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SPIS OZNACZEŃ

A  –  pole powierzchni 
a  –  wypadkowa jednostkowa siła masowa
ax, ay, az  –  kartezjańskie składowe jednostkowej wypadkowej siły masowej
C  –  współczynnik odpowiedzialny za interakcję przepływu z dnem, 

analogon współczynnika szorstkości
c  –  stężenie czynnika rozpuszczonego w wodzie
cf  –  współczynnik Coriolisa
D  –  współczynnik dyfuzji
Exx, Eyy, Exy, Eab  –  składowe tensora lepkości turbulentnej
F  –  funkcja stanu
F0  –  zewnętrzna siła styczna do powierzchni tarcia
FC  –  siła tarcia kulombowskiego
Ff  –  siła tarcia
H  –  lokalna głębokość
h  –  odległość mierzona w kierunku prostopadłym do prędkości
g  –  grawitacyjne przyspieszenie ziemskie
m  –  masa
mab  –  parametr interpretowany jako miara krótkookresowych fluktuacji 

prędkości
N  –  siła nacisku prostopadła do kierunku działania tarcia
P0  –  zasięg efektów statycznych dla przypadku dwuwymiarowego
p  –  ciśnienie
pa  –  ciśnienie zewnętrzne (atmosferyczne)
p1, p2, pi, pn  –  prawdopodobieństwa 
Q  –  przepływ 
Qin  –  dopływ
Qout  –  odpływ
R0  –  zasięg efektów statycznych dla przypadku trójwymiarowego
S  –  naprężenie
S, S1, S2, Sn  –  stany obiektu 
S̆   –  kombinacja liniowa stanów obiektu (stan złożony) 
T  –  trakcja (siła tarcia statycznego)
t  –  czas
v  –  prędkość
vav  –  prędkość uśredniona 
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vs  –  prędkość na powierzchni 
v0  –  prędkość progowa 
vx, vy, vz  –  kartezjańskie składowe prędkości
x, y, z –  współrzędne w układzie kartezjańskim, przy czym  jest pionowe
Y  –  naprężenie resztkowe
Yf  –  tarcie resztkowe
z0  –  lokalna rzędna dna
α  –  parametr
ε  –  parametr
θ  –  kąt określający kierunek wiatru
λ  –  współczynnik tarcia
μ, μ1, μ2  –  dynamiczny współczynnik lepkości lub jego analogon
ν  –  kinematyczny współczynnik lepkości
ρ  –  gęstość wody
σ  –  źródło czynnika rozpuszczonego w wodzie
Ф  –  funkcja przejścia
Ҏ  –  wektor parametrów stanu 
ҏ1, ҏ2, …, ҏn  –  parametry stanu



Rozdział 1

WPROWADZENIE

Wodne zbiorniki zaporowe budowane były od zarania cywilizacji. Pozostałości naj-
starszego takiego zbiornika, liczące sobie ponad 5000 lat, odnaleziono w Jordanii (Ru-
tledge et al. 2018). Zbiornik ten stanowił istotną część rolniczej struktury irygacyjnej, 
zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Jawa. Przez kolejne wieki zbiorniki zaporowe wy-
korzystywane były przede wszystkim w rolnictwie. Obecnie, od wielu lat, stanowią obiek-
ty infrastruktury wodnej, pełniące jedną lub więcej funkcji gospodarczych, takich jak:

•	 zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę,
•	 regulacja natężenia przepływu wody w celu ochrony położonych niżej obsza-

rów przed powodziami i suszami,
•	 produkcja energii elektrycznej,
•	 rekreacja wodna (żeglarstwo, wędkarstwo itp.) i nadbrzeżna,
•	 gospodarka rybacka,
•	 zatrzymywanie rumowiska,
•	 inne funkcje w ramach gospodarki wodnej.
Zbiorniki wodne należą do kategorii infrastruktury krytycznej z uwagi na ich 

znaczenie gospodarcze. Obiekty te wyróżniają się okresem żywotności liczonym co 
najmniej w dziesięcioleciach, a w wielu przypadkach nawet dłuższym.

Zbiornik retencyjny lokalizowany jest przez wybudowanie zapory w określonym 
przekroju rzeki, a jego akwen uzyskuje się przez spiętrzenie wód, tak aby uzyskać 
odpowiednią objętość retencji wody.

1.1. Przybliżenie problemu

Od ponad dwudziestu lat, w kontekście zarówno podnoszenia gwarancji trwałego 
zrównoważonego rozwoju, jak i rosnących oczekiwań społecznych dotyczących po-
prawy jakości życia, retencyjne zbiorniki zaporowe w Polsce poddawane są systema-
tycznej analizie oraz ocenie. Dokonywane jest to w następujących dwóch ogólnych 
kategoriach:

•	 warunków zachowania ich dobrego potencjału ekologicznego, zgodnie z wy-
maganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (EU 2000) (Bojarski, Gręplowska et 
al. 2012; Czaplicka-Kotas, Iwanejko, Szostak 2015; Jachniak, Dobija 2017);

•	 społecznej presji na szersze rekreacyjne wykorzystanie nie tylko samych akwe-
nów, ale także ich otoczenia (Nachlik, Mazurkiewicz-Boroń et al. 2006; Bojar-
ski, Cebulska et al. 2012; Sokolnicki 2013; Jachniak, Suchanek 2015).
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Odnosząc wymienione powyżej kategorie do funkcjonalności wodnych zbiorników 
retencyjnych – a zwłaszcza do roli, jaką odgrywają one w zakresie zaopatrzenia w wodę 
– można wyodrębnić następujące dwie grupy istotnych zagadnień problemowych:

•	 Jak	 ocenić	 wpływ	 czynników	 zewnętrznych	 i	 wewnętrznych,	 związanych	
z	potencjalnymi	źródłami	zanieczyszczenia	na	potencjał	ekologiczny	zbiorni-
ka	i	jego	otoczenia? Ocena taka winna być oparta na bazie dynamiki akwenu 
w ujęciu przestrzenno-czasowym.

•	 Jak	powiązać	te	czynniki	z	parametryzacją	warunków	klimatycznych,	meteoro-
logicznych	oraz	hydrologicznych	i	hydrodynamicznych,	wpływających	na	ogól-
ny	stan	wodnego	zbiornika	retencyjnego? Z uwagi na zmieniające się warunki 
klimatyczne parametryzacji takiej nie można uznać a priori za stałą w czasie.

Powyższe zagadnienia ukierunkowane są na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 
Jak,	a	zwłaszcza	 jakimi	technikami	i	metodami,	dokonywać	systematycznej	ana-
lizy	i	oceny	ekologicznego	potencjału	wodnych	zbiorników	zaporowych? Istotnym 
czynnikiem i parametrem potencjału ekologicznego jest, ujęta ilościowo, dynamika 
przepływu wody w rozpatrywanych akwenach.

W rozważaniach poświęconych hydrodynamice wodnego zbiornika retencyjnego 
istotne jest:

•	 odniesienie się do dotychczasowych metod analizy i oceny dynamiki akwenu 
w ujęciu czasowo-przestrzennym w celu ich wykorzystania i/lub rozwinięcia,

•	 poszukiwanie standaryzacji podejścia do budowy scenariuszy dynamicznych 
akwenu, odwzorowujących rzeczywistą zmienność ich charakterystyk hy-
drodynamicznych. Scenariusze takie winny być przygotowane dla szerokiego 
zakresu wartości zmiennych, reprezentujących obecne i przyszłe wpływy ze-
wnętrzne: klimatyczne, hydrologiczne i inne.

Zasadniczą trudność podczas analizy hydrodynamiki zbiorników retencyjnych 
stanowi złożona struktura takich obiektów. Struktura ta determinuje charakter oraz 
przebieg procesów ilościowych i jakościowych w akwenie. Jak pokazano na ilustra-
cji 1, w ramach tej struktury wyróżnić można trzy główne strefy (Ford 1990; Kimmel, 
Lind, Paulson 1990; Thornton, Steel, Rast 1996; Green, Robertson, Wilde 2015):

•	 Strefa rzeczna (ang. riverine zone). W porównaniu z kolejnymi strefami jest 
stosunkowo wąska, charakteryzuje się płycizną zależną od poziomu zwiercia-
dła wody, wyższą prędkością przepływu, krótszym czasem przebywania, duży-
mi stężeniami biodostępnych substancji odżywczych i zawieszonych ciał sta-
łych (wyższe zmętnienie) oraz niską penetracją światła w stosunku do dalszych 
części zbiornika. Dla wąskich zbiorników zaporowych strefa rzeczna pokrywa 
się z górną częścią zbiornika, zwaną też w Polsce częścią (lub strefą) cofkową. 
Jednakże dla zbiorników szerszych takie utożsamienie nie może być dokona-
ne – szeroki zbiornik zaporowy może mieć w swojej części cofkowej obszary 
położone daleko od ujść głównych cieków zasilających zbiornik, których to 
obszarów nie można zakwalifikować do strefy rzecznej.
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•	 Strefa przejściowa (ang. transitional zone). Charakteryzuje się średnią głębo-
kością akwenu, występującą w połączeniu ze wzrostem jego szerokości, zmniej-
szeniem prędkości przepływu, wydłużeniem czasu przebywania, wzrostem se-
dymentacji drobnych cząstek mułu i gliny w pobliżu powierzchni (mniejsze 
zmętnienie) oraz wzrostem świetlnej penetracji. Ponieważ zarówno światło, 
jak i składniki odżywcze są bardziej dostępne w strefie przejściowej, obszar 
ten może być najbardziej żyznym akwenem zbiornika, cechującym się wysoką 
produktywnością fitoplanktonu i biomasy.

•	 Strefa jeziorna (ang. lacustrine zone). Obejmuje głęboki obszar zbiornika 
w pobliżu zapory, a także te obszary, które pod względem hydrodynamicznym 
i biochemicznym przypominają naturalne jeziora, zwłaszcza boczne odnogi 
i zatoki zbiornika, pozbawione własnych znaczących dopływów. Prędkości 
przepływu są tu znikomo małe, bardzo niska jest także mętność. W strefie je-
ziornej penetracja światła jest stosunkowo wysoka, zaś dostępność substancji 
odżywczych względnie niska, co ogranicza tempo przyrostu biomasy.

Il. 1. Strefy wąskiego zbiornika zaporowego według (Thornton, Steel, Rast 1996); dla zbiorników 
szerszych tak prosty schemat może nie być prawidłowy, ponieważ nawet w części cofkowej mogą się 

znaleźć obszary o charakterze jeziornym

Podstawowe cechy fizyczne i biologiczne trzech wymienionych stref zbiornika 
przedstawia tabela 1 sporządzona na podstawie oficjalnych wytycznych US Geolo-
gical Survey (Green, Robertson, Wilde 2015), bazujących na wymienionych powyżej 
pracach z lat 90. XX wieku.

Zmienność charakterystyk wód akwenu – zarówno w czasie, jak i w przestrzeni – 
uwarunkowana jest szeregiem indywidualnych cech danego zbiornika zaporowego. 
Wśród tych cech znajdują się między innymi:

•	 zmienność poziomu zwierciadła wody w zbiorniku. Jest ona znacznie wyższa 
niż w przypadku jezior naturalnych i nie wykazuje cech regularności;

•	 rozwinięta i niestatyczna linia brzegowa. Zmiany kształtu brzegu zbiornika, 
wraz ze zmiennością pola powierzchni zalewu, są konsekwencją wahań pozio-
mu zwierciadła wody w akwenie;

•	 nieregularny dopływ do zbiornika, zależny od zmienności przepływu rzecznego, 
a przez to pośrednio od wielkości opadów w zlewniach cieków zasilających zbiornik;
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•	 odpływ ze zbiornika, zależny od charakteru gospodarki wodnej prowadzonej 
na zbiorniku, zwłaszcza dotyczącej zaopatrzenia w wodę oraz ochrony przed 
powodzią i suszą. Odpływ ma charakter wysoce nieregularny. Odpływająca ze 
zbiornika woda może pochodzić zarówno z warstw przypowierzchniowych, 
jak i głębokich strefy jeziornej, co uzależnione jest od położenia aktywnych 
w danej chwili upustów;

•	 obecność pokrywy lodowej w okresie zimowym;
•	 poruszanie wody w zbiorniku przez wiatr. Wpływ tego czynnika rośnie wraz 

z polem powierzchni zbiornika, zaś maleje wraz ze średnią jego głębokością. 
Jest on zatem znacznie większy dla akwenów nizinnych, rozległych i płytkich, 
aniżeli górskich, głębokich, o stosunkowo niewielkiej powierzchni;

•	 temperatura wody w akwenie. Jest zależna od regionu i warunków meteoro-
logicznych, przede wszystkim od nasłonecznienia; może osiągać stosunkowo 
wysokie wartości, zwłaszcza w warstwach przypowierzchniowych;

•	 stratyfikacja termiczna zbiornika. Jest często nieregularna – zarówno w czasie, 
jak i w przestrzeni. W strefie rzecznej nie występuje, w strefie przejściowej cza-
sami się pojawia, w strefie jeziornej można ją spotkać najczęściej;

•	 zmienna w ciągu roku częstość płukania akwenu. Jest zależna od występowa-
nia wezbrań oraz obecności i charakteru stratyfikacji termicznej;

•	 parowanie z powierzchni zbiornika – zazwyczaj wyższe od wartości lokalnego 
opadu lub z nim porównywalne;

•	 dopływ do czaszy zbiornika materiału stałego i jego w niej sedymentacja. Te za-
gadnienia dotyczą zarówno rumowiska dennego (odkładanego przede wszystkim 
w górnej części strefy rzecznej), jak i zawiesiny, która sedymentuje zarówno w stre-
fie rzecznej, jak i w częściach akwenu bardziej odległych od ujść jego dopływów;

•	 ciągły import substancji pokarmowych (nutrienty). Jego wartość jest zmienna; 
może być ona nawet nienaturalnie wysoka z uwagi na działalność człowieka 
w zlewni zbiornika, co z kolei może prowadzić do politrofii;

•	 produkcja i przemiany substancji pokarmowych. Są one zróżnicowane na 
różnych głębokościach i w różnych strefach zbiornika. Dokładna specyfika 
zjawisk biofizycznych zależy od lokalnych wskaźników sedymentacji, czasów 
przebywania i struktury przepływu wody, temperatury, składu początkowego 
oraz innych wielkości.

Jak widać z powyższego zestawienia, procesy zachodzące w wodnych zbiornikach 
zaporowych zależą od bardzo wielu czynników. Dla konkretnego obiektu istotne są 
też w tym kontekście jego charakterystyki trwałe lub metatrwałe, takie jak wielkość 
i usytuowanie zbiornika, złożoność jego struktury (powierzchniowej i wgłębnej) czy 
rodzaj materiału dennego. Nie można też pominąć w rozważaniach czynników an-
tropogenicznych, nie tylko tych związanych bezpośrednio z samym akwenem, ale 
także pozostałych, występujących w całej jego zlewni, a mogących mieć wpływ na 
ilość i jakość wody dopływającej do zbiornika.
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Tabela 1. Cechy charakterystyczne stref retencyjnego zbiornika wodnego

Strefa rzeczna przejściowa jeziorna

Typ basenu wąski, skanalizowany, 
raczej płytki

szerszy, raczej głęboki szeroki, głęboki

Prędkości przepływu stosunkowo duże, 
porównywalne 
z prędkościami 
w zasilających ciekach

mniejsze, jednak wciąż 
mierzalne; strumień 
pochodzący z dopływu 
może ulec pogrążeniu

bardzo małe, 
praktycznie 
niemierzalne (wyjąwszy 
wezbrania)

Cząstki stałe stosunkowo dużo 
zawiesiny stałej 
w wodzie, zmętnienie, 
ograniczona dostępność 
światła, strefa świetlna 
mniejsza niż strefa 
mieszania

zawiesina opada na 
dno, jednak wciąż jest 
obecna 
w wodzie, zmniejszone 
zmętnienie, zwiększona 
dostępność światła, 
strefy świetlna 
i mieszania są 
porównywalne

praktyczny brak 
zawieszonych w wodzie 
cząstek stałych, światło 
dostępne nawet na 
dużych głębokościach, 
strefa świetlna większa 
niż strefa mieszania

Substancje pokarmowe 
(nutrienty)

stosunkowo 
wysoka zawartość 
nutrientów w wodzie, 
dostarczanych przede 
wszystkim przez 
dopływ (adwekcję)

zredukowana ilość 
nutrientów na skutek 
zaniku adwekcji

nutrienty pochodzą 
prawie wyłącznie 
z obiegu zamkniętego – 
brak dostaw z zewnątrz

Organizmy żywe przede wszystkim 
napływowe

lokalne przemieszane  
z napływowymi

prawie wyłącznie 
lokalne

Produkcja materii 
organicznej

limitowana dostępem  
do światła

stosunkowo wysoka limitowana 
dostępnością substancji 
pokarmowych

Trofizm przede wszystkim 
eutrofizm

przede wszystkim 
mezotrofizm

oligotrofizm/
mezotrofizm

1.2. Cel i zakres badań

Poszukiwania metodyczne w zakresie analiz i ocen dynamicznych zbiorników za-
porowych muszą uwzględniać najbardziej istotne dla dynamiki cechy, poprawnie je 
identyfikować, szacować i/lub integrować, a w konsekwencji budować na ich podsta-
wie standaryzowane podejście – możliwie efektywne dla określonych typów zbiorni-
ków (Drużyńska et al. 2006).

W zakresie rozpoznania i kwalifikacji podstaw takiego podejścia niniejsza monogra-
fia wykorzystuje doświadczenia zespołu macierzystej jednostki autora – Katedry Inży-
nierii i Gospodarki Wodnej (do września 2018 roku Instytutu Inżynierii i Gospodarki 
Wodnej) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Podstawy te zawarto 
w pracy zbiorowej pod redakcją Z. Gręplowskiej, A. Bojarskiego i E. Nachlik pt. Zbiornik 
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Goczałkowice, analiza przyczynowo-skutkowa DPSIR procesów i zjawisk istotnych z punk-
tu widzenia zarządzania zbiornikiem zaporowym (Bojarski, Gręplowska et al. 2012).

Wykorzystana w powyższej pracy analiza DPSIR (z ang. Drivers – Pressures – State 
– Impact – Responses) jest narzędziem pozwalającym na identyfikację racjonalnych 
działań (środków), mających na celu ograniczenie lub nawet całkowitą likwidację 
niekorzystnych skutków dowolnego procesu lub zjawiska (Kristensen 2004). Bazuje 
ona na rozbiciu zagadnienia problemowego na pięć możliwie niezależnych od siebie 
składowych. Poszczególne składniki w przypadku ogólnym rozumie się następująco:

•	 Drivers, czyli siły sprawcze. Jest to zbiór przyczyn rozpatrywanego zjawiska. 
Siły sprawcze mogą być rozumiane jako warunki konieczne zajścia procesu, 
naturalne zjawiska fizyczne danego środowiska i/lub immanentne potrzeby, 
które występują w rozważanej sytuacji.

•	 Pressures, czyli czynniki presji. Zaspokajanie potrzeb wiąże się z wprowadza-
niem w otoczeniu zmian o charakterze antropogenicznym. Te zmiany mogą 
wywierać presję na środowisko, rozumianą jako wymuszenie zmian warunków 
naturalnych. Typowe czynniki presji to zużywanie zasobów, zmiany użytko-
wania czynników trwałych (w tym użytkowania dostępnej przestrzeni) oraz 
poczynione lub potencjalne zniszczenia (w tym emisja zanieczyszczeń).

