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General information

Teaching period summer or winter semester

ECTS credit 6

Lectures total 15
Lab practical 30

Objective and general

description

Cel 1 - zaznajomienie studentów ze sposobami obliczania układu 
zwierciadła wody w korytach w ruchu ustalonym i nieustalonym, 
nad- i pod-krytycznym, wyznaczania przepustowości koryt i 
określaniu oddziaływania budowli hydrotechnicznych. 
Cel 2 - zapoznanie z małym i dużym obiegiem wody w przy-
rodzie, z charakterystyką składowych cyklu hydrologicznego, 
genezą, oceną ilościową i skutkami ekstremalnych zjawisk 
hydrologicznych oraz metodami określania przepływów charakter-
rystycznych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych.

Lectures

7x2+1 hours

Ruch ustalony i nieustalony cieczy w korytach otwartych. Ruch 
laminarny i turbulentny w korytach otwartych. Opory ruchu.
Obliczanie przepustowości koryt naturalnych. Przelewy. 
Wolnozmienny i szybkozmienny ustalony przepływ w korycie, 
przebieg krzywej zwierciadła wody. Interpretacja wyników 
obliczeń numerycznych przepływu wody.
Cykl obiegu wody w zlewni (opad atmosferyczny, intercepcja, 
parowanie, infiltracja i odpływ powierzchniowy oraz gruntowy). 
Typy reżimów hydrologicznych cieków. Charakterystyka zjawisk 
ekstremalnych. Określanie przepływów charakterystycznych w 
zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych. Modele 
hydrologiczne zlewni.

Lab practicals

15x2 hours

Obliczenie parametrów koryta regulacyjnego oraz przepustowości 
odcinka cieku w różnych warunkach utrzymania koryta – metoda 
kolejnych przybliżeń. Określenie krzywej wydatku przelewu.
Obliczenia przepływów maksymalnych o określonym 
prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewni kontrolowanej i w 
małej zlewni niekontrolowanej.
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