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Monitoring i modelowanie zagrożeń
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.I8B.1344.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Mirosław Wiatkowski

Pozostali prowadzący Mirosław Wiatkowski, Andrzej Żyromski, Wiesław Szulczewski, Małgorzata Biniak-
Pieróg, Beata Malczewska, Łukasz Gruss

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wykrywanie, identyfikowanie i ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektów. Monitoring zagrożeń. Modelowanie
podstawowych zagrożeń. Modele pożarów i wybuchów. Prognozowanie zagrożeń biologicznych i chemicznych.
Matematyczno – fizyczne modele zagrożeń.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Ma wiedzę w zakresie chemii, ekologii, hydrauliki
i inżynierii środowiska pozwalającą planować
i rozwiązywać zadania związane z bezpieczeństwem
środowiska przyrodniczego, człowieka i infrastruktury
technicznej. Ma wiedzę o zagrożeniach środowiska
przyrodniczego. Ma wiedzę na temat gromadzenia,
identyfikowania i selekcji informacji o różnych
zagrożeniach hydrosfery, atmosfery , gleby i ziemi.
Zna systemy ostrzeżeń w przypadku wystąpień tych
zagrożeń. Zna zasady organizacji monitoringu
w trakcie awarii przemysłowej.

IB_P6S_WG03,
IB_P6S_WG08,
IB_P6S_WG09,
IB_P6S_WG10

Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada umiejętność rozumienia praw przyrody
w aspekcie deterministycznym i probabilistycznym.
Potrafi korzystać z narzędzi matematycznych oraz
modelowania rozprzestrzeniania się zagrożeń;
korzystania i konstruowania uproszczonych
matematyczno-fizycznych modeli zagrożeń; określania
kryteriów zagrożeń oraz umieć stosować zdobytą
wiedzę w zakresie chemii, ekologii, hydrauliki
i inżynierii środowiska w analizie problemów
bezpieczeństwa systemów technicznych, elementów
środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwa człowieka
i infrastruktury technicznej. Potrafi interpretować
uzyskane rezultaty i wyciągać wnioski. Potrafi
w sytuacji zagrożenia zastosować odpowiedni system
ostrzeżeń.

IB_P6S_UK17,
IB_P6S_UW01,
IB_P6S_UW05

Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Propaguje w społeczeństwie odpowiednie postawy
związane z zapobieganiem awariom. IB_P6S_KO04 Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Konsultacje 20

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1.         Źródła zagrożeń bezpieczeństwa. Metody monitorowania zagrożeń
bezpieczeństwa. Sensory i systemy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.
Rozwój metod prognozowania i systemów ostrzegania. Zasady budowy
monitoringu zagrożeń. 

Wykład 2.        Monitoring ekstremalnych zjawisk  atmosferycznych. Systemy
ostrzeżeń. 

Wykład 3.         Monitoring zasobów wodnych, gleby i ziemi. 

Wykład 4.        Modelowanie i symulacja komputerowa. Model jako narzędzie o
wielu zastosowaniach. Klasyfikacja modeli. Modele w zastosowaniach
technicznych i gospodarczych. Zasady modelowania 

Wykład 5.        Przegląd wybranych matematyczno – fizycznych modeli zagrożeń 

Wykład 6.        Wprowadzenie do metod monitoringu i modelowania zasobów
wodnych gleb. 

Wykład 7.         Modelowanie procesów obiegu wody w zlewni. 

Wykład 8.        Modelowanie przejścia fali powodziowej, strefy zagrożenia. 

Wykład 9.        Modelowanie awarii zapory (wału). Modele tworzenia się wyrwy w
zaporze. Prognoza hydrologicznych, hydraulicznych, środowiskowych i
gospodarczych skutków awarii zapory. 

Wykład 10.      Modelowanie jakości wód powierzchniowych. Analityczne metody
oceny zmian jakości wody.

Wykład 11.      Migracja zanieczyszczeń w środowisku. Transformacja
zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych.

