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Modelowanie przepływu wody i zanieczyszczeń
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIISS.MI1B.1306.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wiesław Szulczewski, Wiesław Fiałkiewicz

Pozostali prowadzący Wiesław Szulczewski, Ireneusz Kajewski, Grzegorz Janik, Mieczysław Chalfen,
Wiesław Fiałkiewicz

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładów i ćwiczeń jest uzyskanie wiedzy z teoretycznych i praktycznych podstaw modelowania
matematycznego przepływu w ośrodkach porowatych oraz przypływu o swobodnej powierzchni.
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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

metodologię opisu ruchu wody i zanieczyszczeń
w środowisku. Rozumie potrzebę numerycznego
rozwiązywania zagadnień matematycznych, jest
świadomy ich przybliżonego charakteru. Zna narzędzia
inżynierskie pozwalające modelować ruch wody
i zanieczyszczeń.

IS_P7S_WG01
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1

pocenić adekwatność konkretnego modelu ruchu
do typowej sytuacji inżynierskiej. Umie sformułować
zagadnienia graniczne dotyczące analizy typowych
przypadków przepływu wody i zanieczyszczeń. Potrafi
przygotować siatkę obliczeniową oraz przeprowadzić
na niej obliczenia symulacyjne.

IS_P7S_UW01,
IS_P7S_UW02

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 50

Przygotowanie projektu 20

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
70

ECTS
2.6

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
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1.

Konstytutywne równania stanu i ruchu wody. Równanie dyspersji
hydrodynamicznej. Liniowe modele przepływów cieczy i zanieczyszczeń
chemicznych w strefie aeracji.  Fizyczna interpretacja parametrów migracji
zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych. Zastosowanie techniki TDR do
wyznaczania warunków początkowo-brzegowych i parametrów funkcyjnych w
równaniu Richardsa. Równanie przepływu wody w strefie aeracji i saturacji.
Równanie dyspersji hydrodynamicznej i jego zastosowanie do modelowania
przepływu zanieczyszczeń chemicznych. Przepływ o swobodnej powierzchni.
Transport adwekcyjny. Hydrodynamiczny model de Saint-Venanta. Przepływ
nieustalony w korycie rzecznym. 

Wykład

2.

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem autorskich programów komputerowych
opracowanych przez prowadzących ćwiczenia realizujących omawiane modele
(FIZ, WILDYS, SIREN) oraz modeli GMS, PEST, MODFLOW, MT3D. Mają one na celu
pokazanie możliwości i zakresu zastosowań modeli matematycznych procesów
hydrologicznych w praktyce inżynierskiej. Symulacje komputerowe pozwalają
wyjaśnić wpływ parametrów hydrogeologicznych i dyspersyjnych na otrzymywane
rozwiązania. W trakcie zajęć studenci samodzielnie rozwiązują przykładowe
zagadnienia z omawianego zakresu. Zajęcia prowadzone są w laboratorium
komputerowym.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pracownia komputerowa, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Projekt, Aktywność na zajęciach 25%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta 75%

Wymagania wstępne
matematyka, fizyka, chemia i nauki pokrewne 

Literatura
Obowiązkowa

Brigham Young University – Environmental Modeling Research Laboratory: The Department of Defense Groundwater1.
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Hydrogeologia stosowana. (Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandry Macioszczyk). Wydawnictwo Naukowe PWN.2.
Warszawa 2006
Kowalik P., Ochrona środowiska glebowego, PWN Warszawa, 20013.
McDonald M.G., Harbaugh A.W., A modular three-dimensional finite-difference ground-water flow model. U.S. Geological4.
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Zienkiewicz O.C., Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.5.

Dodatkowa

Szymkiewicz R.: Modelowanie matematyczne przepływów w rzekach i kanałach. PWN, Warszawa 20001.
Sroka Z., Walczak Z, Wosiewicz B.J., Analiza ustalonych przepływów wód gruntowych metodą elementów skończonych,2.
AR Poznań 2004
Spitz K., Moreno J., A practical guide to groundwater and solute modeling. John Wiley & Sons, Inc., 19963.
Marquardt D.W., An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. Journal of the Society of Industrial4.
and Applied Mathematics, v11, no. 2, p. 431-441, 1963
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P7S_UW01
Absolwent potrafi ocenić przydatność danego modelu matematycznego do typowej sytuacji inżynierskiej;
umie zastosować model przepływu wody i zanieczyszczeń w środowisku porowatym do opisu ilościowego i
jakościowego analizowanego zjawiska

IS_P7S_UW02
Absolwent potrafi rozpoznać stopień zanieczyszczenia środowiska na podstawie wyników
przeprowadzonych badań i baz danych oraz przeanalizować i opisać skutki obecności w środowisku
substancji szkodliwych i toksycznych

IS_P7S_WG01
Absolwent zna i rozumie metodologię opisu ruchu wody i zanieczyszczeń, ma wiedzę w zakresie
matematycznego modelowania przepływu wód i zanieczyszczeń w środowisku porowatym oraz zna
stosowane do tego narzędzia inżynierskie