•	 State, czyli stan. Na skutek presji spowodowanej siłami sprawczymi zmienia 
się stan otoczenia. Przez zmianę stanu rozumie się tu fakt zmiany użyteczności 
elementów otoczenia w odniesieniu do celów, którym te elementy służą. Za-
sadniczo zmiana taka może być pozytywna bądź negatywna.

•	 Impact, czyli wpływ. Zmiana użyteczności elementów występujących w łańcu-
chu zależności zmienia też kolejne zależne od nich elementy. „Wpływ” stanowi 
integrację wszystkich tych zmian o charakterze środowiskowym, gospodar-
czym, moralnym i dowolnym innym. Podobnie jak powyżej, wpływ może mieć 
charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny.

•	 Responses, czyli przeciwdziałania. Są to możliwe do podjęcia środki, oddziału-
jące na dowolny z pierwszych czterech składników, mające ostatecznie na celu 
minimalizację negatywnej strony „wpływu”.

Właściwe użycie przedstawionej metodyki umożliwia poprawne uporządkowanie 
złożonych zjawisk i procesów oraz hierarchizację wpływających na nie czynników. 
Przykładem pomyślnego jej zastosowania dla gospodarki wodnej na zbiorniku zapo-
rowym Goczałkowice była wspomniana wyżej praca zbiorowa.

Czynny udział autora niniejszej monografii w pracach nad analizą DPSIR dla 
zbiornika Goczałkowice, a wcześniej w badaniach zbiornika Dobczyce na Rabie 
i innych zbiorników retencyjnych w dorzeczu Górnej Wisły, ukierunkował podjęte 
prace badawcze na poszukiwanie efektywnej metodyki opisu hydrodynamiki tych 
akwenów.

Celem autora stało się zatem wypracowanie spójnego podejścia metodycznego, 
które:
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•	 dzięki integracji sposobów zbierania i opracowywania danych1, stosowanych 
zarówno w hydrodynamice, hydrologii, jak i w innych dziedzinach nauki, 
będzie pomagać w zgromadzeniu jak największej ilości wartościowych infor-
macji i odpowiednim ich wykorzystaniu;

•	 pozwoli uzyskać wyniki wiarygodne, interpretowalne i weryfikowalne nawet 
w sytuacji częściowo niekompletnych lub miejscami niepewnych danych wej-
ściowych;

•	 opierać się będzie w znacznym stopniu na wykorzystaniu symulacji nume-
rycznych w poszerzaniu zbioru przypadków adekwatnych dla sytuacji obec-
nej i możliwych do przewidzenia sytuacji przyszłych, co jest istotne w obliczu 
możliwych zmian klimatycznych i gospodarczych.

W niniejszej pracy uwagę skupiono na dynamice przepływu wody w zbiornikach za-
porowych jako jednej z istotnych sił sprawczych (dirvers) zdecydowanej większości zja-
wisk zachodzących w tych obiektach. W istocie procesy chemiczne i biologiczne – a co 
za tym idzie także gospodarcze – mają swoją bazę w domenie fizyki. Lepsze zrozumienie 
tej bazy umożliwia skuteczniejsze konstruowanie modeli wyższego rzędu, a zatem lepsze 
rozumienie opisywanych przez nie zjawisk przynależących do innych dziedzin nauki.

Rozwinięte tu zostały tematy poruszane we wcześniejszych publikacjach autora 
oraz jego koleżanek i kolegów z Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechni-
ki Krakowskiej, a zwłaszcza (Hachaj 2007a; Hachaj 2013; Hachaj et al. 2014; Hachaj, 
Szlapa 2017; Hachaj 2018) i innych.

Układ pracy odpowiada rozwinięciu przedstawionych zagadnień. W rozdziale 2 
znajduje się szczegółowy opis problemu badawczego i propozycja jego rozwiązania. 
Rozdział 3 zawiera teoretyczne, obserwacyjne i eksperymentalne przesłanki uzasad-
niające zastosowane podejście. Przygotowaniu danych wejściowych dla proponowa-
nej metodyki poświęcony jest rozdział 4, zaś dwa kolejne rozdziały, 5 i 6, przedstawia-
ją przykłady jej zastosowania. Krótkie podsumowanie znaleźć można w rozdziale 7.

Monografia zawiera ponadto dwa istotne przyczynki, leżące w zasadzie poza 
głównym nurtem2 wywodu, które jednak autor uznał za wskazane dołączyć do ni-
niejszej pracy w celu dopełnienia całości o dodatkowe, użyteczne informacje:

•	 W czasach obecnych powszechne jest wspomaganie analiz modelowaniem 
komputerowym. Z uwagi na stosowanie numerycznego podejścia do przedsta-
wionych zagadnień autor uznał za stosowne zamieszczenie przeglądu modeli 
cyfrowych, umożliwiających symulacje hydrodynamiki zbiorników zaporo-
wych. Rozdział drugi zawiera takie właśnie zwarte zestawienie, dokonane na 
poziomie funkcjonalnym (sekcja 2.2).

1  Słowo „dane” używane jest w niniejszej pracy w szerokim znaczeniu: „zbiór nazw wielkości oraz 
odpowiadających im wartości ilościowych lub jakościowych, które mogą być przetwarzane maszy-
nowo lub umysłowo”.

2  Gra słów zamierzona.



14 Rozdział 1

•	 Światowe trendy społecznej aktywności promują od kilku lat spędzanie wol-
nego czasu w ramach wolontariatu na rzecz nauki (ang. citizen science). Coraz 
bardziej popularne staje się łączenie turystyki z ambicją poznawczą w zakresie 
rozwoju wiedzy. Z kolei środowisko naukowe poszukuje wciąż nowych – w tym 
niekonwencjonalnych, ale skutecznych – metod badawczych. Jako że w ramach 
badań opisanych w niniejszej monografii systematycznie korzystano z pomo-
cy wolontariuszy-turystów, praca została uzupełniona aneksem poświęconym 
tym właśnie zagadnieniom (dodatek A).



Rozdział 2

HYDRODYNAMIKA PRZEPŁYWU W ZBIORNIKU 
ZAPOROWYM – MODEL OPARTY NA STANACH OBIEKTU

Dynamika przepływu wody w zbiorniku zaporowym charakteryzuje się wielo-
ma aspektami wymykającymi się klasycznemu modelowaniu zarówno w sensie kon-
cepcyjnym, jak i numerycznym – będącym w istocie konsekwencją tego pierwszego. 
W niniejszym rozdziale zaproponowane zostało nowe, autorskie podejście koncep-
cyjne nazwane modelem opartym na stanach3. Stanowi on podstawę modelowania 
konkretnych przypadków opisanych w rozdziałach 5 i 6. Bieżący rozdział otwiera 
krótkie przypomnienie najważniejszych koncepcji, założeń oraz równań, mających 
zastosowanie w modelowaniu przepływu wody w trzech i dwóch wymiarach. Dalej 
następuje przegląd możliwości i ograniczeń narzędzi numerycznych, umożliwiają-
cych komputerowe symulacje przepływu wody w sztucznych jeziorach. Następnie, 
wychodząc od analizy przyczyn, dla których tradycyjne podejście często zawodzi, 
rozdział niniejszy zawiera propozycje dokonania zapożyczeń z dziedzin nauki, które 
zmagały się z analogicznymi problemami. Rezygnacja z dążenia do ścisłego opisu 
zachowania badanego obiektu, tam gdzie opis taki okazuje się być praktycznie nie-
wykonalny, i przejście do opisu kategoryzacyjnego i stochastycznego okazuje się być 
tutaj ceną uzyskania modelu dającego prognozy przybliżone, lecz wiarygodne i we-
ryfikowalne.

2.1. Podstawowe koncepcje, założenia i równania dwu-  
i trójwymiarowego modelowania przepływu o swobodnej 
powierzchni

Obliczenia hydrodynamiki przepływów o swobodnej powierzchni przeprowadza się 
zazwyczaj w ujęciu Eulera (Batchelor 2000; Bird, Graham 2016). Wartości zmiennych 
kinematycznych, takich jak prędkość czy przyspieszenie, przypisane są w nim nie do kon-
kretnych cząstek rozpatrywanego ośrodka, jak to się dzieje w ujęciu Lagrange’a, lecz do 
punktów czasoprzestrzeni – lokalizacji o określonym położeniu w przestrzeni i określo-
nej chwili w czasie: (x, y, z, t). Oczywiście poruszającymi się obiektami są wciąż cząstki 

3 Przez słowo „stan” rozumiany jest tu stan obiektu, opisany szerzej w sekcji 2.4.1.1. Wyraz „stan” 
nigdy nie jest stosowany w niniejszej pracy w znaczeniach „poziomu wody”, „rzędnej zwierciadła” 
i pokrewnych. Okazjonalnie jest on używany w wyrażeniach „stan ekologiczny/jakościowy”, gdy  
omawiane są ekologiczne lub jakościowe aspekty stanu zbiornika.



16 Rozdział 2

ośrodka, uznawane w ujęciu Eulera za nierozróżnialne od siebie. Na przykład wartość 
prędkości, przypisana danemu punktowi czasoprzestrzeni, może być tutaj interpretowa-
na jako wartość prędkości cząstki, która znajduje się w tym miejscu i w tym czasie4.

Przedmiotem rozważań są przede wszystkim przepływy ciągłe, czyli następujące 
bez rozerwania danego ośrodka, oraz bezźródłowe, czyli takie, w których ośrodek 
nie znika ani nie powstaje. Dodatkowo, w kontekście przepływów o swobodnej po-
wierzchni, ciecze uznawane są zazwyczaj za ośrodki nieściśliwe. Dla takich przepły-
wów spełniona jest zasada zachowania masy, wyrażona przez równanie ciągłości:

	 ∇ ∙ v = 0  (1)

gdzie:
v  –  prędkość.

Drugim podstawowym równaniem jest równanie ruchu wiążące ze sobą siły działają-
ce w układzie z prędkościami i przyspieszeniami w tym układzie występującymi. Równa-
nie ruchu może być też uważane za równanie opisujące transfer pędu, wyrażony zasadą, 
że siła działająca na dowolne ciało jest równa zmianie pędu tego ciała w jednostce czasu.

Jako równanie ruchu cieczy zazwyczaj przyjmowane jest równanie Naviera–Sto-
kesa, będące rozszerzeniem równania Eulera na ośrodki lepkie (bardziej szczegółowe 
omówienie lepkości można znaleźć w sekcji 3.1.1). Trójwymiarowe równanie Na-
viera–Stokesa dla ciągłego przepływu cieczy nieściśliwej może być zapisane na kilka 
sposobów. Zwarta postać tego równania, uwypuklająca jego interpretację jako wzoru 
na zależność przyspieszeń od sił i prędkości, zapisywana jest następująco:

 �
�
� ���

�
�

�
�
� � �
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� �

t
p

v v a v
�

� 2  (2)

gdzie:
t  –  czas,
ν  –  kinematyczny współczynnik lepkości,
a  –  wypadkowa jednostkowa siła masowa,
p  –  ciśnienie,
ρ  –  gęstość.

Lewa strona opisuje za pomocą pochodnej wędrownej (substancjalnej) przyspie-
szenie płynu zajmującego daną lokalizację w przestrzeni. Kolejne człony w nawiasie 
odpowiadają za:

•	 przyspieszenie własne (lokalne) cząstek płynu,
•	 przyspieszenie unoszenia (konwekcyjne), wynikające z zastępowania w danej 

lokalizacji cząstek o danej prędkości cząstkami o innej prędkości. Przyspie-
4  Ściślej: jest to wartość oczekiwana prędkości cząstek znajdujących się w dowolnie małym otocze-

niu danego punku czasoprzestrzeni, pod warunkiem że w tym otoczeniu znajduje się przynajmniej 
jedna cząstka.



17Hydrodynamika przepływu w zbiorniku zaporowym – model oparty na stanach obiektu

szenie konwekcyjne jest wprost proporcjonalne zarówno do przestrzennej 
zmienności prędkości (determinującej, jak bardzo prędkość cząstki zastępu-
jącej różni się od prędkości cząstki zastępowanej), jak i do samej prędkości 
(warunkującej, jak szybko jedne cząstki zastępują inne).

Prawa strona opisuje źródła zmian prędkości:
•	 zewnętrzne – działające na element płynu siły masowe (grawitacyjne, elektro-

magnetyczne, bezwładności),
•	 wewnętrzne – związane z niejednorodnością ciśnienia; iloraz ciśnienia i gęsto-

ści jest interpretowany jako termodynamiczna praca właściwa,
•	 związane z oporami ruchu wynikającymi z lepkości. Kinematyczny współ-

czynnik lepkości może być skalarem bądź tensorem, jednak dla płynu izotro-
powego tensor taki ma tylko dwie niezależne składowe – wszystkie składowe 
przekątniowe są sobie równe, podobnie jak wszystkie składowe pozaprzekąt-
niowe.

Rozpisanie równania (2) na składowe w kartezjańskim układzie odniesienia, przy 
dodatkowym założeniu, że współczynnik lepkości jest skalarem, prowadzi do nastę-
pującego układu równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu:

 

x x x x
x y z

x x x
x

y y y y
x y z

y y x
y

z z z z
x y z

z z
z

v v v vv v v
t x y z

v v vpa
x x y z

v v v v
v v v

t x y z
v v vpa

y x y z
v v v vv v v
t x y z

v vpa
z x y

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2

1

1

1

   
  

   
   

           
   

  
   

         
      

   
  

   

 
   

   
zv

z

2

2

















  

     

 (3)

gdzie:
vx, vy, vz  –  kartezjańskie składowe prędkości, 
ax, ay, az  –  kartezjańskie składowe jednostkowej wypadkowej siły masowej.

Przejście do opisu dwuwymiarowego wymaga zredukowania jednego z wymiarów 
przez dokonanie odpowiednich pominięć i uśrednień. Dla przepływów ze zwiercia-
dłem swobodnym w zdecydowanej większości zastosowań redukowany jest wymiar 
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pionowy z. W celu zapewnienia zachowania masy w dwuwymiarowej przestrzeni 
równanie ciągłości zostaje scałkowane w granicach od poziomu dna do poziomu 
zwierciadła, przy czym oba te poziomy są funkcjami położenia w kierunkach x i y:
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gdzie:
z0  –  lokalna rzędna dna,
H  –  lokalna głębokość.

Należy zauważyć, że w odróżnieniu od trójwymiarowego równania ciągłości, jego 
dwuwymiarowy odpowiednik jest jawnie zależny od czasu ze względu na możliwość 
akumulacji masy związaną ze zmianą głębokości w czasie. Dodatkowo przyjmuje się 
tu założenie o niezależności rzędnej dna od czasu.

W równaniu Naviera–Stokesa przyjęcie, że prędkość w kierunku z jest tożsamo-
ściowo równa zeru, powoduje wyeliminowanie trzeciego równania z układu równań 
(3), a także wyzerowanie członów zawierających vz i jej pochodne w dwóch pierw-
szych równaniach. Prędkości w kierunkach poziomych są tu traktowane jako pręd-
kości uśrednione w pionie (np. tak, jak to opisano w sekcji 2.2.2). Dodatkowo ci-
śnienie występujące w ostatnim członie równań interpretowane jest jako ciśnienie 
zewnętrzne przyłożone do górnej powierzchni ośrodka; dla przepływów o swobod-
nej powierzchni jest to ciśnienie atmosferyczne. Pomijany jest tutaj przyczynek do 
ciśnienia, wynikający z krzywizny zwierciadła.
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gdzie:
pa  –  ciśnienie zewnętrzne (atmosferyczne).

Siła grawitacji działa wzdłuż pionowego kierunku z, pominiętego w ujęciu dwu-
wymiarowym. Jej wpływ na ruch w poziomych kierunkach x i y jest uzależniony 
od nachylenia dna. Dla małych kątów nachylenia, gdy można przyjąć przybliżenie:  
tgθ ≈ θ ≈ sinθ, składowe przyspieszenia grawitacyjnego w kierunkach poziomych,  
agx oraz agy, można zapisać jako:
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gdzie:
g  –  grawitacyjne przyspieszenie ziemskie.

Przy modelowaniu przepływów w zbiornikach zaporowych poza samym polem 
prędkości wody istotne może być także rozprzestrzenianie się czynników (substan-
cji) rozpuszczonych w wodzie. W przypadku dwuwymiarowym uśrednianym głębo-
kością można zastosować następujące równanie adwekcji-dyfuzji, korzystające z pola 
prędkości obliczonego za pomocą równań dynamicznych:
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gdzie:
H  –  lokalna głębokość wody,
c  –  stężenie czynnika,
D  –  współczynnik dyfuzji,
σ  –  źródło czynnika.

Pierwszy człon w nawiasie odpowiada za zmianę stężenia czynnika w czasie, dwa 
następne za adwekcję, czyli transport czynnika wzdłuż linii prądu pola prędkości, 
dwa kolejne za dyfuzję, czyli spontaniczne rozpraszanie się czynnika, zaś ostatni za 
powstawanie bądź znikanie cząstek czynnika w rozpatrywanym miejscu.

Na zakończenie tej sekcji należy podkreślić, że przed zastosowaniem jakichkol-
wiek równań w modelach należy sprawdzić, czy spełnione są założenia przyjęte przy 
wyprowadzeniu tych równań. W szczególności zignorowanie założenia dotyczącego 
kąta nachylenia dna prowadzi do błędów o charakterze wręcz kuriozalnym. Próba 
użycia równań (6) dla θ ≈ 70° sprawia, że w modelu pojawia się poziome przyspiesze-
nie odgrawitacyjne, sięgające niemal 3g.

2.2. Przegląd modeli numerycznych stosowanych do obliczeń 
hydrodynamiki zbiorników zaporowych

2.2.1. Modele zero- i jednowymiarowe

Model zerowymiarowy traktuje cały zbiornik jako obiekt punktowy zlokalizo-
wany w określonym miejscu na długości rzeki; może być to na przykład położenie 
zapory lub położenie geometrycznego środka zbiornika w warunkach normalnych. 
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Podejście zerowymiarowe może okazać się użyteczne, jeśli zbiornik traktowany jest 
jako element znacznie większej całości, np. przy modelowaniu całych zlewni. Model 
taki modyfikuje wielkości określające przepływ w rzece (zwłaszcza natężenie prze-
pływu, ale może także zmieniać parametry jakościowe wody, np. temperaturę albo 
mętność). Ze swojej natury jednak nie nadaje się do odwzorowania jakichkolwiek 
zmiennych określających przepływ w samym zbiorniku.

Hydrodynamiczne modele jednowymiarowe (1D) służą do obliczania wartości 
zmiennych, takich jak poziom zwierciadła czy natężenie przepływu wzdłuż pewnej 
linii. W przypadku zbiornika linia taka może biec od głównego dopływu do głównego 
odpływu wzdłuż dawnego koryta rzeki zasilającej, przez środek szerokości zbiornika 
bądź naśladując przebieg nurtu głównego. Możliwe są też modele jednowymiarowe 
działające wzdłuż przekrojów poprzecznych zbiornika, ale w praktyce nie spotyka się 
takiego podejścia.

Jednym z najczęściej używanych hydrodynamicznych modeli jednowymiarowych 
jest, opracowany przez Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych, program 
HEC-RAS (Brunner 2010). Od 1995 roku jest on nieodpłatnie dostępny dla cywil-
nych użytkowników. Jego pierwotnym przeznaczeniem była hydrodynamika prze-
pływów w rzekach, ale można go dostosować także do zbiorników zaporowych. Ze 
względu na swoją jednowymiarowość nadaje się on przede wszystkim do modelowa-
nia wysokich natężeń przepływu w zbiornikach, w sytuacjach, gdy poprzeczne ruchy 
wody mogą zostać zaniedbane. Od 2016 roku dostępna jest też wersja dwuwymiaro-
wa tego modelu (Brunner 2010), która zostanie omówiona w sekcji 2.2.2.1.

