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1. URBAN  

MIKE URBAN+ 2020 

• Nový „2 D Overland“ modul 

a) Nabízí efektivnější způsoby pro 2D modely povrchového proudění a propojení s kanalizačními 
systémy 

 

b) Podporuje pravoúhlou a flexibilní typ sítě 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



c) Vše je integrováno do jedné mapy: 
• Stoková síť 
• 2D tvorba sítě povrchu pomocí vloženého „Mesh Generatoru“ 
• 2D vykreslení vstupních dat (drsnosti polygonů) a struktury (hráze, propustky a přepady) 
• 2D umístění okrajových podmínek 
• Propojení mezi „stokovou sítí“ a 2D sítí povrchu 
• vizualizace výsledků 
• 2D data nástroje pre- a postprocessing 

 
d) Nový typ propojení s MIKE URBAN klasik – laterální propojení s přírodními kanály, umožňující 

rozlití do říčních břehů 
 

  



e) Rychlejší tvorba modelů – možnost vytvoření více propojení najednou 

 
f) Výkonnost simulace 

• 2D overland simulace jsou prováděny FM (flexible mesh) výpočetním jádrem pomocí 
MIKE 21 

• Simulace na grafické kartě (GPU) je možné provádět přímo z MIKE URBAN+ 

g) Zobrazení výsledků 
• 1D a 2D výsledky lze zobrazit na jedné mapě 
• Podpora vykreslení výsledků vektorů v 2D 

  



• Modely propustků v přírodních otevřených kanálech pomocí nových definicí 

- Např. mosty 

 

• Analýza transportu sedimentu v kanalizaci pomocí modulu Sediment transport - ST 

a) Vícenásobné frakce sedimentu 
b) Integrováno do „Stormwater Quality Module“, 

modelování pro “první splach”. 
c) Znečištění sedimentu z odtoku z povodí (odpadní 

vody) 
d) Celkové a lokální počáteční hloubky sedimentu a 

nánosu sedimentu  
e) Analýza pevného sedimentu: 

- snižování hydraulické kapacity způsobené 
nánosem sedimentu 

- mapování tečného napětí 
f) Morfologické analýzy:  

- Usazování a eroze způsobené dynamickým 
hydraulickým zatížením a podíl sedimentu 
z nátoku z odpadních vod a dešťových vod 

g) Odstranění sedimentu v objektech 
h) Mechanismy pro transport sedimentu (ST) a rozpuštěného znečištění (AD) 

- Výběr z pěti ST výpočetních vztahů: 
- Engelund-Hansen 
- Ackers-White 
- Engelund-Fredsoe-Deigaard 
- Van Rijn 
- Hydraulic impact only 

i) Eroze a usazování kohezivního sedimentu 
(<0,1 mm) 



j) Mnoho výstupů: změny výšky dna, objem sedimentu a transport sedimentu (okamžitý a 
akumulovaný 

k) Výhody nového ST modulu: 

- Intuitivní pracovní postup podobný 
ostatním analýzám v MU+: 

- Automatický přenos vstupů sedimentu z 
povodí do sítě v integrované „catchment & 
network“ simulaci 

- Vylepšené numerické řešení pro větší 
přesnost výsledků 

- Flexibilní definování výstupů 

 
 
 

• Vylepšení simulace “Long Term Statistics” (LTS) pro kanalizaci 

Funkcionalita LTS v MU+ byla vylepšena oproti předchozí verzi MU klasik, zejména: 

a) LTS SETUP 
- hromadný seznam úloh „stop“ kritéria 
- nové typy (místní hloubka a místní odtok) a zjednodušená definice „run time stop“ 

kritéria 
- vylepšené ovládání definování statistických událostí –spolehlivější statistiky 
- rozšířené informace pro nastavení LTS v seznamu úloh 

b) LTS SIMULACE: 
- Alternativní pracovní postup, zahrnující „live“ simulaci odtoku a vytváření 

seznamu úloh, současně s LTS simulací 
- Optimalizovaný čas simulace v nastavení s „run time stop“ kritériem 
- Automatická obnova a řádné dokončení LTS simulací, které selhaly 
- Rozšířené ovládání parametrů LTS 

c) LTS OUTPUTS 
- Seznam úloh nátoků dostupný v časových sériích 
- Zvětšený rozsah dostupných LTS statistik pro hydrauliku i WQ (Water Quality)  
- Kontinuální časové řady pro specifické části systému, např. nátok na ČOV 
- Výsledky LTS prezentovány v prostředí  MU+ 

