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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Hydraulika koryt otwartych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D24 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Rozszerzenie ogólnej wiedzy studentów na temat hydrauliki koryt otwartych
Cel 2 Rozszerzenie wiedzy studentów na temat inżynierskich metod obliczeniowych z zakresu hydrauliki koryt
otwartych.
Cel 3 Zapoznanie studentów z podstawami hydraulicznego projektowania przepustów
Kod archiwizacji: BE846C92

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Zapoznanie studentów z podstawami hydraulicznego projektowania mostów
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstaw hydrauliki zgodnie z zakresem przedmiotu Hydraulika i hydrologia przewidzianego w programie studiów I stopnia.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna kryteria klasyfikacji i rodzaje ruchu cieczy oraz matematyczny opis tych ruchów w korytach otwartych.
EK2 Wiedza Student zna: podstawowe typy zadań z ruchu jednostajnego w korytach otwartych, sposoby określania reżimu ruchu w korycie oraz metodę określania układu zwierciadła wody w ruchu zmiennym ustalonym.
EK3 Wiedza Student zna zasady hydraulicznego wymiarowania przepustów.
EK4 Wiedza Student zna zasady hydraulicznego wymiarowania mostów.
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Treści programowe
Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Dynamika koryt otwartych w zakresie niezbędnym do hydraulicznego
projektowania obiektów infrastruktury drogowej

4

W2

Rozporządzenia ministerialne dotyczące klasyfikacji dróg, klasyfikacji cieków oraz
hydraulicznego wymiarowania obiektów infrastruktury drogowej

1

W3

Hydrauliczne wymiarowanie przepustów i zasady dotyczące przepustów
stosowanych w zlewniach o górskim charakterze

4

W4

Hydrauliczne wymiarowanie mostów i zasady dotyczące mostów lokalizowanych
w zlewniach o górskim charakterze.

6

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Zadania tablicowe
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

8

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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10
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Inne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna klasyfikacji ruchu cieczy

Na ocenę 3.0

Student zna klasyfikację ruchu cieczy w zależności od zmienności parametrów
ruchu w czasie i przestrzeni oraz opis ruchu jednostajnego (wzór Manninga,
równanie krzywej konsumcyjnej)

Na ocenę 3.5

Student zna zagadnienia j.w oraz jakościowy opis ruchu krytycznego, rwącego
i spokojnego
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Na ocenę 4.0

Student zna zagadnienia j.w oraz warunek ruchu krytycznego

Na ocenę 4.5

Student zna zagadnienia j.w oraz sposoby określenia reżimu ruchu

Na ocenę 5.0

Student zna zagadnienia j.w oraz matematyczny opis ruchu zmiennego
ustalonego w korycie otwartym
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zdefiniować podstawowych typów zadań z przepływu
w korytach otwartych.

Na ocenę 3.0

Student potrafi zdefiniować podstawowe typy zadań z koryt otwartych i zna
metodę określania przepustowości koryta w ruchu jednostajnym.

Na ocenę 3.5

J.w. oraz student zna metodę określania głębokości przepływu w ruchu
jednostajnym.

Na ocenę 4.0

J.w. oraz student zna sposób zastosowania kryterium Froude’a do określenia
reżimu ruchu w korycie.

Na ocenę 4.5

J.w oraz student zna metodę rozwiązania równania ruchu ustalonego w korycie
otwartym dla ruchu spokojnego.

Na ocenę 5.0

J.w oraz student zna zasady rozwiązania równania ruchu ustalonego dla ruchu
rwącego.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna zakresu hydraulicznych obliczeń dla przepustu drogowego

Na ocenę 3.0

Student zna zakres obliczeń hydraulicznych dla przepustu drogowego oraz sposób
obliczenia minimalnej szerokości przepustu prostokątnego, krótkiego, obustronnie
niezatopionego.

Na ocenę 3.5

J.w. oraz student zna klasyfikację przepustów, założenia do hydraulicznych
obliczeń przepustów i sposób określania przepływu miarodajnego.

Na ocenę 4.0

J.w. oraz student zna schematy hydrauliczne przepustów.

Na ocenę 4.5

J.w. oraz student zna warunki stosowania przepustów w zlewniach o górskim
charakterze

Na ocenę 5.0

J.w. oraz student zna zasady obliczeń hydraulicznych dla przepustu długiego.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zna zakresu hydraulicznych obliczeń dla mostów

Na ocenę 3.0

Student zna zakres hydraulicznych obliczeń dla mostów, podstawowe założenia
do obliczeń oraz sposób obliczenia światła mostu małego

Na ocenę 3.5

J.w. oraz student zna morfodynamiczne efekty wywoływane przez most
i hydrauliczne schematy pracy mostów a także warunki dotyczące mostów
w zlewniach o górskim charakterze
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Na ocenę 4.0

J.w. oraz student zna algorytm wyboru hydraulicznego schematu pracy mostu

Na ocenę 4.5

J.w. oraz student zna zasady obliczania światła mostu wg wszystkich schematów
hydraulicznych

Na ocenę 5.0

J.w. oraz student zna zasady obliczania spiętrzenia wody przed mostem.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

x

Cel 1

w1

N1 N2

F1 P1

EK2

x

Cel 2

w1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

x

Cel 3

w1 w2 w3

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

x

Cel 4

w1 w2 w4

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Sobota Jerzy — Hydraulika, Wrocław, 1994, Akademia Rolnicza Wrocław
[2 ] Kubrak J., Nachlik E. (red. naukowa) — Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych,
Warszawa, 2003, SGGW

Literatura uzupełniająca
[1 ] Jeż P., Książyński K.W., Gręplowska Z. — Tablice do obliczeń hydraulicznych, Kraków, 2002, PK
[2 ] Książyński K.W. — Hydraulika. Zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwie, Kraków, 2002, PK

Literatura dodatkowa
[1 ] Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej, DZ.U. : Nr 63, poz. 735, Nr 43, poz. 430, Nr 141,
poz. 987
[2 ] Matriały na stronie www Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Zofia Gręplowska (kontakt: zofia.greplowska@iigw.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Zofia Gręplowska (kontakt: zofia.greplowska@iigw.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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