Innym jednowymiarowym modelem, który także ma swoją dwuwymiarową 
kontynuację (sekcja 2.2.2.5), jest MIKE 11 (DHI 2016). Podobnie jak poprzednio 
omawiany model, można go stosować do symulacji przejścia fali powodziowej przez 
zbiornik (Hachaj et al. 2014) w celu wspomagania sterowania odpływem, lecz nie 
sprawdzi się on – podobnie jak wszystkie inne modele 1D – w sytuacjach, dla których 
rozkład przestrzenny parametrów określających przepływ odgrywa istotną rolę.

Modele jednowymiarowe są w stanie odtworzyć takie cechy rzeczywistego zbior-
nika jak: poziom jego zwierciadła wzdłuż linii głównego nurtu, osadzanie i wymy-
wanie sedymentu na długości zbiornika, przejście fali wezbraniowej itd. Nie nadają 
się jednak do analizy problemów, dla których istotne są składowe prędkości wody 
prostopadłe do kierunku wybranego jako kierunek nurtu głównego, takich jak po-
wstawanie i zanikanie obszarów cyrkulacji poziomej albo lokalnych zastoisk. Bardzo 
ograniczone, o ile w ogóle możliwe, jest uwzględnienie takich czynników zewnętrz-
nych, które mają typowo dwuwymiarowa naturę, jak na przykład wiatr.

2.2.2. Modele dwuwymiarowe
Podstawowym wynikiem działania modelu dwuwymiarowego (2D) jest płaskie, 

poziome pole prędkości. Może to być pole prędkości na określonym poziomie (np. na 
zwierciadle wody), jednak zazwyczaj jako rezultat otrzymuje się prędkość uśrednioną 
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względem osi pionowej (il. 2), zaś obliczenia wykonuje się metodami średniowanymi 
po głębokości (ang. depth averaged) (Whipple 2004).

Il. 2. Pionowy rozkład prędkości przepływu i prędkość uśredniona; H – głębokość, vav – prędkość 
uśredniona, vs – prędkość na powierzchni; pola A i B są równe

Niektóre z modeli opisywanych w niniejszej sekcji (FESWMS, RMA, TUFLOW, 
SRH, HYDRO_AS-2D oraz AdH) mogą być obsługiwane z poziomu interfejsu gra-
ficznego uniwersalnej platformy Surface-water Modeling System (SMS) amerykań-
skiej firmy AQUAVEO (Szlapa, Trzewik, Hachaj 2013; AQUAVEO 2018a; AQUAVEO 
2018b). Z platformy tej można obsługiwać też jednowymiarowy model HEC-RAS, 
wspomniany w poprzedniej sekcji.

Il. 3. Przykładowa siatka swobodna, składająca się z trójkątów i czworokątów, przygotowana dla 
Zbiornika Dobczyckiego: w rejonach, w których przepływ należy odtworzyć z większą precyzją, 

elementy są mniejsze

Modele dwuwymiarowe mogą służyć do prowadzenia obliczeń przy użyciu siatek 
obliczeniowych regularnych (ang. grid) lub swobodnych (ang. mesh). Siatki regularne 
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mają elementy (inaczej: oczka) o kształcie prostokątów, trójkątów równoramiennych lub 
– rzadko – sześciokątów foremnych, rozmieszczonych w jednostajny, powtarzalny spo-
sób. Siatki swobodne mogą mieć elementy rozmieszczone w zasadzie dowolnie. Możliwe 
kształty elementów siatki i reguły ich rozmieszczania zależą od konkretnego modelu. Siat-
ki regularne są stabilniejsze numerycznie i obliczenia na nich prowadzone wykonywane 
są szybciej. Siatki swobodne natomiast mogą precyzyjniej oddawać rzeczywistą geometrię 
modelowanego obiektu i – jeśli są zaprojektowane poprawnie – generują mniejsze błędy 
obliczeniowe (Hachaj 2007b; Branets et al. 2009). Przykład siatki swobodnej, przygotowa-
nej dla obliczeń jednego z krajowych zbiorników zaporowych, pokazano na ilustracji 3.

Przedstawiony w tej sekcji przegląd możliwych do wykorzystania modeli 2D 
z pewnością nie jest pełny; jest ich wiele i stale powstają nowe. Poniżej wyszczegól-
nione zostały jedynie te, z którymi autor tej pracy miał bezpośrednią styczność.

2.2.2.1. HEC-RAS 2D

Jest to rozwinięcie i następca modelu HEC-RAS, omówionego w sekcji 2.2.1, tak-
że przygotowany przez Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych (Brunner 
2010). W łatwy sposób daje się poszerzyć i można przystosować do niego projekty 
jednowymiarowe zapisane w starych wersjach tego systemu (Etkin 2016). Jego głów-
nym przeznaczeniem, według deklaracji autorów, jest symulacja przepływów na te-
renach zalewowych leżących wzdłuż rzek. Model nadaje się też do obliczania zasięgu 
zalewów spowodowanych przerwaniem struktur hydrotechnicznych, takich jak za-
pory i wały. Siatka obliczeniowa oparta może być na oczkach o dowolnym kształcie 
(nie muszą to być nawet czworokąty i trójkąty), co daje duże możliwości dostosowa-
nia struktury siatki do charakterystyki terenu. Na obszarach płaskich, ze względu na 
szybkość obliczeń, autorzy modelu zalecają stosowanie regularnej siatki prostokąt-
nej. Program wciąż podlega udoskonaleniom, a jego twórcy zwracają uwagę na kilka 
trudności, które chcą przezwyciężyć w kolejnych wersjach programu:

•	 ograniczone możliwości narzędzi do edycji siatki obliczeniowej,
•	 niepełna kompatybilność z wersją 1D modelu HEC-RAS,
•	 błędnie obliczone zalania lub odsłonięcia niektórych obszarów na skutek arte-

faktów numerycznych, niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Dodatkowo należy zauważyć, że – podobnie jak w wersji 1D – HEC-RAS 2D nie 

uwzględnia w ogóle oddziaływania wiatru. O ile wpływ wiatru można pominąć w sy-
mulacjach przerwania wału, gdzie prędkości wody są duże, nie należy tego robić przy 
modelowaniu powolnego przepływu wody w zbiorniku zaporowym. Z drugiej jed-
nak strony program ten uwzględnia wiele innych efektów i zjawisk, takich jak:

• przejścia pomiędzy spokojnym i rwącym5 reżimem przepływu,
5 Autor zdecydował się nie używać określeń „podkrytyczny” i „nadkrytyczny” odwołujących się na 

modłę francuską do głębokości mniejszej lub większej od głębokości krytycznej, ze względu na 
fakt, że w przyjętej na świecie nomenklaturze angielskiej określenia „supercritical” i „subcritical” 
odnoszą się do prędkości. Prowadzi to do częstych nieporozumień terminologicznych.
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•	 przekroje strumienia ograniczone od góry, z występującym tam przepływem 
pod ciśnieniem, w tym przepływem podlodowym,

•	 zalewanie i odsłanianie obszarów,
•	 transport rumowiska, w tym wleczenie rumowiska dennego oraz rozprzestrze-

nianie dyspersyjne cząstek unoszonych i rozpuszczonych,
•	 zmiany kształtu podłoża na skutek osadzania i odrywania cząstek sedymentu, 

w tym rozmywanie wałów.
Biorąc pod uwagę renomę twórców modelu HEC-RAS 2D, można oczekiwać, 

że kolejne wersje tego programu przezwyciężą problemy, z jakimi zmaga się wersja 
obecna. Jeśli zostanie też dodana możliwość uwzględniania wpływu wiatru, może 
się okazać, że powstanie model wyznaczający standardy, podobnie jak nastąpiło to 
w przypadku jego jednowymiarowego poprzednika. Obecnie można stosować ten 
program w sytuacjach, w których wpływ wiatru może być pominięty (Wang et al. 
2018), pamiętając jednocześnie o zastrzeżeniach autorów, że wersja dwuwymiarowa 
HEC-RAS-a jest wciąż wersją rozwojową i podlegającą zmianom.

2.2.2.2. Wolf2DV

Program ten występuje również pod nazwami WOLF i Wolf 2D. Został on opraco-
wany przez zespół uniwersytetu w Liège (Erpicum et al. 2006; Detrembleur et al. 2009). 
Jest to najprostszy z omawianych w tym rozdziale modeli. Rozwiązanie równań prze-
pływu dokonywane jest tam na regularnej siatce o kwadratowych elementach. O ile jest 
to metoda bardzo szybka i numerycznie stabilna, powoduje ona, że siatkę obliczeniową 
trudno dostosować do symulacji prowadzonych dla zbiorników naturalnych. W istocie 
nawet jego autorzy używają go przede wszystkim do sztucznych zbiorników laborato-
ryjnych (Kantoush et al. 1998; Dufresne et al. 2011), dla których, ze względu na ich pro-
stokątny kształt, daje on prawidłowe odwzorowania. Program Wolf nie ma możliwości 
uwzględnienia takich czynników zewnętrznych jak oddziaływanie wiatru czy pokrywy 
lodowej, zaś zdolność uwzględnienia struktur hydraulicznych jest ograniczona przez 
opartą na kwadratach siatkę obliczeniową. Nie daje on też możliwości prowadzenia 
obliczeń związanych z transportem rumowiska jakiegokolwiek rodzaju.

2.2.2.3. FESWMS

Organem firmującym ten model jest Federalna Administracja Drogowa (Federal 
Highway Administration) rządu USA (Froehlich 2003). Model ten działa na siatce 
swobodnej, składającej się z czworokątów i trójkątów, i nadaje się do symulacji prze-
pływów ustalonych w zbiornikach zaporowych (Hachaj 2007a; Hachaj 2007b; Gałek 
2010; Trzewik 2011; Bronczakowska 2012; Hachaj, Szlapa, Tutro 2014; Hachaj et al. 
2014). Do jego zalet należy zaliczyć:

•	 możliwość symulacji bardzo szerokiego zakresu natężenia przepływu – od 
przepływów bliskich zeru do wielokrotnie przekraczających najwyższe obser-
wowane wartości,
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•	 odwzorowanie reżimu rwącego i spokojnego oraz przejść między nimi,
•	 uwzględnienie wpływu wiatru,
•	 możliwość uwzględnienia wewnętrznych dopływów i odpływów, takich jak np. 

ujęcia wieżowe lub połączenia zbiornika z systemem wód podziemnych (Przy-
byłek 2016),

•	 dużą stabilność numeryczną.
Model ten zawodzi jednak w przypadkach przepływów nieustalonych, gdy zmie-

nia się kształt i rozmiar obszaru zalanego. Deklarowana przez autorów możliwość 
bezpośredniej symulacji transportu rumowiska okazuje się działać wyjątkowo nie-
stabilnie. Nie ma możliwości uwzględnienia pokrywy lodowej. Model nie jest już 
dalej rozwijany, a w sytuacji pojawienia się programów konkurencyjnych, oferują-
cych co najmniej te same możliwości (zwłaszcza modelu AdH – zob. sekcja 2.2.2.9), 
pomimo jego użyteczności, należy go dziś uznać za przestarzały.

2.2.2.4. RMA

Pakiet RMA składa się z dwóch części: modelu hydrodynamicznego RMA2 (Don-
nell 2006) i nakładki symulującej procesy transportu RMA4 (Donnell et al. 2000). Przy-
stosowany jest on do odtwarzania przepływów ze swobodną powierzchnią na siatce 
obliczeniowej składającej się z trójkątów i czworokątów. Jego możliwości obejmują:

•	 symulacje hydrodynamiki przepływów ustalonych w reżimie spokojnym,
•	 symulacje rozprzestrzeniania się czynników unoszonych przez wodę zarówno 

w postaci cząstek rozpuszczonych, jak i zawieszonych,
•	 uwzględnienie wpływu czynnika wiatru.
Wyjątkowo dobrze model ten nadaje się do symulacji propagacji rozpuszczonych 

w wodzie składników na skutek procesów adwekcji i dyfuzji (Gałek, Hachaj 2008; 
Gałek, Hachaj 2013; Hachaj, Szlapa, Tutro 2014). W wielu aspektach przypomina 
opisany powyżej model FESWMS (Zając 2012) i, podobnie jak on, daje się zastąpić 
nowszym i bardziej uniwersalnym modelem AdH (sekcja 2.2.2.9).

2.2.2.5. MIKE 21

Jest to modułowy pakiet programów, przygotowany przez duńską firmę DHI. 
Bazą hydrodynamiczną dla modeli nakładkowych jest moduł MIKE 21 Flow FM 
(DHI 2017a). Zasadniczo przeznaczony jest on dla mórz i zatok, ale można też prze-
prowadzać za jego pomocą obliczenia dla jezior (Zhu et al. 2013; Park, Jeong, Jang 
2016; Tang et al. 2018). Jest to obecnie jeden z częściej używanych na świecie dwuwy-
miarowych modeli hydrodynamicznych.

W modelu tym można prowadzić obliczenia na siatce o elementach trójkątnych, 
których wielkość i proporcje mogą być dostosowywane do przestrzennych własności 
modelowanego terenu. Program umożliwia uwzględnienie:

•	 obecności struktur hydrotechnicznych, traktowanych jako obiekty jedno- lub 
dwuwymiarowe,
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•	 wpływu wiatru i wynikającego z niego falowania,
•	 przejść między ruchem spokojnym i rwącym.
Nie ma możliwości symulacji pokrywy lodowej. Dodatkowe moduły dają możliwość 

symulacji transportu cząstek rozpuszczonych, unoszonych i wleczonych przez wodę, 
a także pozostających na powierzchni (np. cząstek produktów ropopochodnych). Ist-
nieje też moduł pozwalający na odtworzenie zachodzących przemian biochemicznych.

2.2.2.6. TUFLOW

TUFLOW (Syme 2016) jest rozprowadzany przez brytyjską firmę BMT WBM. 
Jego twórcy jako główne przeznaczenie programu podają: „hydraulikę zjawisk opar-
tych na długich falach, takich jak pływy i powodzie, fale sztormowe, tsunami i inne 
zagadnienia dotyczące morskich obszarów przybrzeżnych”. Model ten da się również 
zastosować do obliczeń dotyczących hydrodynamiki dużych jezior i zbiorników za-
porowych (Lyubimova et al. 2018).

Obliczenia modelowe prowadzone są na siatce swobodnej, którą można i należy 
dopasować do charakterystycznych cech terenowych modelowanego obszaru. Elemen-
ty siatki mogą być trójkątne lub czworokątne. Ponieważ model przeznaczony jest do 
odwzorowywania fal, w sposób naturalny uwzględniony jest w nim wpływ wiatru na 
kierunek i natężenie przepływu. Dodatkowe moduły opcjonalne umożliwiają oblicza-
nie przebiegu procesów transportu typu adwekcja/dyfuzja, a także kohezyjny i nieko-
hezyjny transport rumowiska. Nie ma możliwości symulacji przepływu podlodowego.

Autorzy modelu TUFLOW jako jego główne słabości podają: trudności w odwzo-
rowaniu ruchu rwącego, pojawianie się artefaktów numerycznych dla zbyt małych 
(w stosunku do głębokości) elementów siatki oraz niepewność co do rezultatów mo-
delowania niewielkich struktur hydrotechnicznych. Wobec powyższego jego stoso-
wanie do odwzorowania hydrodynamiki małych i średnich zbiorników zaporowych 
nie wydaje się być optymalnym rozwiązaniem.

2.2.2.7. HYDRO_AS-2D

Model HYDRO_AS-2d niemieckiej firmy Hydrotec (Hydrotec 2018) przeznaczo-
ny jest do odtwarzania i prognozowania przebiegu wezbrań i powodzi rzecznych. 
Rozwiązuje on równania przepływu na siatce swobodnej o elementach trójkątnych. 
Ponieważ zjawiska, którym jest dedykowany, należą do gwałtownych, w kontekście 
zbiorników zaporowych można go używać do symulacji:

•	 przejść fali powodziowej,
•	 awaryjnych zrzutów wody,
•	 propagacji wody po przerwaniu wału, grobli bądź zapory,
•	 innych zjawisk, którym towarzyszą znaczne prędkości przepływu i zmiany po-

łożenia zwierciadła wody.
Do modelowania przepływów niskich i średnich program ten nie jest odpowiedni 

(Hachaj et al. 2014).
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2.2.2.8. SRH-2D

Jest to kolejny dwuwymiarowy model, za powstaniem którego stoi jedna z pół-
nocnoamerykańskich instytucji federalnych – tym razem jest to Biuro Rekultywacji 
(Bureau of Reclamation) (Lai 2008). Model ten bywa zestawiany z omawianym wcze-
śniej HYDRO_AS-2D (Lavoie, Mahdi 2017), jest on jednak od niego znacznie bar-
dziej rozbudowany, a jego deklarowane możliwości są szersze. Jego przeznaczeniem 
jest odtwarzanie przepływów w systemach rzecznych na dwuwymiarowej swobodnej 
siatce obliczeniowej.

Model SRH-2D wciąż jest rozbudowywany. Według jego autorów docelowo ma 
on objąć swoimi możliwościami obliczeniowymi wszystkie przypadki, które da się 
rozwiązać modelami RMA czy MIKE 21. Aby tak się jednak stało, konieczna jest pu-
blikacja kilku dodatkowych modułów, a mianowicie: transportu rumowiska, rozkła-
du temperatury oraz sprzężenia z biosferą, które to moduły nie są jeszcze dostępne 
publicznie. W chwili obecnej (lato 2018) model ten należy uznać za niekompletny 
i znajdujący się jeszcze w fazie rozwoju. Kwestia jego możliwego wykorzystania do 
celów omawianych w niniejszej pracy pozostaje ciągle otwarta.

2.2.2.9. AdH

Model ten celowo został umieszczony na końcu niniejszego zestawienia, gdyż ze 
względu na szerokie możliwości (wyliczone poniżej w tej sekcji), a także dużą stabil-
ność fizyczną, w opinii autora tej pracy najlepiej nadaje się on do symulacji dwuwy-
miarowych przepływów w zbiornikach zaporowych. W istocie większość z opisanych 
w rozdziałach 5 i 6 symulacji numerycznych została pierwotnie wykonana bądź też 
powtórzona w tym właśnie modelu. Dlatego też zostanie on omówiony nieco dokład-
niej. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że z punktu widzenia modelu opartego 
na stanach, opisanego w sekcji 2.4, konkretna implementacja równań hydrodyna-
micznych w programie symulacyjnym ma znaczenie drugorzędne.

Podobnie jak HEC-RAS, model AdH (Berger et al. 2013; Witek 2013) opra-
cowany został przez Korpus Inżynieryjny Armii USA. Program prowadzi obli-
czenia na siatce swobodnej o elementach trójkątnych. Charakterystyczną cechą 
tego modelu jest możliwość automatycznej zmiany rozmiaru elementów w trakcie 
obliczeń, co odbywa się przez podział elementów, dla których model nie osiąga 
wymaganej dokładności, na mniejsze trójkąty i późniejszy powrót do ich pierwot-
nego rozmiaru. Podobnie dostosowywany może być obliczeniowy krok czasowy 
(Savant, Berger 2012).