• Automatický import scénářů z MIKE URBAN do MIKE URBAN+ 

Všechny scénáře a alternativy lze importovat z MU do MU+, nelze však: 

- Importovat RTC a 2D overland vlastnosti 
- Napojení povodí, WD - časové řady a odběry jsou importovány pouze částečně 

 

• Zlepšení prohlížení výsledků 

- Průběh časových řad lze nyní vybrat kliknutím na prvek na mapě  



- časové řady dostupné buď z 1D (Water Distributon or Collection Systems) nebo z 
2D (Flood) výsledkového souboru  

 

- Vrstvy s výsledky mohou být automaticky přidány do mapy na konci výpočtu 
 

- Změna zobrazovaných výsledků je jednodušší použitím výběru (není nutné 
vytvářet další výsledkovou vrstvu) 

 

-    
 



- Změna typu zobrazení - Animace, Minimum, Maximum, Průměr – by měla být 
snazší pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši (není potřeba vytvořit zvlášť vrstvu 
výsledků)  

 

• Water Distribution 

Nové funkce MIKE URBAN+ oproti předchozí verzi MIKE URBAN:  

• Flushing analysis - Výpočet proplachu vodovodního potrubí 
• Real time control - Řízení čerpadel a uzávěru v reálnem čase 
• Pressure dependent demand analysis - Výpočet tlakově závislých odběrů 
• Multi-source tracing analysis - Výpočet vzájemného trasování vodních zdrojů 
• Interactive fire flow analysis - Interaktivní výpočet požárních průtoků 
• Pipe criticality analysis - Multikriteriární analýza potrubí 
• Valve criticality analysis - Multikriteriární analýza uzavěrů 
• Shutdown planning analysis - Plánování odstávek vodovodních řadů 
• Cumulative contact time analysis - Výpočet doby zdržení v potrubních řadech určitého 

materiálu 

• Dokumentace 

• Uživatelský návod pro Model Manager byl dokončen 
• Aktualizován návod pro Collection System a MIKE 1D Reference 

  



• Seznam funkcí MU klasik, které nepodporuje MIKE URBAN+ 

Feature Status 

SWMM5 Není podporován – očekáváno v následující verzi 

Water Hammer Není podporován v MIKE URBAN+. 

MOUSE UWC (User Written Control) UWC ovládací prvky vyžadují překódování do MIKE SDK. 
MIKE 1D je otevřený pro ovládání uživatelem. 

MOUSE Storage Nodes Nejsou podporovány v MIKE URBAN+. 

Special feature: MOUSE PCS Není podporováno v MIKE 1D. Bude vyvinuto později. 

Special feature: Pump Emergency 
Storage (.adp file) 

Není podporováno v MIKE 1D. Bude vyvinuto později. 

• RELEASE 2020 UPDATE INFO 

- ArcGIS editor 10.7 pro MIKE URBAN aktualizován na verzi 10.7.1 

- MIKE 1D LTS 

- Obnova po selhání úlohy 
- Generování LTS seznamu úloh s použitím LTS_JOBLIST_INFLOW_TIMESERIES v 

adp souboru 

- Aktualizovány materiály pro školení na „Water Hammer“ 

- Více než 50 dalších menších změn a vylepšení (intuitivnější texty apod.) 

