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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIUR-MSP-111 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim 
Modelowanie procesów w 
układach rozproszonych 

w j. angielskim 
Modelling Processes with Discrete 
Phase 

Kierownik  przedmiotu dr hab. inż. Rafał Przekop 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność IUR 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie) 

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

45 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo 1 - 2 - 

łącznie w semestrze 15 - 30 - 

 
 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak wymagań wstępnych. 
 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. Nabycie wiedzy dotyczącej wykonywania obliczeń przy wykorzystaniu koncepcji automatów komórkowych. 

II.2. Nabycie wiedzy dotyczącej modelowania hydrodynamiki przy użyciu metody gazu dyskretnego. 

II.3. Nabycie wiedzy dotyczącej modelowania hydrodynamiki przy użyciu metody lattice-Boltzmann. 

II.4 Nabycie wiedzy dotyczącej modelowania zachowania układów emulsyjnych przy użyciu metody lattice-Boltzmann. 

II. 5. 
Nabycie wiedzy dotyczącej modelowania zachowania układów zawierających rozproszoną fazę stałą w płynie (aerozoli, 
zawiesin) przy użyciu metody lattice-Boltzmann. 

II 6. Nabycie umiejętności modelowania procesów zachodzących w fazie rozproszonej przy użyciu metody lattice-Boltzmann. 
 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.1. Wykład 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Podstawy teorii automatów komórkowych. 1 

2. Zastosowanie automatów komórkowych w naukach przyrodniczych i społecznych. 2 

3. Hydrodynamiczne modele gazu dyskretnego. 2 

4. Hydrodynamiczne modele lattice-Boltzmann. 3 

5. Modele układów wielofazowych oparte na metodzie lattice-Boltzmann. 2 

6. Modelowanie dynamiki aerozoli i koloidów metodą elementów dyskretnych (MED). 3 

7. Dyskretne modele wzrostu kryształów - automaty komórkowe. 1 

8. Dyskretne modele parowania i kondensacji kropel - model powłokowy. 1 

III.3. Ćwiczenia projektowe 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Badanie wpływu lokalnych reguł na globalną ewolucję czasową automatu komórkowego. 6 

2. 
Modelowanie przepływu płynu metodą gazu dyskretnego. Badanie wpływu czasowego i przestrzennego 
uśredniania na uzyskane wyniki. 

6 

3. Modelowanie przepływu płynu metodą lattice-Boltzmann. 6 

4. Modelowanie układów emulsyjnych metodą lattice-Boltzmann. 6 

5. 
Modelowanie przepływu aerozolu i depozycii cząstek fazy rozproszonej na powierzchni ciała stałego metodą 
lattice-Boltzmann. 

6 

 

IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 
K2_W01 
K2_W02  

I.P7S_WG.o 
P7U_W  

Ma wiedzę dotyczącą wykonywania obliczeń przy wykorzystaniu koncepcji 
automatów komórkowych oraz modelowania hydrodynamiki zachowania 

układów emulsyjnych.  
SP 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K2_U01 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U  

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; 
potrafi je interpretować, a także wyciągać wnioski i formułować opinie. 

WP, SU 

U2 K2_U04  
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U  

Potrafi posługiwać się komercyjnymi programami komputerowymi oraz 
potrafi przygotować własne proste programy, wspomagające realizację 
zadań typowych dla modelowanie procesów w układach rozproszonych.  

WP, SU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K2_K02 
I.P7S_KK  
P7U_K  

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem 
zawodu inżyniera.  

SP, SU, WP 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. P.Coeney, R. Highfield „Frontiers of Complexity.” Random Hose, 1995. 
2. S. Succi “The lattice-Boltzmann equation for fluid dynamics and beyond.” Oxford Uniersity Press, 2001. 
3. S. Wolfram “Cellular Automaty and Complexity.” Westiew, 1994. 
 

 
 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 45 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 5 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

5 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 5 

Sumaryczny nakład pracy studenta 60 

Liczba punktów ECTS 3 

 