W modelu AdH dwuwymiarowe równanie ciągłości ma postać:

 dH
dt

Hv
x

Hv
y

x y�
�
�

�
�

�
�

( ) ( )
0  (8)



27Hydrodynamika przepływu w zbiorniku zaporowym – model oparty na stanach obiektu

Równania ruchu zapisane są następująco:
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gdzie:
C  –  współczynnik odpowiedzialny za interakcję przepływu z dnem; ana-

logon współczynnika szorstkości,
cf  –  współczynnik Coriolisa,
ax, ay  –  symbole zastępcze na opcjonalne, rzadziej używane, jednostkowe siły 

masowe (związane np. z obecnością pokrywy lodowej, falowaniem, 
wpływem wiatru itd.).

Przy symulacjach przepływów w polskich zbiornikach zaporowych, które są rela-
tywnie niewielkie, można pominąć zarówno człon odpowiedzialny za efekt Coriolisa, 
jak i ten związany ze zmiennością przestrzenną ciśnienia atmosferycznego. Równa-
nia ruchu upraszczają się wtedy do postaci:
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Model uwzględnia następujące czynniki i zjawiska:
•	 prędkość i kierunek wiatru (łącznie z możliwością dynamicznej interpolacji 

przestrzennej parametrów wiatru mierzonego w kilku miejscach),
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•	 zaleganie pokrywy lodowej i obecność ruchomej kry lodowej (Brown et al. 
2009; Trzewik 2012; Tutro, Szlapa 2015),

•	 obecność struktur hydrotechnicznych (Berger et al. 2013),
•	 zalewanie i odsłanianie terenu przy zmianach poziomu zwierciadła wody 

(Hachaj, Tutro 2014),
•	 transport substancji rozpuszczonych w wodzie oraz wpływ lokalnych zmian 

temperatury i zasolenia na dynamikę przepływu,
•	 transport rumowiska kohezyjnego i niekohezyjnego, aczkolwiek te procesy 

wygodniej jest modelować w nakładkowym programie PTM (Macdonald et al. 
2006; Szlapa, Hachaj 2017),

•	 zaburzenia pola prędkości powodowane przez jednostki pływające.
Wyraźnie widoczną wadą modelu AdH jest mało przejrzysty interfejs użytkow-

nika, zwłaszcza jeśli chodzi o użycie bardziej zaawansowanych opcji. Jest to jednak 
niewielka cena za szerokie możliwości obliczeniowe tego modelu.

2.2.3. Modele trójwymiarowe
Modele 3D umożliwiają najdokładniejsze odwzorowanie pola prędkości prze-

pływającej wody, uwzględniają bowiem wszystkie trzy składowe przestrzenne. Ich 
zastosowanie wiąże się jednak z wieloma problemami. Część z nich wynika z faktu, 
że liczba elementów siatki obliczeniowej rośnie odwrotnie proporcjonalnie do trze-
ciej potęgi liniowego rozmiaru elementu. Elementy trójwymiarowej siatki muszą być 
zatem albo stosunkowo duże, albo będą one niezwykle liczne. Jeszcze kilkanaście lat 
temu powodowało to, że zapotrzebowanie na pamięć i moc obliczeniową takich mo-
deli było tak wielkie, że mogły je spełnić jedynie największe superkomputery. Dziś, 
dzięki postępowi technologicznemu, jest to już mniejszy problem, choć wciąż modele 
trójwymiarowe mają wymagania sprzętowe znacznie wyższe od dwuwymiarowych.

Druga konsekwencja konieczności wyboru pomiędzy znacznymi rozmiarami ele-
mentów, a lawinowym przyrostem ich liczby, jest poważniejsza. Nie da się jej unik-
nąć, używając wydajniejszych komputerów. Chodzi tu o kwestię dokładności pro-
wadzonych obliczeń. Duży rozmiar elementu automatycznie powoduje zmniejszenie 
rozdzielczości przestrzennej uzyskanego wyniku. Z kolei znaczna ich liczba sprawia, 
że proporcjonalnie zwiększa się liczba wykonanych operacji numerycznych, co pro-
wadzi do nawarstwiania się błędów obliczeniowych i powstawania tzw. artefaktów 
numerycznych (López-Alonso, Rico-García, Alda 2005), czyli sztucznych efektów 
nie odzwierciedlających żadnych procesów fizycznych (Kavetski, Clark 2010; Sprit-
tles, Shikhmurzaev 2011).

Kolejną trudnością przy modelowaniu trójwymiarowym jest większa liczba czyn-
ników, które należy wziąć pod uwagę jako parametry bądź warunki modelu, a także 
znacznie bardziej złożony rezultat działania programu (trójwymiarowe pole pręd-
kości wody). Opisane poniżej, w sekcjach 2.3.1 i 2.3.2, problemy z kalibracją i walida-
cją modelu występują zatem szczególnie silnie dla modeli 3D.
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W kolejnych sekcjach przedstawione zostanie pokrótce kilka hydrodynamicznych 
modeli trójwymiarowych. Podobnie jak w przypadku modeli 2D, poniższe wylicze-
nie obejmuje jedynie te programy, z którymi autor miał do czynienia osobiście.

2.2.3.1. ELCOM

Model ELCOM (Laval, Hodges 2000; Hodges, Dallimore 2006) został napisany przez ze-
spół Centrum Studiów Wody na Uniwersytecie Australii Zachodniej. Jego przeznaczeniem 
jest odwzorowanie hydro- i termodynamiki jezior oraz morskich obszarów przybrzeżnych. 
Jest to jeden z najczęściej używanych modeli 3D dla zbiorników zaporowych (Marti, Mills, 
Imberger 2011; Kliś et al. 2014; Chen, Fang 2015; Takkouk, Casamitjana, Bouguerne 2016; 
Ulańczyk et al. 2018). Model uwzględnia wpływ wiatru (w tym wiatru zmiennego prze-
strzennie), a także umożliwia symulacje śledzenia ruchu cząstek rozpuszczonych w wodzie.

Główną niedogodnością program ELCOM jest fakt, że rozwiązywanie równań prze-
pływu następuje na siatce o prostopadłościennych elementach, przy czym prostopadło-
ściany te nie muszą być tej samej wielkości. Rozwiązanie takie powoduje ograniczenie 
możliwości dostosowania siatki obliczeniowej do przestrzennej charakterystyki czaszy 
zbiornika. Elementy prostopadłościenne wprowadzają również do rozwiązań sztuczną 
kierunkowość, której identyfikacja – i ewentualne pozbycie się – może być kłopotliwe. 
Problemy obliczeniowe mogą pojawiać się również w sytuacjach, w których zmiany po-
ziomu zwierciadła wody powodują odsłanianie i zalewanie obszarów czaszy zbiornika, 
w których to sytuacjach mogą wystąpić artefakty numeryczne lub niestabilności.

2.2.3.2. MIKE 3 FM

Kolejny program z rodziny MIKE jest modelem trójwymiarowym (DHI 2017b). 
Według rekomendacji samych jego twórców, jego domeną są symulacje hydrodyna-
miczne mórz, łącznie z obszarami przybrzeżnymi, aczkolwiek możliwa jest też jego 
aplikacja dla jezior, w tym jezior sztucznych. Należy zaznaczyć, że MIKE 3 występuje 
w kilku wariantach (DHI 2018), przy czym ze względu na możliwość użycia swobod-
nej siatki obliczeniowej, opartej na elementach będących graniastosłupami o podsta-
wach trójkątnych, do modelowania hydrodynamiki obiektów o złożonej batymetrii, 
takich jak zbiorniki retencyjne, najlepiej nadaje się wersja FM.

Model uwzględnia wpływ wiatru, obsługuje też zalewanie i odsłanianie elemen-
tów dna. Dodatkowe moduły nakładkowe umożliwiają symulacje dotyczące różnych 
rodzajów zagadnień transportu rumowiska, w tym transportu substancji rozpuszczo-
nych, mułu, piasku, substancji unoszonych na powierzchni i innych.

Przykłady praktycznego użycia trójwymiarowego modelu MIKE 3 dla zbiorników 
zaporowych są znacznie rzadsze niż dla dwuwymiarowego MIKE 21. Artykuły takie 
jak (Long et al. 2016) czy (Li et al. 2018) są tu w mniejszości; zazwyczaj autorzy prac 
uznają, że przezwyciężenie dodatkowych trudności, jakich przysparza uruchomienie 
modelu 3D, nie jest warte ewentualnego uzyskania za ich pomocą dodatkowej infor-
macji w porównaniu z wersją 2D.
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2.2.3.3. Fluent i FLOW 3D

Fluent firmy ANSYS (ANSYS 2018) oraz FLOW 3D (Flow Science Inc. 2018), 
sygnowany przez Flow Science Inc., to dwa rozbudowane pakiety programów do 
modelowania przepływów. O ile ich zastosowanie jest niezwykle szerokie, o tyle do 
modelowania przepływów grawitacyjnych w dużych skalach i o niewielkich prędko-
ściach nadają się one w niewielkim stopniu – są one bowiem optymalizowane pod 
kątem przepływów o dużych prędkościach i/lub pod wysokim ciśnieniem. Przy roz-
ważaniu hydrodynamiki całych zbiorników zaporowych nie będą one właściwym 
wyborem ze względu na powolne działanie i znaczne błędy numeryczne. Można za 
to za ich pomocą modelować przepływy przez struktury hydrotechniczne związane 
ze zbiornikami, a także przebieg zdarzeń gwałtownych, takich jak przerwania wałów.

2.3. Trudności pojawiające się przy modelowaniu 
hydrodynamicznym

2.3.1. Nieoznaczoność czynników zewnętrznych

Pole prędkości wody zawartej w zbiorniku zaporowym zależy od wielu czynników. 
Niektóre z nich mają charakter niezależny (np. wiatr), inne są sprzężone z dynamiką 
przepływu w sposób krótko- (np. poziom zwierciadła wody) bądź długookresowy 
(np. kształt czaszy zbiornika zmieniający się na skutek osadzania bądź wymywania 
cząstek stałych). Dla układu tak złożonego jak zbiornik zaporowy nie sposób jest 
poznać dokładnych wartości wszystkich czynników zewnętrznych. Cechę tę można 
nazwać ich nieoznaczonością przez analogię z pojęciem nieoznaczoności stosowa-
nym w mechanice kwantowej (por. sekcja 2.4.1).

Z punktu widzenia samego modelu czynniki zewnętrzne mogą być jego warun-
kami brzegowymi, warunkami początkowymi bądź parametrami. Na potrzeby ni-
niejszej pracy używane będzie zbiorcze określenie „czynniki zewnętrzne”, określające 
wszystkie wielkości fizyczne, jakie należy wziąć pod uwagę, by móc przeprowadzić 
obliczenia modelowe.

Różne modele hydrodynamiczne mogą uwzględniać wszystkie bądź tylko niektó-
re z wymienionych poniżej czynników. Konkretny czynnik może też być interpreto-
wany przez modele na różny sposób, np. dla jednego będąc parametrem, a dla innego 
warunkiem. Niektóre modele mogą wymagać przyjęcia stałości danego czynnika, 
inne zaś dopuszczać jego zmienność. Podane tu zestawienie wylicza i objaśnia wy-
stępujące w naturze czynniki zewnętrzne, bez wnikania w to, jak są one traktowane 
przez konkretne modele:

•	 Kształt czaszy zbiornika. Bywa też nazywany jego mapą batymetryczną, 
choć jest to pojęcie węższe, obejmujące jedynie część podwodną. Faktyczne 
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znaczenie może mieć kształt całej przestrzeni, która może zostać zalana przy 
maksymalnym możliwym poziomie zwierciadła wody. Istnieje wiele spo-
sobów odwzorowywania kształtu czasz zbiorników, począwszy od badania 
i porównywania map archiwalnych (Jaskulski, Szmidt, Ziemińska-Stolarska 
2016), przez badania sondami mechanicznymi, sonarami sprzężonymi 
z systemem GPS (Jia, He, Jia 2012; Wolak, Przecherski 2014; Popielarczyk, 
Templin 2014), a skończywszy na użyciu podwodnych robotów (Roman, 
Singh 2007).

•	 Poziom zwierciadła wody. Określany też jako poziom piętrzenia (lub stan 
wody, choć to ostatnie określenie nie jest w niniejszej pracy używane ze wzglę-
du na konflikt znaczeń). W odróżnieniu od jezior naturalnych, sztuczne zbior-
niki wodne mogą charakteryzować się znaczną zmiennością tego czynnika. 
Możliwe wahania poziomu zwierciadła wody częstokroć są tego samego rzędu, 
co średnia głębokość zbiornika w najczęściej występujących warunkach. Dy-
namika przepływu silnie zależy od faktu, czy poziom zwierciadła podnosi się, 
czy opada (Hachaj, Tutro 2014).

•	 Kształt linii brzegowej. Nie jest to czynnik niezależny – wynika bezpośrednio 
z dwóch poprzednich. W praktyce wyznacza granice obszaru działania stoso-
wanego modelu i jako taki wart jest osobnej wzmianki.

•	 Szorstkość czaszy zbiornika. Czynnik ten zazwyczaj interpretowany jest jako 
liczba będąca uogólnionym współczynnikiem szorstkości Manninga n (Man-
ning 1891; Yen 2002). W istocie jednak dokładne znaczenie tego parametru 
zależy od używanego modelu. Przez swoją naturę wywiera większy wpływ na 
pole prędkości w obszarach relatywnie płytkich, takich jak rejony cofkowe 
zbiorników.

•	 Wartości wydatku dopływów i odpływów zbiornika. Najczęściej zbiorniki 
zaporowe mają jeden główny dopływ – rzekę, na której zostały wybudowane. 
Im większy zbiornik, tym więcej może mieć dopływów bocznych, zarówno na-
turalnych (mniejsze rzeki i potoki), częściowo sztucznych (np. potoki będące 
jednocześnie kanałami służącymi zrzutowi wody ze stawów), jak i sztucznych 
(np. wyloty przepompowni). W sytuacji wystąpienia lokalnego nawalnego 
deszczu może się zdarzyć, że naturalny dopływ boczny będzie miał przez pe-
wien czas wydatek większy niż dopływ główny. Podobna sytuacja może wystą-
pić też dla dopływów sztucznych. Odpływami zbiornika są wszelkiego rodzaju 
upusty zapory i zlokalizowane na zbiorniku ujęcia wody. Praktycznie wszystkie 
odpływy należy uznać za sztuczne – sterowane przez człowieka. Bilans dopły-
wów i odpływów jest oczywiście powiązany z poziomem zwierciadła wody, 
jednak związek ten ma charakter rozmyty, co zostanie omówione na przykła-
dzie w sekcji 4.1.

•	 Lokalny opad i parowanie powierzchniowe. Wpływają na zmianę ilości wody 
w zbiorniku, nieuwzględnioną w bilansie dopływ-odpływ.



32 Rozdział 2

•	 Interakcja z wodami gruntowymi. Może powodować powstawanie dodatnich 
i ujemnych źródeł w czaszy zbiornika. Ma wpływ na bilans dopływ-odpływ, 
a w przypadku obszarów interakcji o niewielkich rozmiarach i znaczącym wy-
datku może wpływać także na dynamikę przepływu.

•	 Gęstość wody. Zależna od temperatury i rozpuszczonych w wodzie substancji. 
Jeśli nie jest jednorodna, może prowadzić do powstania stratyfikacji (Green, 
Robertson, Wilde 2015; Hachaj, Szlapa 2017; Ulańczyk et al. 2018) lub prądów 
termicznych o znaczącej pionowej składowej prędkości. Ma też wpływ na zja-
wisko pogrążania, omówione w sekcji 2.3.3.

•	 Lepkość wody. Współczynnik lepkości wody jest zależny od rozkładu tempe-
ratur i zawartości rozpuszczonych substancji. Zależności mają silnie nielinio-
wy charakter (np. Suga, Abe 2000).

•	 Temperatura i skład chemiczny dopływów. Istotne w kontekście zależności od 
nich gęstości i lepkości wody. Dopływy częstokroć doprowadzają do zbiornika 
wodę o innych własnościach fizycznych niż woda, która już się tam znajdowała.

•	 Kierunek i prędkość wiatru. Na skutek oddziaływań z powierzchnią swo-
bodną w zbiorniku wiatr może powodować ruch przypowierzchniowych 
warstw wody. Poza ruchem postępowym pojawić się może także falowanie. 
Spośród wymienionych w tej sekcji czynników to właśnie wiatr charakte-
ryzuje się największą krótkodystansową zmiennością zarówno w czasie, 
jak i w przestrzeni, odpowiada zatem za znaczną część lokalnych zaburzeń 
powierzchniowych. W (Bel, Ashkenazy 2013) pokazane są zależności mię-
dzy układem prądów oceanicznych a czasową i przestrzenną zmiennością 
wiatru; podobne zjawisko może też zachodzić – z zachowaniem skali – dla 
mniejszych akwenów.

•	 Obecność, grubość i szorstkość pokrywy lodowej. Istotna w okresie zimo-
wym; podczas zimy praktycznie wszystkie polskie zbiorniki zaporowe zama-
rzają (Trzewik 2012; Tutro, Szlapa 2015; Hachaj, Szlapa, Tutro 2015).

•	 Lokalne zakłócenia. Mogą być wywoływane przez poruszające się w wodzie 
obiekty, takie jak statki i łodzie, ale także ławice ryb. Czynniki te mogą wy-
dawać się pomijalne, ale w systemach o własnościach nieliniowych efekty ich 
działania mogą ulec wzmocnieniu i okazać się istotne (Bishop 2008).

Dla zbiornika zaporowego nie można podać dokładnych wartości wszystkich 
wymaganych czynników zewnętrznych. Za pomocą analizy wrażliwości modelu na 
zmienność jego danych wejściowych można jednak określić, które z nich powinny 
być określone jak najdokładniej, które zaś mogą być znane jedynie w przybliżeniu. 
Ma to bezpośredni związek ze stopniem przełożenia zmienności danego czynnika 
na wyniki analiz modelowych (Hall et al. 2009; Gałek 2010; Bronczakowska 2012; 
Zając 2012; Witek 2013). Niemniej jednak wzajemne interakcje tak wielu niedo-
kładnie znanych zmiennych mogą przynieść w wyniku rozbieżności większe od 
oczekiwanych.
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2.3.2. Problem interpretacji i weryfikacji wyników

Bezpośrednim wynikiem działania modelu hydrodynamicznego jest pole prędko-
ści wody. W zależności od modelu może być ono dwuwymiarowe na poziomym bądź 
pionowym przekroju, dwuwymiarowe obliczone dla prędkości uśrednionej bądź w peł-
ni trójwymiarowe. Polu temu mogą towarzyszyć dodatkowe dane wyjściowe modelu, 
np. dotyczące temperatury wody, jej falowania itp. Możliwe jest również uzyskanie pól 
wielkości zależnych. Na przykład przez przemnożenie prędkości wody przez różnicę 
poziomu zwierciadła i poziomu dna otrzymuje się pole przepływu jednostkowego, któ-
ry jest wielkością istotną przy rozpatrywaniu procesów transportu.

Aby model był uznany za dający poprawne i wiarygodne wyniki, należy go skali-
brować. Wskazane jest też przeprowadzenie walidacji (Trucano et al. 2006) i weryfi-
kacji. W przypadku kalibracji i walidacji numerycznych modeli hydrodynamicznych 
przepływu w zbiornikach zaporowych pojawiają się trzy zasadnicze trudności:

•	 Niepewność interpretacyjna. Występuje zwłaszcza w przypadku modeli dwu-
wymiarowych, gdzie może nie być oczywiste, jak uśrednione głębokością pręd-
kości modelowe przełożyć na prędkości rzeczywiste.