Wykład 12.      Modelowanie jakości wody w rzekach.

Wykład 13.      Modelowanie jakości wody w zbiornikach wodnych.

Wykład 14.      Modelowanie przemieszczania zanieczyszczeń w wodach
podziemnych.

Wykład 15.      Prognozowanie zagrożeń powodowanych przez anomalie
klimatyczne.

Wykład
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2.

Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego dla wybranego obszaru.
Obliczenia emisji CO2 dla budynku mieszkalnego
Obliczenia stężenie SO2, pyłu zawieszonego oraz roczną wielkość opadu pyłu
wywołane emisją zanieczyszczeń z komina kotłowni.
Modelowanie wielkości stref zagrożenia związanych z uwolnieniem substancji
niebezpiecznych do atmosfery.
Ocena przydatności wybranych indeksów jakości powietrza do informowania
społeczeństwa o stanie jakości powietrza.

Obliczenia emisji CO2 dla budynku mieszkalnego
Obliczenia stężenie SO2, pyłu zawieszonego oraz roczną wielkość opadu pyłu
wywołane emisją zanieczyszczeń z komina kotłowni.
Modelowanie wielkości stref zagrożenia związanych z uwolnieniem substancji
niebezpiecznych do atmosfery.
Ocena przydatności wybranych indeksów jakości powietrza do informowania
społeczeństwa o stanie jakości powietrza.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
matematyka, fizyka, chemia, mechanika płynów

Literatura
Obowiązkowa

Holnicki-Szulc P.: Modele propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zastosowaniu do kontroli i sterowania jakością1.
środowiska, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2006. Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
w przedsiębiorstwie,. , Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000.
Louvar J.F., Louvar B.D.: Heath and Environmental Risk Analysis: Fundamentals and Applications. Prentice Hall PTR, New2.
Jersey 1998. Maciejewski M. (red.). Monitoring zagrożeń i metody osłony środowiska, Wyd. IMGW, Warszawa 2004 r.
Markiewicz M.: Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004.
Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. T.1. Pr. zb. Wyd. IMGW,3.
Warszawa 2005 r. Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. T.2. Pr. zb.
Wyd. IMGW, Warszawa 2006 r.
Pihowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Problematyka podstawowa WNT, Warszawa 2008. Pofit –4.
Szczepańska M., Piórczyński W.: Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie katastrof i awarii, Warszawa 1998.
Bednarczyk S. i in. Vademecum ochrony przeciwpowodziowej. KZGW, 2006 r.
Fire dinamics Simulator Version 5. NIST. USER’S GUIDE FOR SMOKEVIEW VERSION 5. NIST.5.
https://www.epa.gov/cameo/aloha-software.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

IB_P6S_UK17 Absolwent potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi dla realizacji
zadań typowych dla działalności inżynierskiej;

IB_P6S_UW01 Absolwent potrafi korzystać z narzędzi matematycznych, określić statystyczne funkcje decyzyjne i ocenić
ryzyko przy podejmowaniu decyzji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa;

IB_P6S_UW05 Absolwent potrafi rozwiązywać wybrane problemy informatyczne oraz wdrożyć prosty system
informatyczny;

IB_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z fizyki, materiałów
inżynierskich, mechaniki i wytrzymałości materiałów, termodynamiki i mechaniki płynów, niezbędne do
rozumienia zjawisk fizycznych występujących w materiałach, urządzeniach i obiektach inżynierskich;

IB_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie wpływ rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych urządzeń mechanicznych i
obiektów budowlanych na bezpieczeństwo ich eksploatacji;

IB_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie metody identyfikacji zagrożeń – osób, obiektów technicznych oraz elementów
środowiska przyrodniczego, selekcji informacji o tych zagrożeniach oraz oceny ich skutków;

IB_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie zagrożenia środowiska przyrodniczego, których źródłem są działalność człowieka,
obiekty i urządzenia techniczne oraz czynniki naturalne;