- GUI „bug“ opravy umožňující výběr .dfs2 souborů 
- Oprava chyby v aplikaci vzorce Colebrook-White pro ztráty ve výtlačném potrubí 
- Odstranění reportingu výsledků hladiny nad tlakovými poklopy 
- Oprava chyby pro malé průtoky používajících odtokový model B 
- Přidána kompatibilita mezi MOUSE a MIKE 1D vstupními soubory (.adp files) 
- Korekce rozdílů ve ztrátách vtokem při použití různých vzorců 

- Release 2020 pro klasický MIKE URBAN bude poslední, v roce 2020 bude podpora uživatelů 
MIKE URBAN 2020 pokračovat (opravy chyb, ale již nebudou vyvíjeny nové funkce) 

- DHI bude uživatele podporovat v přechodu na MIKE URBAN+ 

  



2. INLAND 

FEFLOW 7.3 

• Kalibrace modelu, citlivostní analýzy a kvantifikace nejistoty s FePEST Cloud výpočetními funkcemi 
(prostředí Microsoft Azure) 

• FePEST dále představuje nové výpočetní funkce dovolující snazší paralelizaci úloh v cloudovém 
prostředí 
 

 
• Rozšířená podpora PYTHON rozhraní ve FEFLOW 7.3 poskytuje rozšíření možností definice 

tenzorových parametrů 

 

  

  

New anisotropy definition 
mode with Python scripting 
window 



MIKE HYDRO Basin 

• Nová rozsah funkcí zjednodušuje proces kalibrování modelů přehrad v MIKE HYDRO Basin 

• Kalibrace jsou nyní dostupné pro více typů objektů: 

- Říční uzly (river nodes) 
- Uzel spotřebitele vody (water user nodes) 
- Hydroelektrárny (hydropower nodes) 
- Nádrže (reservoir nodes) 
- Řeky (river reaches) 

- Dostupné také pro různé výstupní položky 

Podpora modelů MIKE URBAN+ v MIKE FLOOD 

Propojené „urban“ modely mohou být buď MIKE URBAN nebo MIKE URBAN+ 

  



MIKE FLOOD – nové laterální propojení přírodních kanálů 

• Dostupné pouze při propojení MIKE URBAN+ s MIKE 21 FM 
• Ekvivalentní laterálnímu propojení s MIKE HYDRO River 

  



3. MARINE 

• Moduly pro MIKE 21/3 Flexible Mesh s vyšší GPU (Graphic Processing Unit) výkonností 
• MIKE 3 FM - nový 3D non-hydrostatic modul pro simulace průtokových procesů 
• Vizualizace pomocí Google Earth – sledování olejových skvrn a pevných částic 

 

• Analýza a algoritmy pro námořní dopravu integrovány do DHI SW MIKE 21 MA (AutoMoor 
systems) 

 

 

  



4. GENERAL 

Co je nového u MIKE OPERATIONS 2020?  

• Goldsim adaptér 

• Stochastický simulační SW, používaný 
v důlním průmyslu 

• Adaptér umožňuje rozšířit Goldsim o 
MIKE OPERATIONS funkce obsahující: 

- Kontrolu scénářů 
- Správu Real-time operací 
- Web deployment 
- Pre- a post-processing 
- A další! 

 

 

 

• MIKE 21 FM adaptér 

• Kombinuje 2D modelování se standardním managementem průmyslového modelu a real-
time systémové konfigurace 

• Nový adaptér rozšiřuje funkčnost MIKE OPERATIONS a slučuje povodňové aplikace a 
management modelování pobřeží 

• MIKE 21 FM uživatelé mají tak přístup k MIKE OPERATIONS funkcím, obsahující: 
- Kontrolu scénářů 
- Správa Real-time operací 
- Web deployment 
- Pre- a post-processing 
- A další! 

 



• Nástroj pro podélný profil 

• Reprezentuje hlavní výhodu v poskytován výsledků komunikativních říčních simulací pro 
manažerské úvahy 

• Umožňuje produkci grafů účinnosti a animací zobrazujících jak výsledky simulace kolísají 
okolo podélných os říčních kanálů. Podstatná je flexibilita dostupná pro přizpůsobení grafů, 
aby zahrnovaly např. hladiny přelití břehů 

• Nástroj může být okamžitě zobrazen na webu, umožňující sdílení výsledků s vlastníky či 
managementem v zahraničí 

• DHI License Manager 

• Internetová licence nyní dostupná i v OFFLINE módu, uživatel se 
může manuálně odhlásit a pokračovat v používání SW 14 dní (než 
bude např. obnoveno lokální internetové připojení nebo pokud dojde 
k náhlému výpadku připojení k serveru s licencemi)  