•	 Niemożliwość przeprowadzenia dokładnych pomiarów rzeczywistego pola 
prędkości. Do celów kalibracji i walidacji modelu hydrodynamicznego nale-
ży zmierzyć rzeczywiste prędkości występujące w zbiorniku zaporowym. Przy 
niskich i bardzo niskich prędkościach wody, a także przy złożonym kształcie 
sztucznych zbiorników wodnych zadanie takie wykonalne jest jedynie teo-
retycznie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury możliwe jest jednak 
obecnie uzyskanie informacji częściowych (np. Ehrbar et al. 2017; Felix, Al-
bayrak, Boes 2018); przeprowadzenie podobnych badań dla polskich zbiorni-
ków zaporowych jest w planach autora tej monografii.

•	 „Trash in/trash out”, czyli „Z fałszu wynika wszystko”. Niemożliwość poznania 
dokładnych warunków zewnętrznych panujących podczas sesji kalibracyjnych 
(co opisano w poprzedniej sekcji) czyni całą procedurę co najmniej wątpliwą.

2.3.3. Nieprzystawalność wyników do rzeczywistości
Jednym ze sposobów radzenia sobie z niedokładnościami danych wejściowych 

i wyjściowych modeli jest ich niezależne uruchomienie dla tego samego zestawu da-
nych wejściowych i porównanie otrzymanych wyników. Jeżeli modele działają na róż-
niących się od siebie typach danych wejściowych, dane te powinny być do siebie jak 
najbardziej zbliżone, odpowiadając tym samym warunkom panującym w rzeczywi-
stym obiekcie. Jest to tzw. metoda walidacji krzyżowej (Arlot, Celisse 2010) (il. 4). Je-
żeli niezależne modele dla analogicznych danych wejściowych dają podobne wyniki, 
jest to przesłanka za tym, że wyniki te są poprawne. Możliwe jest jednak, że wyniki, 
choć podobne do siebie, są błędne, za co odpowiada fałszywe założenie wspólne dla 
użytych modeli.
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Wiele dwuwymiarowych, średniowanych po głębokości, modeli dynamiki wody 
w zbiornikach retencyjnych daje zbliżone wyniki przy odtwarzaniu przepływów 
zbliżonych do najczęściej występujących (Witek 2013). Modele te dla przepływów 
ustalonych (dopływ równy odpływowi) przy niewielkich wartościach wydatku, od-
powiadających co do rzędu wielkości przepływowi średniorocznemu, prognozują 
równomierny przepływ praktycznie całą szerokością czaszy, przy czym w obszarach 
o większej głębokości występują wyższe prędkości. Podobne jakościowo wyniki uzy-
skuje się również, stosując modele trójwymiarowe (Kliś et al. 2014).

Il. 4. Dwuwymiarowe pole uśrednionej w pionie prędkości przepływu w głównej części zbiornika 
Dobczyce (bez północnej zatoki) przy przepływie całkowitym 10 m3/s i braku wiatru; skala na osi 

prędkości logarytmiczna, cztery kontury na rząd wielkości; a) model FESWMS, b) model AdH,  
c) model RMA2

Tymczasem obserwacje rzeczywistych zbiorników zaporowych prowadzą do 
wniosku, że hydrodynamika tych obiektów, gdy pracują one w warunkach normal-
nych, nie tylko ilościowo, ale i jakościowo różni się od przewidywań modelowych. 
Występowanie nurtów i zastoisk, związane z fenomenem „pamięci rzeki”, których 
nie przewidują klasyczne modele, świadczy o tym, że istotną rolę odgrywają tam zja-
wiska nieliniowe, których modele te nie uwzględniają. Szersze rozważania na temat 
możliwej natury tych zjawisk są treścią rozdziału 3. W tym miejscu podany jest ich 
podstawowy opis na poziomie fenomenologicznym.

Osoby mające możliwość częstej obserwacji sztucznych jezior (np. pracownicy 
znajdujących się tam obiektów hydrotechnicznych, rybacy, okoliczni mieszkańcy) 
zauważyły, że przepływ w tych zbiornikach zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem 
wyraźnie wyodrębnionych nurtów, które przecinają pozostającą w spoczynku pozo-
stałą masę wody. Zjawisko to zyskało nazwę „pamięci rzeki” (Hachaj 2013) ze wzglę-
du na to, że nurt główny często ma podobny przebieg jak dawne koryto rzeki, nawet 
wtedy, gdy w czaszy zbiornika nie ma już pozostałości po zalanym korycie. Przyjąw-
szy tę nazwę, należy jednak pamiętać, że nie implikuje ona występowania rzeczywi-
stych zjawisk pamięci – czy to pamięci mechanicznej, czy jakiejkolwiek innej.
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Zjawisko to występuje powszechnie. Autor tego opracowania miał okazje oglądać 
je wielokrotnie na zbiornikach różnej wielkości, począwszy od małych stawów o po-
wierzchni kilku arów, przez większość zbiorników retencyjnych południowej Polski, 
aż po wielki zbiornik Lake Powell w USA (Water-Data 2018).

Teoretyczne wyjaśnienia istnienia nurtów w zbiornikach zaporowych odwołują się 
do, pokazanego na ilustracji 5, zjawiska pogrążania (ang. plunging) strumieni wody 
pochodzących z dopływów sztucznego jeziora w jego toni (Savage, Brimberg 1975; 
Akiyama, Stefan 1984; Kimmel, Lind, Paulson 1990; Dai, Garcia 2009; Marti, Mills, 
Imberger 2011; Cortés et al. 2014; Green, Robertson, Wilde 2015; Goleij, Haghiabi, 
Parsaie 2017). Przywoływane są przy tym takie zjawiska jak strumienie zmętnione 
(Schleiss et al. 2009; He et al. 2018) i strumienie gęstości (Thornton, Steel, Rast 1996; 
Chen, Fang 2015; Abbasi, Annor, van de Giesen 2016; Goleij, Haghiabi, Parsaie 2017).

Il. 5. Pochodzący z dopływu strumień tworzy nurt w zbiorniku (Ford 1990) 

W oparciu o to zjawisko można wyjaśnić również lokalne ruchy wody w pobliżu 
punktu pogrążania (Ford 1990). Jednakże powstawania i trwałości innych nurtów, 
obecnych także w położonych blisko zapory częściach zbiorników, nie można wyja-
śnić, opierając się jedynie na zjawisku pogrążania.

Naukowcy zajmujący się stanem i potencjałem ekologicznym zbiorników zwraca-
ją uwagę na istotny wpływ nurtów w zbiornikach na zagadnienia będące tematem ich 
prac badawczych (Armengol et al. 1999; Comerma 2003; Freire, Calijuri, Santaella 
2009; Takkouk, Casamitjana, Bouguerne 2016; Tang et al. 2018).

Analizy wyników pomiarów polowych i doświadczeń laboratoryjnych (opisanych 
w sekcji 3.2) sugerują, że nie wszystkie nurty występujące w zbiornikach zaporowych 
da się wyjaśnić różnicami gęstości, temperatury i składu wody pomiędzy nurtem 
a sąsiadującym z nim zastoiskiem. Próbie znalezienia teoretycznych podstaw zjawi-
ska pamięci rzeki poświęcony jest cały rozdział 3. Niezależnie jednak od tego, czy 
omówiona tam teoria lepkości resztkowej jest poprawna, czy też nie, samo zjawi-
sko niewątpliwie występuje, a zatem musi być wzięte pod uwagę przy konstruowaniu 
koncepcyjnych modeli przepływu w zbiornikach zaporowych.
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2.4. Metodyka konstrukcji modelu opartego na stanach

2.4.1. Zapożyczenia terminologiczne i koncepcyjne z mechaniki kwantowej

We współczesnej fizyce nie jest rzeczą niezwykłą praca ze zjawiskami odbywającymi 
się według schematu: niepewne dane wejściowe → proces typu „czarna skrzynka” → nie-
pewne dane wyjściowe. Wydaje się zatem rozsądne, aby poszukać odpowiednich koncep-
cji i terminologii w dziedzinach nauki, które z problemami tego rodzaju radzą sobie na co 
dzień. Użyteczne pojęcia można zapożyczyć, zachowując ich ogólny sens, ale modyfikując 
odpowiednie szczegóły, tak by odpowiadały one nowej dziedzinie, w której będą używane.

Dziedziną nauki, w którą niepewność i nieoznaczoność są wbudowane na najbar-
dziej fundamentalnym poziomie, jest mechanika kwantowa (Liboff 1987). Zasadniczym 
obiektem jej badań są zjawiska w mikroskali, których nie da się opisać na sposób kla-
syczny. Mechanika kwantowa dysponuje zatem odpowiednim zestawem pojęć do opisu 
fenomenów, w których znaczącą rolę odgrywa niepewność i probabilistyka. Pojęcia te 
zostały dostosowane przez autora niniejszej pracy w taki sposób, aby były one użyteczne 
przy tworzeniu modelu opisującego hydrodynamikę zbiorników retencyjnych.

Kolejne podsekcje wprowadzają odpowiednie terminy i objaśniają je w kontekście 
hydrodynamiki przepływów o swobodnej powierzchni. Należy tu raz jeszcze podkre-
ślić, że stanowią one analogie, nie zaś dokładne odpowiedniki oryginalnych termi-
nów używanych w mechanice kwantowej.

2.4.1.1. Stan

Jednym z najczęściej używanych określeń w niniejszej monografii jest stan, rozu-
miany jako „stan obiektu”. Słowo to reprezentuje całą faktycznie dostępną wiedzę na 
temat badanego obiektu. Nie jest to zbiór wszystkich wartości wielkości fizycznych 
opisujących dany obiekt, a jedynie tych spośród nich, które rzeczywiście są znane 
obserwatorowi (przez „obserwatora” rozumiany jest tu ogół badaczy zajmujących się 
obiektem w danej chwili, wyposażonych w adekwatne narzędzia pomiarowe).

Jeśli jakaś wielkość fizyczna teoretycznie może być zmierzona, ale w praktyce to 
nie nastąpiło, nie jest ona uwzględniana jako przynależąca do stanu obiektu. Wiel-
kości współtworzące stan mogą być podane ilościowo (np. „maksymalna prędkość 
wody w nurcie głównym wynosi 0,1 ± 0,04 m/s”) lub jakościowo (np. „w północno-
-zachodniej zatoce pojawia się cyrkulacja przeciwna do ruchu wskazówek zegara”).

Jeśli któraś z wielkości zmieni swoją wartość, oznacza to zasadniczo zmianę stanu 
obiektu.

2.4.1.2. Obserwable

Obserwablami nazywane są zmienne wielkości przynależące do stanu. Jak wyni-
ka z definicji stanu, muszą to być wielkości mierzalne i znane w chwili stosowania 
omawianej metodyki. Sam fakt teoretycznej możliwości zmierzenia danej wielkości 
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tutaj nie wystarczy. Czy dana wielkość jest obserwablą, czy też nie, zależy zatem od 
konkretnego przypadku.

Obserwabla może mieć charakter:
•	 ilościowy ścisły (konkretna wartość liczbowa),
•	 ilościowy rozmyty (przedział wartości),
•	 wyliczeniowy (inaczej kategoryzacyjny – jedna z możliwości),
•	 jakościowy (opis słowny).
Obserwablami modelu przepływu w zbiorniku zaporowym mogą być następujące 

wielkości:
•	 poziom piętrzenia,
•	 prędkość lub przepływ jednostkowy (w konkretnych miejscach, gdzie znajdują 

się odpowiednie przyrządy pomiarowe),
•	 kształty i lokalizacje obszarów stagnacji,
•	 kształt i przybliżona prędkość głównego nurtu,
•	 obecność, kształty i przybliżone prędkości nurtów pobocznych,
•	 obecność, położenie, wielkość i spin (kierunek obrotu) obszarów cyrkulacji,
•	 temperatura wody,
•	 obecność i położenie termokliny,
•	 stan jakościowy wody w określonych miejscach lub rejonach (wchodzą tu w grę 

takie wielkości jak: mętność, natlenienie, przewodniość, stężenie rozpuszczo-
nych substancji itp.),

•	 inne wielkości, które można zmierzyć.

2.4.1.3. Parametry stanu

Zmienne zewnętrzne, które wpływają na stan, w jakim znajduje się badany układ, 
nazywamy parametrami stanu. Podobnie jak od obserwabli, od parametrów stanu 
wymaga się rzeczywistej – a nie tylko potencjalnej – mierzalności. Kolejnym podo-
bieństwem między tymi pojęciami są możliwe typy parametrów stanu (ilościowy 
ścisły, ilościowy rozmyty, wyliczeniowy/kategoryzacyjny, opisowy), rozumiane tak 
samo jak dla obserwabli.

Parametry stanu mogą być stałe (np. ukształtowanie czaszy zbiornika można 
uznać za stały parametr stanu) lub zmienne.

Przykładowymi parametrami stanu dla modelu hydrodynamiki zbiornika reten-
cyjnego mogą być:

•	 kształt czaszy,
•	 położenie i wydatek dopływów i odpływów,
•	 wartości opadu i parowania,
•	 prędkość i kierunek wiatru (wraz z położeniem stacji pomiarowej),
•	 temperatura i stan jakościowy wody w dopływach.
Ponieważ parametry stanu nie wyczerpują wszystkich czynników determinują-

cych dany stan, może się zdarzyć, że konkretnemu zbiorowi parametrów stanu będzie 
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odpowiadało kilka możliwych stanów układu. Jest to jedna z cech charakterystycz-
nych opisywanej metodyki. Jeśli danemu zbiorowi parametrów stanu odpowiada 
kilka możliwych wynikowych stanów, to maksymalną informacją dodatkową, jaką 
można uzyskać, jest subiektywne prawdopodobieństwo (Anscombe, Aumann 1963) 
wystąpienia każdego z tych stanów.

Należy dodać, że obserwable konkretnego stanu mogą być parametrami inne-
go stanu następującego bezpośrednio po nim. Więcej na ten temat można znaleźć 
w sekcji 2.4.1.6.

2.4.1.4. Zmienne ukryte

Zmienne, które nie są praktycznie mierzalne, nazywamy ukrytymi.
Jeśli wymagane jest użycie zmiennej ukrytej (np. jako parametru modelu nume-

rycznego), wskazane jest oszacowanie wartości subiektywnie najbardziej prawdopo-
dobnej oraz możliwych wartości skrajnych takiej zmiennej, a następnie przeprowa-
dzenie analizy wrażliwości używanych równań na zmienność tego parametru.

Jeśli zmienna ukryta jest jedną z wartości wynikowych, prawidłowość jej wylicze-
nia należy ocenić na podstawie powiązanych z nią obserwabli, np. przebieg nieobser-
wowalnego nurtu pod pokrywą lodową można powiązać z lokalizacją obserwowa-
nych miejsc, w których zazwyczaj podczas odwilży pęka lód (Trzewik 2012; Hachaj, 
Szlapa, Tutro 2015).

2.4.1.5. Funkcja stanu

Jest to matematyczny odpowiednik modelowanego obiektu – funkcja, któ-
rej argumentem jest wektor (uporządkowany zbiór) wszystkich parametrów stanu  
Ҏ = (ҏ1, ҏ2, …, ҏn), zaś wartością wektor stanu złożony z obserwabli należących do 
tegoż stanu S = (o1, o2, …, om). W sytuacji, gdy dany zastaw parametrów stanu jedno-
znacznie określa stan wynikowy, można zapisać:

 F(Ҏ) = S (11)
gdzie:

F  –  funkcja stanu.
Jak to zostało wspomniane w sekcji 2.4.1.3, może się zdarzyć, że stan układu nie 

jest jednoznacznie definiowany przez zbiór parametrów stanu. W takiej sytuacji, aby 
odwzorowanie F było funkcją, winno ono zwracać kombinację liniową możliwych 
stanów wynikowych:

 F(Ҏ) = n np p p1 1 2 2
ˆ    S S S S  (12)

gdzie:
pi  –  prawdopodobieństwo wystąpienia stanu Si, jeśli wektor parametrów stanu 

wynosi Ҏ, przy czym zachodzi:
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czyli Ŝ, nazywane stanem złożonym, obejmuje wszystkie możliwe stany dla danego Ҏ.
Pojawienie się stanów złożonych w układzie świadczy o tym, że istotną rolę w jego 

zachowaniu odgrywają zmienne ukryte. Wartości pi są odzwierciedleniem (nie)wie-
dzy obserwatora o wpływie tych zmiennych na badany układ.

Z czysto obliczeniowego punktu widzenia pojedynczy stan można traktować 
jako stan złożony o jednej składowej, dla której prawdopodobieństwo wystąpienia 
wynosi 1.

2.4.1.6. Przejścia

Zmiana jednego stanu w inny nazywana jest przejściem. Przejścia mogą być dwo-
jakiego rodzaju: wymuszone, czyli spowodowane zmianą parametrów stanu, oraz 
spontaniczne, czyli zachodzące pomiędzy stanami składowymi stanu złożonego na 
skutek niedostrzegalnej przez obserwatora zmiany wartości jednej lub więcej zmien-
nych ukrytych.

Jeżeli w systemie zbyt często występują przejścia spontaniczne, jego analiza jest 
znacznie utrudniona. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy zainwestowanie w inne 
techniki i metody pomiarów, które pozwolą zredukować liczbę zmiennych ukrytych, 
a powiększyć zbiór parametrów stanu.

Przy przejściach wymuszonych istotne jest, by zmiana stanu faktycznie nastą-
piła. Jeśli parametry stanu się zmienią, a stan mimo to pozostanie taki sam, to 
przejście nie nastąpiło. Podczas przejścia niektóre obserwable stanu wyjściowego 
mogą stanowić parametry stanu docelowego. Jednak, ponieważ cała wiedza o sta-
nie jest reprezentowana przez jego obserwable, które z definicji można w każdej 
chwili zmierzyć, cały proces przejścia pozbawiony jest pamięci o stanach, które 
poprzedzały stan wyjściowy, zgodnie ze schematem Markowa (Norris 1997):

	 Sk+1 = Ф(Sk, Ҏk+1) (14)
gdzie:

Sk+1  –  stan docelowy,
Ф  –  funkcja przejścia, będąca w istocie funkcją stanu o odpowiednio upo-

rządkowanych argumentach, tak by w pierwszej kolejności uwzględnić 
obserwable stanu poprzedniego,

Sk  –  stan wyjściowy,
Ҏk+1  –  wektor parametrów stanu docelowego, nie będących obserwablami sta-

nu wyjściowego.
Jeżeli stan wyjściowy jest stanem złożonym, stan docelowy jest kombinacją linio-

wą wartości funkcji przejścia dla stanów składowych z odpowiednimi prawdopodo-
bieństwami:
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Powyższy formalizm całkowicie pomija fizyczną naturę przejścia, traktując je jako 
czarną skrzynkę. Zaletą tego uproszczenia jest możliwość przedstawienia ewolucji 
układu w czasie jako tzw. scenariuszy, czyli sekwencji kolejnych stanów modelowanych 
niezależnie od siebie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, kolejne stany wchodzące w skład po-
jedynczego scenariusza można modelować nawet za pomocą odmiennych narzędzi.

2.4.2. Dostosowanie metodyki budowy modelu opartego na stanach  
do hydrodynamiki zbiorników zaporowych

W sekcji tej omówione zostaną zasady konstruowania opartego na stanach modelu 
przepływu wody w zbiorniku retencyjnym. Wiąże się to z identyfikacją czynników ze-
wnętrznych i zmiennych wynikowych modeli tradycyjnych jako parametrów stanu, ob-
serwabli i zmiennych ukrytych modelu opartego na stanach. Aplikacja zaprezentowanej 
poniżej metodyki dla konkretnych zbiorników zaporowych będzie treścią rozdziałów 4-6.

