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Założenia i cele przedmiotu:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

podyplomowe

Zapoznanie uczestników studium podyplomowego z tematyką związaną ze zjawiskami ekstremalnymi i
określaniem prawdopodobieństwa ich występowania.
Zapoznanie uczestników studium podyplomowego z nowoczesną metodyką obliczania przepływów
maksymalnych i minimalnych prawdopodobnych w różnych sytuacjach dostępności danych pomiarowych
przepływu rzecznego oraz ich zastosowaniem przy planowaniu, projektowaniu i eksploatacji obiektów
inżynierii wodnej i lądowej.
a)

wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin .16..;

b)

ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)..……………………………………; liczba godzin ..6..;

c)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

d)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

Metody dydaktyczne:

dyskusja, projekt, rozwiązywanie problemu

Pełny opis przedmiotu:

Wykład:
1. Definicje hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych
2. Wezbrania i powodzie
Zagadnienia:
i.
Zasięg, wielkość i geneza powodzi
ii.
Rodzaje i przyczyny powodzi w Polsce
iii.
Największe powodzie w Polsce w ostatnim stuleciu.
3. Susze i niżówki (zagadnienia: posucha.imgw.pl)
4. Kryteria klasyfikacji hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych
Zagadnienia:
i.
Geneza analizowanego zjawiska
ii.
Stosowane metody badawcze
iii.
Liczba wymiarów
iv.
Liczba przyjętych progów
5. Metody opisu hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych
Zagadnienia:
i.
Metody statystyczne (wielowymiarowa analiza niżówek i wezbrań)
ii.
Metody genetyczne (Maksymalne Wiarygodne Wezbranie)
iii.
Metody systemowe (predykcja, detekcja i symulacja)
6. Metody obliczania przepływów minimalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie
nieosiągnięcia w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych
7. Metody obliczania przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla
długich ciągów pomiarowych przepływów
Zagadnienia:
i.
Metody obliczeniowe stosowane w hydrologii
ii.
Jednorodność zjawisk hydrologicznych
Pojęcie niejednorodności
Rodzaje ingerencji w środowisko wodne
Rodzaje niejednorodności hydrologicznych ciągów pomiarowych
Procedura analizy ciągów danych pomiarowych
Usuwanie niejednorodności danych pomiarowych
Przykłady niejednorodnych ciągów przepływów maksymalnych
iii.
Dobór rozkładu prawdopodobieństwa przewyższenia dla przepływów maksymalnych
Metoda Alternatywy Zdarzeń (MAZ)
Interpretacja wyników obliczeń
Dalsze badania
8. Metody obliczania przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla
krótkich ciągów pomiarowych przepływów
Zagadnienia:
i.
Niejawne wydłużanie ciągów przepływów na podstawie ciągów przepływów ze stacji
wodowskazowej
ii.
Niejawne wydłużanie ciągów przepływów na podstawie ciągów opadów
iii.
Jawne wydłużanie – transformacja dynamiczna – model HD
iv.
Jawne wydłużanie – transformacja dynamiczna – model hydrologiczny
v.
Jawne wydłużanie ciągów przepływów - model statyczny- regresja - związek wodowskazów
vi.
Jawne wydłużanie ciągów przepływów - zależność regresyjna z opadem
vii.
Metoda Gradex-KC

viii.
Rekonstrukcja ciągu przepływów - model zlewni kontrolowanej
Metody obliczania przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w
przypadku braku ciągów pomiarowych przepływów
Zagadnienia:
i.
Brak ciągów pomiarowych przepływów - rzeka kontrolowana
Metody przenoszenia informacji hydrologicznej - jedna stacja wodowskazowa
Metody przenoszenia informacji hydrologicznej - dwie stacje wodowskazowe
ii.
Brak ciągów pomiarowych przepływów – rzeka niekontrolowana
Metody przenoszenia informacji hydrologicznej - krótkookresowa stacja pomiarowa
Metody przenoszenia informacji hydrologicznej - pomiary kontrolne
Metoda podobieństwa hydrologicznego
Rekonstrukcja ciągu przepływów - model zlewni niekontrolowanej
Statystyczne zależności regionalne - Wielowymiarowe regresje I rodzaju - Wzory regionalne
Bilans wodny zlewni
Metoda Gradex-ZN
10. Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia – przykłady zastosowań
w inżynierii wodnej i komunikacyjnej
Zagadnienia:
i.
Regulacje prawne
ii.
Przepływ dozwolony
iii.
Przepływ powodziowy
iv.
Przepływ katastrofalny
v.
Przepływ maksymalny żeglowny
vi.
Maksymalny przepływ budowlany
vii.
Przepływ miarodajny – budowle hydrotechniczne
viii.
Przepływ kontrolny – budowle hydrotechniczne
ix.
Kryteria określania przepływu granicznego wezbrania
x.
Fale hipotetyczne
xi.
Strefy zagrożenia powodziowego
xii.
Strefy ochrony przeciwpowodziowej
xiii.
Przepływ miarodajny w projektowaniu światła mostu
xiv.
Przepływ miarodajny w projektowaniu światła przepustów
xv.
Przepuszczanie wód podczas eksploatacji budowli hydrotechnicznych
9.

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programów MAZ, Gradex-KC i Gradex-ZN.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):

Brak
Posiadanie podstwowej wiedzy z zakresu hydrologii ogólnej, opisu i modelowania matematycznego
procesów hydrologicznych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
Uzyskanie niezbędnej wiedzy do analizy
hydrologicznych zjawisk ekstremalnych zagrażających
Podczas ćwiczeń praktyczne wykorzystanie
bezpieczeństwu państwa i społeczeństwa.
wiedzy uzyskanej podczas wykładów oraz
poznanie programów komputerowych
Uzyskanie niezbędnej wiedzy do samodzielnego
wspomagających proces obliczeniowy
wykonywania obliczeń w zakresie przepływów
charakterystyk przepływów ekstremalnych.
maksymalnych i minimalnych wymaganej do
wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Założenia wstępne:

Efekty kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

kolokwium po zakończeniu zajęć
ocena z wykonanego zadania projektowego

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych z oceną
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
ocena z wykładów w zakresie 2-5 (0-45 pkt.) z wagą 0,6
końcową:
ocena z ćwiczeń w zakresie 2-5 z wagą 0,4
Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna, laboratorium komputerowe
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Tabela ocen z kolokwium:
pkt
ocena
0,0-22,5 2,0
23,0-27,5 3,0
28,0-32,5 3,5
33,0-37,5 4,0
38,0-41,5 4,5
42,0-45,0 5,0

