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Forma zaliczenia
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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 wody i zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych oraz ciekach powierzchniowych.
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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
pozwalające modelować ruch wody i zanieczyszczeń.

IS_P7S_WG01 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

ocenić adekwatność konkretnego modelu ruchu
do typowej sytuacji inżynierskiej. Umie sformułować
zagadnienia brzegowe dotyczące analizy typowych
przypadków przepływu wody i zanieczyszczeń. Potrafi
przygotować siatkę obliczeniową oraz przeprowadzić
na niej obliczenia symulacyjne na potrzeby
projektowania i eksploatacji obiektów inżynierii
środowiska.

IS_P7S_UW01,
IS_P7S_UW02

Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie projektu 40

Konsultacje 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
62

ECTS
2.1

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



3 / 4

1.

Równania stanu i ruchu wody. Numeryczne metody rozwiązywania równań
różniczkowych. Warunki początkowe i brzegowe. Budowa modelu
matematycznego. Etapy modelowania. Miary zgodności pomiędzy pomierzonymi i
obliczonymi wartościami. Stosowane programy obliczeniowe.

Równanie dyspersji hydrodynamicznej i jego zastosowanie do modelowania
przepływu zanieczyszczeń chemicznych. Liniowe modele przepływów cieczy i
zanieczyszczeń chemicznych w strefie aeracji.  Fizyczna interpretacja parametrów
migracji zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych. Równanie przepływu wody i
migracji zanieczyszczeń w strefie saturacji.  Projektowanie zabiegów zaradczych
mających za zadanie ochronę wód podziemnych.

Przepływ o swobodnej powierzchni. Hydrodynamiczny model de Saint-Venanta.
Transport adwekcyjny. Przepływ ustalony i nieustalony w korycie rzecznym. 

Wykład

2.

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem autorskich programów komputerowych
(WILDYS), ogólnodostępnych modeli (MODFLOW, MT3D) oraz oprogramowania
komercyjnego (MIKE) mają na celu pokazanie możliwości i zakresu zastosowań
matematycznych modeli procesów hydrologicznych w inżynierii środowiska. W
trakcie zajęć studenci rozwiązują przykładowe zagadnienia przepływu wody i
zanieczyszczeń w strefie aeracji i saturacji ośrodka porowatego a także w
korytach rzecznych. Proces modelowania obejmuje stworzenie modelu
konceptualnego, przygotowanie siatki modelu, identyfikację parametrów
fizycznych i numerycznych, określenie warunków brzegowych i początkowych,
weryfikację modelu i symulacje prognostyczne. Zajęcia prowadzone są w
laboratorium komputerowym. 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 25%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Wykonanie ćwiczeń 75%

Wymagania wstępne
matematyka, fizyka, hydrogeologia, mechanika płynów
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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