2.4.2.1. Identyfikacja i analiza parametrów stanu, obserwabli oraz zmiennych 
ukrytych

Zarówno od parametrów stanu, jak i od obserwabli wymagana jest możliwość ich 
faktycznego zmierzenia. Dopuszczalny jest ścisły (ilościowy), rozmyty bądź opisowy 
(jakościowy) charakter tych wielkości (zob. sekcja 2.4.1.2). Podstawowym pytaniem, 
które należy sobie zadać na początku analizy, jest zatem: „Wartościami jakich wiel-
kości już dysponujemy?”. Odpowiedź na to pytanie wiąże się z koniecznością skata-
logowania dotychczas prowadzonych na zbiorniku obserwacji i pomiarów (Bojarski, 
Gręplowska 2014; Green, Robertson, Wilde 2015).

Kształt czaszy zbiornika i jej szorstkość są zazwyczaj znane, aczkolwiek dane te nie-
koniecznie są aktualne. Zbiorniki zaporowe mają sporządzane swoje mapy batyme-
tryczne, należy jednak brać pod uwagę, że na skutek osadzania i wymywania materiału 
dennego kształt czaszy podlega ewolucyjnym zmianom, których prędkość zachodzenia 
zwiększa się w okresie wezbrań (Randle, Bountry 2016; Szlapa, Hachaj 2017).

Wielkości takie jak poziom zwierciadła wody, wartości wydatku sterowanych 
odpływów czy zaleganie pokrywy lodowej są odnotowywane w dziennikach prowa-
dzonych przez organa zarządzające zbiornikami. Można znaleźć tam również warto-
ści dopływu do rezerwuaru, należy jednak zwrócić uwagę na metodykę pomiaru tej 
wielkości – może ona bowiem być wyznaczana na podstawie pomiarów prowadzo-
nych na głównych ciekach dopływających do zbiornika, ale może być też wyznaczana 
z bilansu na podstawie pomiarów rzędnej zwierciadła i wielkości odpływu, co zasad-
niczo nie wnosi nowej informacji.

Dane meteorologiczne: temperatura, prędkość i kierunek wiatru, opad, wilgot-
ność powietrza, są dostępne w serwisach pogodowych, mogą też być mierzone przez 
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lokalne stacje meteorologiczne. Połączenie obu rodzajów źródeł sprzyja zwiększeniu 
dokładności odpowiednich zmiennych, o ile dane są ze sobą zgodne. W przeciwnym 
razie stanowi ostrzeżenie przed potencjalnie błędnymi danymi.

Poza wymienionymi powyżej wielkościami typu ilościowego, istotne jest zebra-
nie danych jakościowych przez wywiady z osobami pracującymi lub mieszkającymi 
w pobliżu zbiorników. Oto kilka przykładów typowych wypowiedzi, z których wycią-
gnąć można istotne wnioski dotyczące hydrodynamiki zbiornika:

•	 „Wiosną lód zaczyna pękać blisko tego a tego półwyspu”. Może to świadczyć 
o osłabieniu lodu w tym właśnie miejscu, np. na skutek tego, że przepływa 
tamtędy nurt podlodowy. Może też świadczyć o istnieniu w tamtym miejscu 
dopływu dennego wód podziemnych do zbiornika.

•	 „Chmury zielonej wody wędrują czasami latem z tamtej zatoki w stronę głę-
biny”. Zatem we wskazanej zatoce zachodzi eutrofizacja. Od czasu do czasu 
zeutrofizowana woda jest wymywana w stronę głębszych części zbiornika, 
a prędkość jej ruchu postępowego jest znacznie większa od prędkości, z jaką 
następuje jej rozproszenie w zbiorniku.

•	 „Gdy wypływamy na ryby, często przy północnym brzegu trafiamy na wyraźny 
prąd wodny”. Zatem we wskazanym miejscu często pojawia się nurt.

•	 „Woda wyrzuca śmieci zazwyczaj w tych a tych miejscach”. Śmieci można tu 
potraktować jako pływaki, które śledzą przebieg nurtów powierzchniowych.

Po zebraniu danych, ich skategoryzowaniu i znalezieniu zależności miedzy nimi 
(co zostanie omówione na przykładach w rozdziale 4) należy zadać drugie z funda-
mentalnych pytań: „Jakie z brakujących danych można faktycznie pozyskać?”, czyli, 
innymi słowy: które z wielkości, stanowiących na obecnym etapie zmienne ukry-
te, można zamienić na obserwable bądź parametry stanu. Odpowiedź na to pyta-
nie w konkretnym przypadku zależy od zbilansowania potencjalnej użyteczności 
takiej danej dla budowanego modelu z jednej strony oraz pracochłonności, kosztów 
i spodziewanej dokładności otrzymanych wyników pomiarów z drugiej strony. Uży-
teczność danej można oszacować przez analizę wrażliwości wybranych narzędzi nu-
merycznych na jej zmienność. Oszacowanie koniecznych do poniesienia nakładów 
wymaga uwzględnienia czynników technicznych i ekonomicznych.

Wśród możliwych sposobów pozyskania dodatkowych danych wymienić należy:
•	 Zlecenie wykonania pomiarów i obserwacji wyspecjalizowanej firmie bądź in-

stytucji albo zakupienie od nich już posiadanych przez nie danych. Decyzja 
taka winna opierać się na uzasadnionym zaufaniu do jakości danych dostar-
czanych przez wybrany podmiot.

•	 Wykonanie pomiarów i obserwacji samodzielnie – siłami i środkami jednostek 
prowadzących badania.

•	 Wykorzystanie wolontariatu naukowego (ang. citizen science) (Nature 2015). 
Sposób ten generuje bardzo niskie koszty własne, a przy tym posiada wiele po-
zytywnych cech ubocznych, takich jak zwiększanie świadomości ekologicznej 
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wśród uczestników, promocja regionu, upowszechnianie nauki, propagowanie 
zdrowego trybu życia i inne. W naszym kraju jest on jeszcze mało popularny, 
a perspektywy jego wykorzystania w kontekście badań nad zbiornikami wod-
nymi są bardzo obiecujące, dlatego też szczegółowemu omówieniu tego zagad-
nienia poświęcony zostanie cały dodatek A.

•	 Wykorzystanie pomijanych wcześniej informacji archiwalnych.
Z kolei wśród technik pomiarowych, które należy wziąć pod uwagę przy poszuki-

waniu nowych obserwabli i parametrów stanu (Saji 2008; Jia, He, Jia 2012; Łaszczyca 
et al. 2014; Green, Robertson, Wilde 2015), wymienić można:

•	 Wykonywanie zdjęć z góry (z satelitów, samolotów, śmigłowców, dronów) 
w różnym zakresie widma elektromagnetycznego: od ultrafioletu, przez widmo 
optyczne, podczerwone, po mikrofale.

•	 Budowę i/lub wykorzystanie stacji pomiarowych, zarówno wewnątrz zbior-
nika, jak i wokół niego, które będą monitorowały określone parametry oto-
czenia ich czujników. Stacje takie mogą mieć charakter stacjonarny lub ru-
chomy.

•	 Pomiary wykorzystujące radiolokację, echolokację i fale sejsmiczne, wliczając 
ich wersje dopplerowskie, dające wgląd w prędkość obiektów i ośrodków.

•	 Wykonywanie naocznych obserwacji wielkości o charakterze jakościowym 
i prowadzenie ich rejestru.

Następnie wszystkie pozyskane dane winny zostać skategoryzowane i – tam gdzie 
tylko jest to możliwe – skorelowane wzajemnie, jak to zostanie pokazane na przykła-
dach w rozdziale 4. Analiza taka powinna doprowadzić do identyfikacji podstawo-
wych stanów rezerwuaru, składających się na nie obserwabli, a także prowadzących 
do ich zaistnienia parametrów stanu. Na etapie tym możliwa jest także identyfikacja 
stanów najbardziej prawdopodobnych, czyli tych, które występują najczęściej i/lub 
trwają najdłużej. Powinny też być możliwe do opisania najbardziej typowe warunki, 
w których zachodzą przejścia pomiędzy stanami, takie jak np. „zmiana kierunku wia-
tru z zachodniego na południowy powoduje przesunięcie się nurtu głównego z oko-
licy brzegu północnego ku środkowi zbiornika”.

2.4.2.2. Odtworzenie stanów w obliczeniach modelami numerycznymi

Używając modelu numerycznego, dostosowanego do symulacji przepływów 
w zbiorniku zaporowym (np. tych wymienionych w sekcji 2.2), należy odtworzyć 
obserwowane na rzeczywistym zbiorniku stany. Choć dokładna kalibracja i walidacja 
modelu może nie być możliwa dla wielu stanów z powodów opisanych w sekcji 2.3, 
należy dążyć do jakościowego skalibrowania modelu.

Przez kalibrację jakościową rozumiane tu jest sprawienie, aby model numeryczny 
poprawnie odtwarzał ogólne zachowanie obserwabli, bez konieczności precyzyjne-
go dostrojenia konkretnych wartości liczbowych. I tak, istotniejsze jest na przykład, 
żeby przebieg głównego nurtu był podobny wizualnie w rzeczywistości i w modelu, 
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niż żeby w jakimś określonym punkcie zbiornika zgadzała się dokładnie rzeczywista 
i obliczona wartość prędkości przepływu.

W tym miejscu niezwykle istotne jest przeprowadzenie wielowymiarowej analizy 
wrażliwości modelu numerycznego na zmienność jego danych wejściowych – zarów-
no tych należących do grupy parametrów stanu, jak i zmiennych ukrytych. Zbyt duża 
zależność otrzymanych wynikowych stanów od wartości zmiennych ukrytych świad-
czy tu albo o niezadowalającym wykonaniu analizy opisanej w poprzedniej sekcji, 
albo nieodpowiedniości użytego modelu numerycznego i konieczności jego zmiany. 
Jeśli zaś chodzi o zależność wynikowego stanu od zmienności parametrów stanu, 
wyjątkową uwagę należy zwrócić na pojawiające się w tych zależnościach nielinio-
wości. Może się okazać, że zmiana któregoś z parametrów stanu w szerokim zakresie 
jego wartości powoduje tak niewielkie zmiany rezultatów, że mogą one być uznane za 
przynależące do tego samego stanu. Z drugiej strony, przekroczenie pewnej progowej 
wielkości dla tego samego parametru stanu spowoduje znaczącą zmianę wyniku ob-
liczeń – na przykład zmianę kierunku cyrkulacji albo pojawienie się nurtu w rejonie 
zawierającym poprzednio zastoisko. Taka analiza pozwala identyfikować możliwe 
przyczyny przejść pomiędzy stanami.

Dużym ułatwieniem, w porównaniu z metodą tradycyjną, jest tu fakt, że zarówno 
pojedyncze stany, jak i grupy stanów mogą być modelowane z różnymi wartościami 
zmiennych sterujących, używanych przez programy obliczeniowe. Co więcej, nie ma 
konieczności, aby do symulowania stanów na potrzeby różnych zagadnień używać 
tego samego programu. Z punktu widzenia opisywanej metodyki programy symu-
lacyjne mogą być traktowane operacyjnie jako „czarne skrzynki”, których kali-
bracja odbywa się na poziomie fenomenologiczno-jakościowym (nie jest konieczna 
wiedza o sensie fizycznym dostępnych parametrów, ale jakościowa charakterystyka 
zmian danych wynikowych w odpowiedzi na zmianę tychże parametrów).

Jest to zmiana paradygmatu, która powoduje przeniesienie zasadniczej trud-
ności modelowania w inne obszary: przestaje nią być znalezienie uniwersalnego 
sposobu na odtworzenie interesujących badacza zjawisk, a staje się nią zagadnie-
nie właściwego rozbicia problemu na części składowe, które mogą być analizowane 
autonomicznie. To drugie okazuje się zazwyczaj łatwiejsze.

2.4.2.3. Modelowanie fizyczne

Jeśli jest możliwe zbudowanie modelu zbiornika zaporowego (lub jego fragmen-
tu) w laboratorium, może to być użyteczne na dwa sposoby:

•	 Można sprawdzić, które z obserwabli występujących w rzeczywistym zbiorni-
ku są poprawnie odtwarzane, z zachowaniem skali, w modelu laboratoryjnym. 
Dla obserwabli takich można następnie przeprowadzić pomiary wielkości, 
które na pełnowymiarowym obiekcie należą do domeny zmiennych ukrytych, 
zaś w laboratorium są mierzalne. Pozwala to na wychwycenie zależności nie-
dostrzegalnych w prawdziwym systemie.
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•	 Numeryczny model zbiornika może zostać wykalibrowany tak, by poprawnie 
odtwarzał procesy zachodzące w modelu fizycznym. Wartości parametrów ka-
libracji dostosowujących model cyfrowy do fizycznego mogą stanowić punkt 
wyjścia do ustalenia wartości tych parametrów w modelu numerycznym, za-
stosowanym do prawdziwego zbiornika.

Przy modelowaniu fizycznym należy jednak wziąć pod uwagę, że w skali rzędu 
1:1000, która jest rozsądnym założeniem przy odwzorowywaniu obiektów o wymia-
rach rzędu kilometra, kluczowe stosunki wielkości hydrodynamicznych, takie jak 
liczby Reynoldsa, Frouda, Eulera, Webera, Strouhala czy Stokesa, ulegną zmianom 
w różnym stopniu, co z kolei spowoduje pojawienie się jakościowo innych zjawisk 
towarzyszących przepływowi. Modelowanie fizyczne nie może zatem stanowić za-
sadniczego źródła wiedzy o całokształcie przepływu. Powinno być ono traktowane 
jedynie jako źródło uzupełniające zasób wiadomości na temat tych zjawisk hydro-
dynamicznych, do odwzorowania których zostało zaprojektowane przy zachowaniu 
odpowiednich kryteriów podobieństwa (Ettema et al. 2000).

2.4.2.4. Konstruowanie scenariuszy

Mając zidentyfikowane stany zbiornika i przejścia pomiędzy nimi, można przy-
stąpić do konstruowania scenariuszy hydrodynamicznych. Jak wspomniano w sek-
cji 2.4.1.6, scenariusz definiowany jest jako sekwencja następujących po sobie stanów 
badanego obiektu. Dla zbiornika retencyjnego stanowi to naturalne rozszerzenie po-
jęcia scenariusza hydrodynamicznego, tak jak było ono rozumiane np. w (May et al. 
2003; Faghihirad, Lin, Falconer 2010; Kerimoglu, Rinke 2013; Bojarski, Gręplowska, 
Nachlik 2014; Chanudet et al. 2016).

Każdy scenariusz ma swój stan początkowy, od którego zaczyna się ewolucja ukła-
du w czasie. W zależności od potrzeb może być to jeden ze stanów najczęściej wy-
stępujących w naturze bądź też stan o niższym prawdopodobieństwie wystąpienia, 
ale posiadający szczególne znaczenie dla konkretnego rozpatrywanego problemu 
(np. nadejście fali wezbraniowej na którymś z dopływów, silny wiatr z określonego 
kierunku itd.). Następnie zmiany parametrów stanu powodują przejścia do kolejnych 
stanów w ramach scenariusza. Podobnie jak poprzednio można tu rozważać możli-
wości najbardziej prawdopodobnych przejść, prowadzących do typowych sposobów 
ewolucji układu, albo wręcz przeciwnie – poddać analizie te mało prawdopodob-
ne możliwości, które wiążą się z wyjątkowo poważnymi konsekwencjami. Analiza 
taka pozwala określić subiektywne prawdopodobieństwa określonych sytuacji, a tak-
że ocenić możliwe sposoby i ramy czasowe reagowania w razie wystąpienia sytuacji 
kryzysowych.

Ze względów utylitarnych scenariusze należące do dowolnego z przedstawionych 
powyżej rodzajów można przypisać do jednej z dwóch kategorii:

•	 Scenariusze długookresowe. Zakładają istnienie długotrwałych stanów prze-
chodzących w siebie wzajemnie, przeplatanych co jakiś czas stanami krótko-
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trwałymi. Skala czasowa takich scenariuszy to miesiące. Ich głównym celem 
jest zapewnienie bazy hydrodynamicznej dla rozważań dotyczących potencja-
łu ekologicznego zbiornika. Studium konkretnego przypadku analizy, prowa-
dzącej do powstania takiego scenariusza, zawarto w rozdziale 5.

•	 Scenariusze krótkookresowe. W uproszczonej postaci mogą składać się na-
wet z pojedynczego stanu, choć liczba występujących w nich stanów nie jest 
ograniczona. Ich celem jest śledzenie dynamiki w skalach od godzin do tygo-
dni, zazwyczaj w sytuacji występowania zagrożenia (np. wycieku szkodliwej 
substancji do zbiornika bądź jego dopływu). Przykłady budowy takich właśnie 
scenariuszy podano w rozdziale 6.

Niezależnie od ich rodzaju i przeznaczenia, scenariusze hydrodynamiczne są 
końcowym produktem opisywanej metodyki. Mogą one stanowić bazę dla kolejnych 
modeli – na przykład biochemicznych – które można uruchamiać oddzielnie dla ko-
lejnych stanów konstytuujących dany scenariusz, z zachowaniem wyników obliczeń 
dla danego stanu jako punktu wyjścia dla stanu następującego bezpośrednio po nim. 
Podobnie jak dla rozważań hydrodynamicznych następuje tu zmiana paradygmatu 
i przeniesienie zasadniczej trudności modelowania: z odtworzenia całokształtu 
skomplikowanego zjawiska na jego właściwy podział na autonomiczne fragmenty.





Rozdział 3

HYDRODYNAMIKA PRZEPŁYWÓW O SWOBODNYM 
ZWIERCIADLE W DUŻYCH SKALACH PRZESTRZENNYCH  
Z BARDZO NISKIMI PRĘDKOŚCIAMI ŚREDNIMI

Średnia prędkość przepływu wody w zbiorniku zaporowym pracującym w wa-
runkach normalnych jest bardzo niska. Przyjmując, że wydatek na poziomie kil-
kunastu m3/s przepływa przez przekrój o szerokości kilkuset, a średniej głębokości 
kilkunastu metrów, otrzymujemy prędkości średnie rzędu milimetra na sekundę. 
Połączenie znacznych rozmiarów obiektu i niezwykle wolnego tempa przepływu po-
woduje wystąpienie nieliniowych efektów, takich jak te opisane w sekcji 2.3.3. Celem 
niniejszego rozdziału jest dokładniejsza analiza tych efektów.

Bieżący rozdział składa się z dwóch sekcji. W sekcji pierwszej omówione zostaną 
teoretyczne podstawy występowania nieliniowości i efektów resztkowych przy prze-
pływach o ekstremalnie niskich prędkościach. Podany też zostanie sposób uwzględ-
nienia ich w numerycznych obliczeniach modelowych. Sekcja druga omawia charak-
terystyczne cechy nieliniowych zjawisk obserwowanych w tych warunkach zarówno 
w rzeczywistych zbiornikach zaporowych, jak i w doświadczeniach laboratoryjnych.

