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Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy studium ze strukturą konceptualnych modeli matematycznych transformacji opadu
w odpływ i propagacji fali w korycie rzecznym oraz praktyczne ich zastosowaniem do symulacji i prognozy
odpływu ze zlewni.
a)

wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin .10..;

b)

ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)..……………………………………; liczba godzin ..8..;

c)

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

d)

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

wykład, dyskusja, indywidualne projekty, rozwiązywanie praktycznych problemów
Wykład:
1. Identyfikacja koncepcyjnych modeli odpływu
- metody określania struktury modelu,
- estymacja parametrów,
- weryfikacja modelu.
2. Modele koncepcyjne odpływu ze zlewni kontrolowanych
- metody analizy danych hydrometeorologicznych,
- rodzaje modeli konceptualnych,
- modele liniowe i nieliniowe,
- optymalizacyjne metody estymacji parametrów.
3. Modele koncepcyjne odpływu ze zlewni niekontrolowanych
- metody estymacji parametrów,
- pośrednie metody weryfikacji modeli
4. Hydrogramy hipotetyczne
- rodzaje hydrogramów,
- określenie parametrów,
- sposób praktycznego wykorzystania.
5. Modele koncepcyjne propagacji fali w korycie rzecznym
- rodzaje modeli propagacji fali,
- estymacja parametrów w przekrojach kontrolowanych i niekontrolowanych,
- uwarunkowania aplikacyjne.
6. Przykłady zastosowania modeli matematycznych w praktyce inżynierskiej

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):

Podstawy modelowania

Założenia wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu hydrologii inżynierskiej i analizy matematycznej
Słuchacz posiada wiedzę w zakresie modelowania
odpływu ze zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych
oraz transformacji przepływu w korycie rzecznym.

Efekty kształcenia:

W ramach ćwiczeń praktyczne wykorzystanie
wiedzy uzyskanej podczas wykładów do oceny
Słuchacz nabywa umiejętności niezbędne do estymacji
warunków odpływu ze zlewni przy
parametrów modeli matematycznych uwarunkowanych
zróżnicowanych użytkowaniu powierzchni.
dostępną informacją hydrometeorologiczną.
Słuchacz potrafi zastosować posiadaną wiedzę w
praktyce do symulacji i prognozy odpływu ze zlewni.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ocena z egzaminu
ocena indywidualnego ćwiczenia projektowego

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
wykonane i przyjęte indywidualne projekty
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
ocena z egzaminu w zakresie 2-5
końcową:
ocena z ćwiczeń projektowych w zakresie 2-5
Miejsce realizacji zajęć:
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sala dydaktyczna, laboratorium komputerowe
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