризику затоплення, для оцінки загального 

матеріального збитку використовувалися різні дозволи для вхідних даних про небезпеку, розмір 

комірки від 2 до 50 м. Для всіх трьох рівнів деталізації було отримано відмінності нижче 3%. За 

оцінками, ці невеликі відмінності виправдані агрегацією відкритих елементів для першої 

пілотної ділянки на річці Дамбу. Вихідні карти пошкоджень показують, що зміна розміру 

клітинки растру призводить до неточних результатів, коли мова йде про розподіл загальної 

матеріальної шкоди. З 5 малюнків видно, що розмір клітинки впливає на спосіб узагальнення 

відкритих елементів, і зрозуміло, що для великого розміру клітинки не всі класи вразливих 

елементів враховуються в обчисленні. Це пов’язано з тим, що одна площа елементів розміром 

50 на 50 метрів може охоплювати кілька класів елементів (таких як житлові будинки, прибудови, 

дороги тощо). 

  

За часом обчислень 

Симуляція з використанням растру 2x2 займає приблизно 45 хвилин. Той самий процес для 8x8 

займає менше 10 хвилин. Таким чином, не роблячи жодних компромісів щодо результату, ми 

можемо заощадити близько 80 % часу обчислень. 

  

Рекомендації 

Випробування та представлені зображення показують, що при роздільній здатності понад 8 

метрів деякі класи згасають, а узагальнення є більш грубим, тому немає чіткої межі між різними 

класами. 

  

Це призводить до висновку, що при використанні рівня 1 і 2 для відкритих елементів розмір 

комірки не повинен перевищувати 16 м із рекомендованим значенням 8 м. Крім того, при 

використанні рівня 3 для відкритих елементів розмір комірки не повинен перевищувати 8 м із 

рекомендованим значенням 4 м.  