3.1. Nieliniowy model lepkości wody przepływającej z ekstremalnie 
niskimi prędkościami

Przedstawione w sekcji 2.3.3 przesłanki skłaniają do wniosku, że istnieje jakiś me-
chanizm, związany z oporami ruchu, ujawniający się jedynie przy bardzo niskich pręd-
kościach, który jest odpowiedzialny za nieliniowości przepływu. Tego typu resztkowe 
nieliniowe efekty zostały opisane dla przepływów kapilarnych (Kovacs 1981), jak rów-
nież przepływów wielofazowych (Locat, Demers 1988). Jednak dla czystej wody w od-
daleniu od ograniczających przepływ ścian czy brzegów niemal zawsze przyjmowane 
jest podejście pozbawione efektów resztkowych. Jest ono uznawane za tak oczywiste, że 
zazwyczaj przyjmowane jest implicite, bez uzasadniania czy odwołań do wcześniejszych 
prac. Dla przepływów w rzekach, kanałach czy rurociągach sprawdza się ono doskona-
le, dla przepływów laminarnych sprowadza się do zastosowania liniowego skalarnego 
współczynnika lepkości, zaś dla przepływów turbulentnych do tensora lepkości, wciąż 
jednak traktowanego jako macierz współczynników liniowych.

Quasi-statyczne efekty, obserwowane przy ekstremalnie niskich prędkościach śred-
nich występujących przy przepływach w zbiornikach zaporowych, nie dadzą się jednak 
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opisać w ten sposób. Nasuwającym się rozwiązaniem jest modyfikacja członów odpo-
wiedzialnych za opory ruchu, tak aby efekty te zostały w nich uwzględnione.

Przeciwko uwzględnianiu efektów statycznych w rozważaniach dotyczących dy-
namiki wody w zbiornikach zaporowych można wysunąć zarzuty, których odparcie 
wiąże się z narzuceniem dodatkowych warunków na otrzymany model:

1. Zmierzono, że woda przy niewielkich prędkościach zachowuje się jak płyn 
newtonowski. – Przeprowadzone wcześniej badania nie brały jednak pod uwagę 
prędkości ekstremalnie niskich, rzędu milimetra na sekundę i mniej. Od zapro-
ponowanego rozwiązania należy oczekiwać zatem, że dla prędkości większych, 
wciąż jednak uznawanych za niskie w klasycznych rozważaniach (centymetry na 
sekundę), przepływ będzie newtonowski.

2. Zbiorniki są obiektami wielkoskalowymi, rzędu kilometrów długości, setek 
metrów szerokości i kilku do kilkudziesięciu metrów głębokości, zatem nie 
można przyjąć, że stałe elementy, z którymi styka się woda, stabilizują jej ruch. 
– Zaproponowany model powinien w ogólności nie uwzględniać kontaktu wody 
z ograniczającymi ją powierzchniami.

3. Zbiornik zaporowy nie jest izolowanym systemem. Wiele miejscowych czyn-
ników wpływa na ruch w tak dużej objętości, poczynając od porywów wiatru, 
przez statki i łodzie, skończywszy na ławicach ryb i ptactwie wodnym. Czynniki 
te mogą wywierać większy wpływ na lokalne przepływy wody niż stały jej do-
pływ o wartości kilku m3/s, a generowane przez nie prędkości mogą wielokrot-
nie przewyższać średnią prędkość przepływu, związaną z wydatkami dopływów 
i odpływów. – Zatem proponowany model powinien w jakiś sposób tłumić efekty 
lokalnych, krótkotrwałych zaburzeń w znacznie większym stopniu niż skutki wpły-
wu czynników o trwałym charakterze, choćby te ostatnie były lokalnie słabsze.

3.1.1. Przegląd formuł opisujących tarcie
„Lepkość jest to tarcie wewnętrzne w płynach” – głosi definicja. „Tarcie” – czy-

li całokształt zjawisk powodujących powstawanie sił przeciwdziałających ruchowi. 
„Wewnętrzne” – czyli dotyczące jedynie elementów samego poruszającego się cia-
ła bądź ośrodka. „W płynach” – czyli w substancjach charakteryzujących się wielką 
łatwością zmieniania wzajemnego położenia poszczególnych elementów nawet dla 
niewielkich sił.

Niniejsza sekcja, będąca rozwinięciem drugiego rozdziału artykułu (Hachaj 
2013), stanowi fenomenologiczny, operacyjny przegląd typowych podejść i zwią-
zanych z nimi formuł dotyczących zjawiska tarcia. Nie pretenduje ona do miana 
kompendium fizycznej natury prezentowanych podejść czy też zestawienia ich ma-
tematycznych formalizmów (choć praca spełniająca wspomniane kryteria zasługuje 
niewątpliwie na powstanie).

Poniżej pokrótce przedstawione zostaną modele tarcia, począwszy od bardzo pro-
stych do stosunkowo skomplikowanych. Pozwoli to na prześledzenie, jak poszczególne 
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człony równań oddają rzeczywiste zjawiska związane z siłami oporu. Dzięki temu na 
końcu tej sekcji powinno stać się jasne, jakie są oczekiwania w stosunku do fenome-
nologicznego wzoru, mogącego wyjaśnić obserwowane efekty resztkowe w przepły-
wach zachodzących z niewielkimi prędkościami.

3.1.1.1. Model Amontesa–Coulomba

Formuła Amontesa–Coulomba jest najprostszym i zarazem najstarszym spo-
sobem opisania zjawiska tarcia. Założeniem jest tu brak zależności pomiędzy siłą 
tarcia a wzajemną prędkością ciał bądź ich elementów, pomiędzy którymi to tarcie 
zachodzi:

 Ff = λN + 0v (16)
gdzie:

Ff  –  siła tarcia,
λ  –  współczynnik tarcia,
N  –  siła prostopadła do kierunku działania tarcia,
v  –  prędkość (dodana tu jedynie dla lepszego porównania z innymi wzorami).

Model ten wciąż pozostaje w szerokim użyciu, zwłaszcza w odniesieniu do ślizga-
jących się po sobie powierzchni stałych. Nie uwzględnia on jednak faktu, że z reguły 
łatwiej jest utrzymać ciało w ruchu, niż go w ten ruch wprawić. Przejście ze spoczyn-
ku do ruchu wymaga pokonania dodatkowej siły: siły tarcia statycznego. Powoduje 
to potrzebę uzupełnienia formuły (16) o wariant statyczny, który zawiera w sobie 
progową wartość siły, konieczną do wprawienia ciała w ruch:
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gdzie:
F0  –  zewnętrzna siła styczna do powierzchni tarcia,
T  –  progowa siła styczna, zwana też trakcją lub siłą tarcia statycznego (Bayer 2004).

Należy tu wziąć pod uwagę dwie istotne kwestie. Po pierwsze, trakcja nigdy nie 
może być mniejsza niż siła tarcia kinetycznego, zaś przypadek, gdy są one równe, 
jest trywialny. Użycie tarcia statycznego ma sens tylko wtedy, gdy przewyższa ono 
tarcie dynamiczne: T > λN. Zatem dla każdej siły stycznej F0, zawartej pomiędzy tymi 
wartościami (czyli T > F0 > λN), możliwe są dwa jakościowo różne rozwiązania: dla 
jednego z nich ruch nie zachodzi, zaś dla drugiego oba ciała ślizgają się po sobie 
z przyspieszeniem:

 a
F N

m
�

�0 �  (18)
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gdzie:
m  –  masa poruszającego się ciała.

Po drugie, okazuje się, że jeśli prędkość poślizgu jest bardzo niewielka, pewne 
efekty quasi-statyczne pojawiają się nawet podczas ruchu (Rice, Ruina 1983; Åström, 
Canudas-De-Wit 2008). Efekt ten można zapisać w postaci:

 F N T Nf

v
v� � �� �

�

� � e 0  (19)

gdzie:
v0  –  parametr o wymiarze prędkości.

Jak widać, gdy prędkość wynosi zero lub jest znacznie większa od v0, równanie 
(19) sprowadza się do układu równań (17). Zjawiska związane z tarciem przy niskich 
prędkościach były w początkach XX wieku przedmiotem zainteresowania Richarda 
Stribecka, postaci kluczowej dla sformułowania równań na opory ruchu, omawia-
nych w sekcji 3.1.1.4 (Stribeck 1902; Jacobson 2003).

3.1.1.2. Model Newtona i jego modyfikacje

W przypadku gdy rozpatrywane jest wewnętrzne tarcie miedzy elementami pły-
nu – czyli lepkość – nie ma już stałych powierzchni, które mogłyby ślizgać się po so-
bie, jak się to działo w modelu Amontesa–Coulomba. Zamiast tego rozpatrywane jest 
kontinuum warstw poruszających się względem siebie. W takim opisie siły i prędkości 
najwygodniej zastąpić ich pierwszymi pochodnymi przestrzennymi – odpowiednio 
gradientem siły (czyli naprężeniem) i gradientem prędkości. W oryginalnym modelu 
lepkości, sformułowanym przez Newtona, założona jest liniowa zależność między obu 
tymi wielkościami. W istocie dla wielu płynów, zwanych płynami newtonowskimi, taka 
zależność zachodzi. Ogólnie zależność nie musi być liniowa (Dunn 2005). Istotne jest, 
by nie pozostawiała ona wartości rezydualnej dla znikomo małych naprężeń, zgodnie 
z definicją płynu jako ośrodka, który nie jest w stanie zrównoważyć naprężeń stycznych 
w stanie spoczynku. Oryginalne równanie Newtona na lepkość płynu można uogólnić 
na zależność potęgową, obejmującą rodzinę modeli tarcia:
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gdzie:
S  –  naprężenie,
μ  –  dynamiczny współczynnik lepkości,
h  –  odległość mierzona w kierunku prostopadłym do v,
α  –  parametr.

Wartość parametru α określa konkretny model lepkości w ramach rodziny modeli 
newtonowskich:
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•	 α = 0 – nadciekłość,
•	 0 < α < 1 – płyny pseudoplastyczne (Dunn 2005) lub ośrodki upłynniające się 

(ang. fluidizing) (Locat, Demers 1988), charakteryzujące się spadkiem oporów 
ruchu ze wzrostem prędkości względnych, z jakimi poruszają się elementy płynu,

•	 α = 1 – oryginalny liniowy model Newtona,
•	 α > 1 – płyny dylatancyjne (ang. dilatant) (Dunn 2005) bądź twardniejące, 

charakteryzujące się wzrostem oporów ruchu wraz ze wzrostem prędkości 
względnych, z jakimi poruszają się elementy płynu.

Modele quasi-newtonowskie zasadniczo odnoszą się do przepływów laminar-
nych, jako takich, w których można wyróżnić poruszające się względem siebie war-
stwy płynu. Jednak w zastosowaniach praktycznych spotykane jest używanie wzoru 
Newtona i pokrewnych również do przepływów turbulentnych (np. Donnell 2006; 
Hodges, Dallimore 2006). Jednak nawet w takim przypadku rodzina modeli newto-
nowskich opisuje układ charakteryzujący się brakiem oporów rezydualnych. Wyja-
śnienia efektów statycznych należy zatem szukać gdzie indziej.

3.1.1.3. Modele Binghama i Cassona

Najprostszy sposób uwzględnienia efektów statycznych w równaniach opisujących 
lepkość został zaproponowany przez Eugene’a Binghama w 1916 roku (Bingham 1916). 
Podejście to, przedstawione graficznie na ilustracji 6 jako linia nr 4, zakłada dodanie 
niewielkiej stałej wartości do równania liniowego, przy czym wartości współczynnika 
μ w równaniach Newtona i Binghama dla tej samej substancji mogą być różne.
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gdzie:
Y  –  naprężenie resztkowe; minimalna wartość naprężenia, niezbędna do za-

inicjowania ruchu.

Il. 6. Graficzne przedstawienie podstawowych modeli lepkości: 0 – nadciekłość, 1 – płyn newtonowski, 
2 – upłynnianie, 3 – twardnienie, 4 – model Binghama, 5 – model Cassona
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Późniejsze eksperymenty wykazały, że przejście od spoczynku do ruchu następuje 
w sposób łagodniejszy, niż przewidywał to model Binghama. Doprowadziło to do 
zaproponowania zmodyfikowanej formuły przez Cassona (Casson 1959), przedsta-
wionej graficznie jako linia nr 5 na ilustracji 6:
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Wartość naprężenia resztkowego Y w modelach Binghama i Cassona dla większo-
ści typowych płynów jest na tyle mała, że w wielu przypadkach może zostać zanie-
dbana, co powoduje powrót do wzoru Newtona. Modele Binghama i Cassona są z po-
wodzeniem stosowane dla płynów o bardzo dużej lepkości, takich jak lawa, smoła lub 
płynna czekolada (Roberts, Barnes, Carew 2001). Były też z powodzeniem stosowane 
dla krwi (Kim 2002) i przepływów dwufazowych wody, zmieszanej w różnych sto-
sunkach z gliną (Locat, Demers 1988; Komatina, Jovanovíc 1997). Okazało się też, że 
przepływ wody w kapilarach i ośrodkach porowatych może być potraktowany jako 
przepływ binghamowski (Kovacs 1981).

Il. 7. Osiowo symetryczny przekrój poprzeczny przez strumień płynu o lepkości typu 
binghamowskiego bez poślizgu na ściankach

Nasuwa się zatem pytanie, czy efekty obserwowane przy przepływach o bardzo 
niskich prędkościach w zbiornikach zaporowych, opisane w sekcji 2.3.3, dają się opi-
sać formułami Binghama bądź Cassona. Niestety, okazuje się, że nie jest to możliwe. 
Gdyby bowiem, przy znikomo małych naprężeniach, woda wykazywała obecność 
resztkowego naprężenia typu Binghama lub Cassona, sam przepływ powinien odby-
wać się podobnie jak przepływ innych cieczy opisanych tymi formułami. Przepływ 
taki charakteryzuje się obecnością szerokiego rdzenia, w ramach którego ciecz po-
rusza się ze stałą prędkością (brak przemieszczeń względnych w ramach rdzenia), 
odgraniczonego od strony powierzchni stałych znacznie węższymi strefami buforo-
wymi, w których prędkość stopniowo spada aż do zera przy samych ściankach (Ko-
matina, Jovanovíc 1997; Estellé, Lanos 2007).
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Graficzne przedstawienie przepływu binghamowskiego w układzie osiowo syme-
trycznym pokazano na ilustracji 7. Dla wody zawartej w zbiorniku zaporowym naj-
bliższą powierzchnią stałą jest zazwyczaj lokalne dno zbiornika. Wyjątek stanowić tu 
mogą jedynie okolice przybrzeżne, a i to tylko wtedy, gdy nachylenie brzegów prze-
kracza 45°. Przepływ typu binghamowskiego lub cassonowskiego w takim zbiorniku 
nie powinien zatem wykazywać istnienia horyzontalnych nurtów w oddaleniu od 
brzegów rezerwuaru. Obraz ten zdecydowanie odbiega od rzeczywistości, w której 
stosunkowo wąskie poziome nurty pojawiają się w masie spoczywającej względem 
brzegów zbiornika wody – tak jak to zostało opisane w sekcjach 2.3.3 oraz 3.2.1. 
Należy zatem w tym kontekście odrzucić podejścia Binghama i Cassona do lepkości 
resztkowej i kontynuować poszukiwania formuły lepiej oddającej rzeczywistość.

3.1.1.4. Model Stribecka (LuGre)

Nietypowa nazwa modelu LuGre (Åström, Canudas-De-Wit 2008) pochodzi od 
pierwszych sylab nazw miast, w których znajdowały się ośrodki naukowe prowadzą-
ce prace nad rozwojem tego modelu: Lund i Grenoble. Model ten zwany jest też mo-
delem Stribecka (Andersson, Söderberg, Björklund 2007), ponieważ stanowi rozwi-
nięcie prac tego uczonego (Stribeck 1902), aczkolwiek inni autorzy (np. Ji et al. 2015) 
wyraźnie rozróżniają oryginalny model Stribecka od modelu LuGre.

Model ten został wypracowany dla potrzeb opisu tarcia pomiędzy dwoma po-
wierzchniami ślizgającymi się po sobie przy obecności ośrodka pośredniczącego – 
smaru. Opisująca go jednowymiarowa formuła jest obecnie szeroko używana w try-
bologii (np. Ferretti, Magnani, Rocco 2004; Liu et al. 2015; Du et al. 2016):
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gdzie:
FC  –  siła tarcia kulombowskiego,
Yf  –  tarcie resztkowe odpowiedzialne za wielkość efektów statycznych,
v0  –  parametr odpowiedzialny za zasięg efektów statycznych,
α  –  parametr odpowiedzialny za nachylenie spadku siły efektów statycznych,
μf  –  analogon newtonowskiego współczynnika lepkości.

Formuła (23) zawiera trzy zasadnicze człony:
•	 statyczny człon kulombowski, niezależny od prędkości, interpretowany jako 

pochodzący od poruszających się powierzchni stałych,
•	 człon statyczny opadający szybko, choć nie natychmiastowo, wraz ze wzro-

stem prędkości (podobnie jak we wzorze Cassona); interpretowany jest jako 
pochodzący od smaru, powoduje łagodne przejście z reżimu statycznego do 
dynamicznego,

•	 liniowy człon newtonowski, także pochodzący od smaru.



54 Rozdział 3

Wzór Stribecka jako wzór pięcioparametrowy daje się dostosować do wielu róż-
nych zjawisk związanych z tarciem. Zastosowanie go do opisu wody płynącej swo-
bodnie w dużych skalach nakłada pewne więzy na wartości poszczególnych jego pa-
rametrów. I tak:

•	 Nieobecność stałych powierzchni, a w każdym razie duże ich od siebie od-
dalenie, powoduje, że człon kulombowski może zostać odrzucony: FC = 0. 
(Odrzucenie przyczynku pochodzącego od powierzchni stałych kłóci się 
z pierwotnym przeznaczeniem modelu Stribecka. Jednak przy poszukiwaniu 
podobieństw fenomenologicznych takie postępowanie jest usprawiedliwione. 
Notabene, nawet przy wyprowadzaniu wzoru Newtona korzysta się z obrazu 
cieczy zamkniętej między dwoma powierzchniami).

•	 Przy prędkościach przepływu większych niż ekstremalnie niskie woda zacho-
wuje się jak idealna ciecz newtonowska; zatem, zgodnie z (Tustin 1947) oraz 
(Li Chun Bo, Pavelescu 1982), można przyjąć α = 1.

•	 Rozważania dotyczące lepkości lepiej prowadzić na przestrzennych gradien-
tach siły i prędkości niż na samych tych wielkościach. Wiąże się to również ze 
zmianą wymiaru parametru odpowiedzialnego za zasięg sił statycznych.

Uproszczona, jednowymiarowa, trójparametrowa formuła otrzymuje zatem postać:
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gdzie:
R0  –  zasięg efektów statycznych.

Il. 8. Graficzne przedstawienie zmodyfikowanej formuły Stribecka: istnieje taki gradient prędkości, 
przy którym opory ruchu są najmniejsze
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Należy zauważyć, że dla większych prędkości wzór (24) daje wyniki bliższe formule 
Newtona niż wzory Binghama (21) czy Cassona (22). Wiąże się to z bardzo szybkim 
spadkiem członu eksponencjalnego wraz ze wzrostem gradientu prędkości. Graficzne 
przedstawienie zmodyfikowanej formuły Stribecka pokazano na ilustracji 8.

Uproszczony model Stribecka jest w stanie wyjaśnić efekty resztkowe opisane 
w sekcji 2.3.3. Jeśli lepkość rzeczywiście rośnie, gdy gradient prędkości dąży do zera, 
wtedy utrzymanie w powolnym ruchu dużych objętości wody wymaga wydatkowa-
nia większej energii niż sytuacja, w której znaczna część wody stagnuje, zaś przepływ 
odbywa się za pomocą nurtów płynących z optymalnym gradientem prędkości i mi-
nimalnymi oporami ruchu. Dla większych prędkości przepływu składnik statyczny 
przestaje odgrywać rolę i przepływ staje się newtonowski.

