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Modelowanie matematyczne w inżynierii wodnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

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
WIKSiGIGWS.MI1B.1305.21

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

Pozostali prowadzący Wiesław Szulczewski, Mieczysław Chalfen, Jan Jełowicki

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 cieczy i zanieczyszczeń chemicznych 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

podstawy matematycznego modelowania przepływu
wód i zanieczyszczeń w ośrodku porowatym oraz
równania fizyki matematycznej opisującej w/w procesy
i wie jakie jest znaczenie parametrów
hydrogeologicznych i dyspersyjnych ośrodka
gruntowego.

IW_P7S_WG01
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować modele matematyczne przepływu wód
podziemnych i zanieczyszczeń chemicznych do opisu
ilościowego i jakościowego analizowanego zjawiska.
Potrafi dobrać odpowiedni model matematyczny
i program komputerowy do konkretnego problemu
z zakresu ochrony wód podziemnych oraz
zaprojektować i zrealizować przy pomocy komputera
wielowariantowe obliczenia

IW_P7S_UW01,
IW_P7S_UW15

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 60

Przygotowanie projektu 20

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

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.

1.       Podstawowe wiadomości z fizyki cieczy. Transport adwekcyjny i dyfuzyjny
wody w ośrodku ciągłym. Podstawowe wiadomości z fizyki gleby (gruntu):
przewodność hydrauliczna gruntów, charakterystyka zdolności retencyjnej gruntu
(krzywa PF).

2.       Konstytutywne równania stanu i ruchu wody: równanie ciągłości, równania
dynamiki. Postaci szczególne równań ruchu w przypadku wody glebowej: prawo
Darcy'ego, równanie Boussinesq'a, równanie Richardsa. Warunki graniczne dla
równań ruchu.

3.       Liniowe modele przepływów cieczy i zanieczyszczeń chemicznych w strefie
aeracji. Rozwiązania analityczne i przybliżone.

4.       Parametry równania Richardsa: współczynnik dyfuzji, funkcja poboru wody
przez korzenie roślin (źródłowa). Ich definicje, metody wyznaczania oraz wpływ na
rozwiązanie.

5.       Równanie dyspersji hydrodynamicznej i jego zastosowanie do modelowania
przepływu zanieczyszczeń chemicznych w strefie niepełnego nasycenia.

6.       Przepływ wody w strefie saturacji – dwuwymiarowy model płaski w planie.
Równanie Boussinesq’a. Warunki brzegowe.

7.       Metody przybliżonego rozwiązania równań modelu. Metoda elementów
skończonych. Generator siatki. Hydroizohipsy, linie prądu, trajektorie przepływu.

8.       Model przepływu zanieczyszczeń w strefie saturacji. Równanie dyspersji
hydrodynamicznej. Warunki brzegowe. Metody przybliżonego rozwiązania równań
modelu: MES, dyspersja stochastyczna. Wyznaczanie stref ochronnych.

9.        Wezbrania i niżówki - zasady wyznaczania charakterystyk.

10.   Rozkłady prawdopodobieństwa stosowane w badaniu charakterystyk
przepływów ekstremalnych, metody ich estymacji.

11.   Związki korelacyjne pomiędzy charakterystykami wezbrań lub niżówek.

12.   Przepływ o swobodnej powierzchni. Transport adwekcyjny. Fizyczne
podstawy matematycznego opisu transportu pędu i energii.

13.   Hydrodynamiczny model fali kinematycznej. Formowanie się fal
wezbraniowych w zlewni.

14.   Przepływ nieustalony w korycie rzecznym. Symulowanie wezbrań.
Wspomaganie ochrony od powodzi za pomocą symulacji hydrodynamicznych.

15.   Wspomaganie ochrony od powodzi za pomocą symulacji
hydrodynamicznych.

Wykład

2.

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem autorskich programów komputerowych
opracowanych przez prowadzących ćwiczenia realizujących omawiane modele.
Mają one na celu pokazanie możliwości i zakresu zastosowań modeli
matematycznych procesów hydrogeologicznych 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
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Projekt, Obserwacja pracy studenta 25%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Aktywność na zajęciach 75%

Wymagania wstępne
matematyka, fizyka, chemia i nauki pokrewne, hydrologia

Literatura
Obowiązkowa

P.S.Eagleson, Hydrologia dynamiczna, PWN, W-wa, 19781.
Kowalik P., Ochrona środowiska glebowego, PWN Warszawa, 20012.
Kubrak J., Nachlik E. (red.): Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych. Wydawnictwo SGGW,3.
Warszawa 2003.
Metody obliczeniowe fizyki – fizyka komputerowa, PWN Warszawa, 19824.
Wosiewicz B.J., Analiza ustalonych przepływów wód gruntowych metodą elementów skończonych, AR Poznań 20045.

Dodatkowa

Borys M., Mosiej K., Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych,1.
IMUZ Falenty 2003
Sawicki J.: Przepływy ze swobodną powierzchnią. PWN, Warszawa 19992.
Szymkiewicz R.: Modelowanie matematyczne przepływów w rzekach i kanałach. PWN, Warszawa 20003.
Wosiewicz B., Sroka Z., Komputerowe obliczenia filtracji dla budownictwa wodno-melioracyjnego, Wyd.Nauk.Tech.4.
Warszawa, 1992
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P7S_UW01 Absolwent potrafi zastosować modele matematyczne przepływu wód podziemnych i zanieczyszczeń
chemicznych do opisu ilościowego i jakościowego analizowanego zjawiska

IW_P7S_UW15 Absolwent potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemmi inżynierskimi i badawczymi;
umie planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

IW_P7S_WG01
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu matematycznego modelowania
przepływu cieczy i mieszanin w ośrodku porowatym, rodzaje warunków brzegowych i ich znaczenie dla
opisu modelowanego zjawiska