Model ten ma jeszcze jedną ciekawą cechę, którą dzieli z innymi podejścia-
mi uwzględniającymi opory resztkowe, a której brak w modelu Newtona: lokalne 
zaburzenia, które pojawiają się w trakcie ruchu, są tłumione w większych skalach. 
Źródłem takich zaburzeń mogą być przepływające łodzie, podmuchy wiatru, a na-
wet ryby i ptactwo wodne. Pojawiające się fluktuacje charakteryzują się lokalnym 
zwiększeniem prędkości. W miarę oddalania się od miejsca ich powstania nierówno-
mierności prędkości maleją. Gdy gradient prędkości stanie się mniejszy od wartości 
optymalnej, takie przepływy zostają szybko wytłumione przez zwiększający wartość 
lepkości człon statyczny. Taki efekt skali nie będzie jednak miał tłumiącego wpływu 
na ruch spowodowany czynnikiem o trwałym charakterze, choćby nawet związane 
z nim siły były relatywnie małe. Stały dopływ niewielkich ilości wody, czy niewielki, 
lecz utrzymujący się przez dłuższy czas wiatr, będą w stanie wytworzyć trwałe nurty 
o parametrach zbliżonych do optymalnych.

3.1.2. Możliwości przyszłego uwzględnienia uproszczonego modelu 
Stribecka w obliczeniach numerycznych

Jak pokazano w sekcji 2.2, w modelach numerycznych, odpowiednich do symu-
lacji hydrodynamiki zbiorników zaporowych, dostępne są zazwyczaj dwa parametry: 
jeden z nich to współczynnik lepkości turbulentnej (może mieć formę skalarną lub 
tensorową), drugi zaś jest odpowiedzialny za interakcję z czaszą zbiornika i może być 
interpretowany analogicznie do współczynnika Manninga. Wyłączając obszary bar-
dzo płytkie (np. cofkowe), ten drugi praktycznie nie ma wpływu na wynikowe pole 
prędkości wygenerowane przez model (Gałek 2010).

Użycie uproszczonego modelu lepkości Stribecka wymagałoby wprowadzenia 
dwóch dodatkowych parametrów: Y i R0, czyli natężenia i zasięgu efektów statycz-
nych. Pojawią się one w członach równań odpowiedzialnych za lepkość turbulentną. 
Poniżej w tej sekcji znajduje się zarys koncepcji, jak takie dostosowanie mogłoby wy-
glądać, z wyraźnym jednak zastrzeżeniem, że jej zastosowanie do żadnego konkret-
nego modelu nie zostało jeszcze dokonane. Pojawia się tu zatem obszar zagadnień 
mogących być przedmiotem przyszłych prac badawczych.
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Dla modeli dwuwymiarowych uśrednianych głębokością lepkość wody jest za-
zwyczaj ujęta we wzorach na zachowanie i transfer pędu (Donnell 2006; zob. też: 
Froehlich 2003; Detrembleur et al. 2009; Syme 2016). Na przykład we wzorze na 
transfer pędu w kierunku x, odpowiedni człon przyjmuje postać następującą (lub 
podobną):
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gdzie:
H  –  lokalna głębokość wody,
ρ  –  gęstość wody,
Exx, Eyy  –  przekątniowe składowe tensora lepkości turbulentnej,
Exy  –  pozaprzekątniowe składowe tensora lepkości turbulentnej.

Dla kierunku y odpowiedni człon jest analogiczny; tensor lepkości jest drugiego 
rzędu, przy czym Exx = Eyy i Exy = Eyx. Użytkownicy modeli mogą mieć możliwość 
dostosowania tych parametrów do swoich potrzeb. Niezależnie jednak od wartości 
tych parametrów, modele pracują w ramach newtonowskiego podejścia do oporów 
ruchu – nie ma tu miejsca na lepkość resztkową.

W trójwymiarowym modelu ELCOM pozaprzekątniowe składowe tensora lepko-
ści są przyjęte domyślnie jako równe zero. Daje to trzy niezależne składowe tensora 
lepkości: Exx, Eyy i Ezz, przy czym zaleca się przyjęcie równych wartości składowych 
tego tensora dla obu kierunków poziomych. Fragment równania transportu pędu 
odpowiedzialny za lepkość turbulentną ma tu postać (Hodges, Dallimore 2006):
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Dla modeli trójwymiarowych, w których uwzględniane są także pozaprzekątnio-
we składowe tensora lepkości, odpowiedni fragment równania ma dziewięć członów 
postaci:
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Szczegółowy sposób wyliczania wartości Eab zależy od przyjętego modelu, np. dla 
modelu ELCOM używana jest następująca formuła:
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 E mab ab� �� �� 1  (28)

gdzie:
μ  –  parametr interpretowany jako współczynnik lepkości,
mab  –  bezwymiarowy parametr interpretowany jako miara krótkookreso-

wych fluktuacji prędkości, zachodzących pomiędzy kierunkami a i b 
(lub fluktuacji prędkości w danym kierunku, gdy a ≡ b).

Użytkownicy odpowiednich modeli mają zawsze możliwość modyfikacji parame-
tru μ. Współczynniki fluktuacji, takie jak mab, mogą być wyliczane automatycznie 
(zazwyczaj są wtedy funkcjami rozmiarów elementu siatki obliczeniowej i kroku cza-
sowego) albo też mogą być modyfikowane przez użytkownika, np. przez przemno-
żenie przez stały czynnik. Podobnie jednak, jak się to działo w przypadku modeli 
dwuwymiarowych, podejście do oporów ruchu jest tu wciąż pozbawione efektów 
resztkowych.

Aby uwzględnić efekty statyczne zgodne z modelem Stribecka, należy wprowadzić 
zmiany w samym kodzie modeli numerycznych. Do obliczeń trójwymiarowych czło-
ny równań odpowiedzialne za lepkość, czyli odpowiedniki członów (27), uwzględ-
niające lepkość resztkową (24), przyjmą postać:
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przy czym:
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gdzie:
v  –  całkowita prędkość lokalna6.

Jak wspomniano powyżej, parametr Y odpowiada za natężenie efektów statycz-
nych (przyjęcie Y = 0 wyłącza je całkowicie), zaś parametr R0 za zasięg tychże efek-
tów, przy czym należy zwrócić uwagę, że wymiarem R0 nie jest metr lecz 1/sekunda. 
Parametry te – podobnie jak μ – są wspólne dla wszystkich kierunków, w jakich 
może poruszać się ciecz, zaś wszelkie efekty kierunkowe pozostają pod kontrolą 
parametrów mab.

6  Można się zastanowić, czy we wzorze (30) nie powinny wystąpić składowe prędkości. Jednak jaki-
kolwiek ruch powinien powodować zanik efektów statycznych we wszystkich kierunkach.
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Z czysto numerycznego punktu widzenia należy zwrócić uwagę, że działanie tak 
zapisanej lepkości resztkowej będzie nieco słabsze na brzegach domeny obliczenio-
wej, co może skutkować potrzebą zwiększenia parametru odpowiedzialnego za opo-
ry ruchu wynikającego z interakcji wody z czaszą zbiornika (uogólnionego współ-
czynnika Manninga).

Dla modeli dwuwymiarowych uśrednianych głębokością nieuwzględnienie trze-
ciego wymiaru we wzorze (30) spowodowałoby odejście od uśredniania. Dlatego też 
wzór na współczynnik R powinien być spójny z ogólnym podejściem tych modeli, 
uwzględniając także wymiar pionowy:
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gdzie:
ε  –  parametr sprzężenia o rzędzie wielkości jedności,
H  –  lokalna głębokość.

Dla sytuacji, w których rozmiary poziome rozpatrywanego obiektu znacznie 
przekraczają jego rozmiar pionowy, a zwłaszcza dla sytuacji, gdy rozmiary poziome 
elementów siatki obliczeniowej są znacznie większe niż lokalna głębokość, można 
zastosować uproszczenie, że wartość R jest zdeterminowana głównie przez efekty 
wertykalne. W takim przypadku można uprościć obliczenia, przyjmując, że:

 R
R

v
P H0 0

=  (32)

przy czym parametr P0 jest równy R0 lub nieco od niego większy.

3.1.3. Iteracyjne uwzględnianie resztkowej lepkości w obliczeniach 
numerycznych

Przy modelowaniu numerycznym często występuje sytuacja, gdy korzysta się z go-
towych programów, do kodu których nie ma dostępu. W takim przypadku modyfi-
kacje formuł na lepkość, opisane w poprzedniej sekcji, nie są możliwe. Można jednak 
osiągnąć podobne rezultaty, stosując, opracowaną przez autora niniejszej pracy, itera-
cyjną procedurę lokalnej modyfikacji parametru lepkości turbulentnej wody dla dwu-
wymiarowych średniowanych głębokością modeli numerycznych, przystosowanych 
do symulacji przepływów w zbiornikach zaporowych. Modele takie muszą oczywiście 
umożliwiać tego typu lokalne modyfikacje swoich parametrów. Przykładami takich 
modeli są FESWMS (Froehlich 2003; Bronczakowska 2012) i AdH (Berger et al. 2013; 
Savant, Berger 2009; Witek 2013). Pierwsze udane zastosowanie tej metody (dla mode-
lu FESWMS i zbiornika retencyjnego Goczałkowice) zostało opisane w (Hachaj 2013).
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Procedura jest pracochłonna, wymaga bowiem ręcznego dostosowywania para-
metrów pomiędzy kolejnymi uruchomieniami modelu. Zastosowanym uproszcze-
niem jest przyjęcie w niej jedynie dwóch różnych współczynników lepkości, przy 
czym przejście pomiędzy nimi odbywa się skokowo po przekroczeniu zadanej pręd-
kości progowej vp:
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przy czym μ1 > μ2.
Algorytm tej procedury jest następujący:
1. Dla wybranego modelu i warunków zewnętrznych należy przeprowadzić stan-

dardową symulację przepływu przy zachowaniu domyślnej wartości parametrów 
odpowiedzialnych za lepkość turbulentną oraz interakcje wody z czaszą zbiorni-
ka. Wynikiem tej symulacji jest wyjściowe dwuwymiarowe pole prędkości.

2. Należy dobrać wartość prędkości progowej vp oraz wartości współczynników 
lepkości turbulentnej μ1 i μ2. Konkretne wartości tych parametrów mogą za-
leżeć od konkretnej aplikacji: zarówno od użytego modelu, charakterystyki 
zbiornika, jak i od zadanych warunków hydrometeorologicznych. Jeśli cho-
dzi o wartość prędkości progowej, z doświadczenia autora wynika, że dobrze 
sprawdzają się wartości z zakresu 1 ÷ 5 mm/s. Wartość μ2 powinna być nie-
co mniejsza od wartości domniemanej tego parametru, aby ułatwić przepływ 
w obszarach nurtu. Nie powinna być jednak zbyt mała, aby nie generować 
sztucznych zawirowań w tych regionach. Wartość μ2 wynosząca około 75% do-
myślnej wartości współczynnika lepkości turbulentnej może tu stanowić dobry 
punkt startu. Z kolei μ1 powinno być kilkakrotnie większe, aby zapewnić tłu-
mienie ruchu w obszarach zastoiskowych, ale nie uniemożliwiać „wtargnięcia” 
nurtu w te regiony przy kolejnych iteracjach.

3. Wychodząc od części zbiornika znajdujących się w pobliżu jego dopływów, na-
leży oznaczyć te jego regiony, gdzie prędkość jest mniejsza od zadanej prędkości 
progowej. Dla tych obszarów w kolejnym przebiegu programu symulacyjnego 
należy ustawić wyższą wartość współczynnika lepkości μ1. Z kolei w obszarach 
o prędkości wyższej od progowej należy ustawić niższą wartość współczynnika 
lepkości μ2. Dla obszarów zbiornika położonych dalej od ujść dopływów najle-
piej pozostawić w drugim przebiegu obliczeń domyślną wartość tego parametru.

4. Program zostaje uruchomiony ponownie. Jeśli istnieje możliwość ustawiania 
warunków początkowych symulacji typu „hot start”, warto wykorzystać w tej 
roli wynik symulacji poprzedniej. Jeśli takiej możliwości nie ma, wszystkie sy-
mulacje można zaczynać od tych samych warunków początkowych.

5. Jeżeli zdarzy się tak, że w pewnych częściach obszarów, oznaczonych uprzed-
nio jako stagnujące, prędkość przepływu przekroczy prędkość progową, należy 
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odpowiednio dostosować lokalny współczynnik lepkości. Podobnie należy po-
stąpić w przypadku przeciwnym, gdy w obszarze z niskim współczynnikiem 
lepkości prędkość spadnie poniżej prędkości progowej. Jeżeli takie zmiany wy-
stąpiły, należy wrócić do punktu 4. W przeciwnym razie można kontynuować.

6. Zasięg obszarów objętych zmiennymi wartościami współczynnika lepkości 
turbulentnej należy rozszerzyć w dół zbiornika, w stronę jego odpływów, po-
stępując podobnie jak w punkcie 3. Następnie punkty 4-6 należy powtarzać aż 
do pokrycia całego zbiornika strefami o zmodyfikowanych współczynnikach 
lepkości. W praktyce zajmuje to zazwyczaj cztery do sześciu kroków, nie licząc 
powtórzeń związanych z modyfikacjami już istniejących obszarów (punkt 5).

7. Gdy cały obszar zbiornika pokryty jest obszarami o współczynnikach lepko-
ści turbulentnej μ1 i μ2, przy czym prędkość większa od progowej występuje 
tylko w obszarach o współczynniku turbulentnej μ2, zaś prędkość niższa od 
progowej w obszarach o współczynniku μ1, należy przeprowadzić weryfikację 
otrzymanej wynikowej mapy prędkości. W razie uzyskania obrazu sprawiają-
cego wrażenie niefizycznego lub niezgodnego z obserwacjami poczynionymi 
w terenie, należy wrócić do punktu 2. W przeciwnym razie wynikową mapę 
można uznać za poprawną.

Przykład efektów użycia opisanej powyżej procedury pokazano na ilustracji 9. 
Górna część, A, pokazuje pole prędkości wygenerowane dla zbiornika Goczałkowice 
przez model numeryczny FESWMS dla poziomu piętrzenia 255 m n.p.m. i dopły-
wów 20 m3/s (Wisła od wschodu) i 1,5 m3/s (Bajerka od południa) przy bezwietrznej 
pogodzie. Skala na osi prędkości jest logarytmiczna. Widoczny jest przepływ całą 
szerokością czaszy zbiornika bez wyodrębniania się wyraźnych nurtów. W części dol-
nej, B, pokazane jest pole prędkości po sześciu krokach iteracyjnej procedury, z przy-
jętą prędkością progową vp = 2,5 mm/s. Tym razem w południowej części zbiornika 
pojawia się nurt, co jest jakościowo zgodne z rzeczywistą sytuacją panującą na tym 
zbiorniku w rozpatrywanych warunkach.

Należy tu raz jeszcze podkreślić, że przedstawiona w tej sekcji procedura stano-
wi swego rodzaju erzac do użytku w razie braku możliwości skorzystania z modelu, 
który umożliwia obliczenia automatycznie przeliczające resztkowe efekty dla współ-
czynników lepkości. Przy właściwym stosowaniu opisanego algorytmu wyniki są 
jednak wystarczająco dokładne, by móc je użyć w kontekście opartego na stanach 
modelu hydrodynamiki zbiornika zaporowego, opisanego w rozdziale 2. Autor re-
komenduje używanie powyższego podejścia, aż do czasu, kiedy zostanie opracowa-
ny i przetestowany model numeryczny, uwzględniający efekty rezydualne lepkości 
wody. Podany powyżej przykład, dotyczący programu FESWMS, obrazuje pierwsze 
udane zastosowanie opisanego algorytmu, który został przez autora z powodzeniem 
użyty także do modyfikacji pól prędkości generowanych przez modele RMA2 i AdH. 
Symulacje zaprezentowane w rozdziałach 5 i 6 powstały z wykorzystaniem iteracyjnej 
procedury opisanej w bieżącej sekcji.
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Il. 9. Przykład użycia iteracyjnej metody dostosowywania współczynnika lepkości dla symulacji 
przepływu wody w zbiorniku Goczałkowice: A) oryginalne pole prędkości wygenerowane przez model 

numeryczny; B) pole prędkości zmodyfikowane za pomocą opisanego algorytmu (Hachaj 2013)

3.2. Rzeczywiste przepływy wody z ekstremalnie niskimi 
prędkościami

3.2.1. Nurty w zbiornikach zaporowych

Jak to zostało opisane w sekcji 2.3.3, przepływ w zbiornikach zaporowych, pra-
cujących w warunkach normalnych, odbywa się zazwyczaj za pomocą nurtów. 
Energia niezbędna do zasilania przepływu w takich nurtach może mieć charakter 
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grawitacyjny, związany z ukształtowaniem terenu i dążeniem wody do zajęcia naj-
niższego dostępnego położenia (Simpson 1997; Simpson 1999), bądź też charakter 
eoliczny, czyli wiatrowy (Freire, Calijuri, Santaella 2009; Bel, Ashkenazy 2013). Pro-
wadzone w ostatnich latach w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechni-
ki Krakowskiej badania, oparte na obserwacjach polowych, pozwoliły dokonać opisu 
głównych własności tych nurtów. Opis ten ma charakter kategoryzacyjny, spełniający 
warunki stawiane identyfikacji obserwabli, jak to opisano w sekcji 2.4.1. Materiałem 
źródłowym dla przeprowadzonych analiz były:

•	 obserwacje historyczne, dokonane przez osoby pracujące w przedsiębior-
stwach i organach zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem zbiorników,

•	 obserwacje i pomiary własne badaczy z Instytutu Inżynierii i Gospodarki 
Wodnej Politechniki Krakowskiej,

•	 dostępne zdjęcia lotnicze i satelitarne,
•	 obserwacje i pomiary dokonane dzięki wolontariatowi naukowemu (zob. do-

datek A).
Na podstawie zgromadzonego materiału udało się wyodrębnić podstawowe ro-

dzaje nurtów powierzchniowych, pojawiających się w zbiornikach zaporowych, oraz 
główne właściwości tych nurtów.

Il. 10. Typy nurtów spotykane w zbiornikach zaporowych (narysowane na tle zbiornika 
Goczałkowice): A) nurt otwarty, B) nurty półotwarte, C) nurt zamknięty, D) nurty fragmentaryczne

Jeśli chodzi o rodzaje, nurty powierzchniowe można podzielić na:
•	 otwarte (Il. 10A) – rozpoczynające się przy jednym z dopływów do zbiornika, 

zaś kończące się w jednym z odpływów (np. którymś z upustów zapory lub 
w ujęciu wody). Zazwyczaj w zbiorniku występuje jeden taki nurt (zwany nur-
tem głównym) bądź nurty otwarte nie występują wcale;
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•	 półotwarte (Il. 10B) – występują w przypadku, gdy nurt zaczyna się przy jed-
nym z dopływów, a następnie zanika. Zanik taki może nastąpić na skutek przej-
ścia z nurtu powierzchniowego w głębinowy, rozmycia się nurtu w zastoisku 
bądź jego wejścia w strefę ruchu cyklicznego (zob. niżej). Rzadziej nurt taki 
może wyłonić się niedaleko odpływu ze zbiornika (z nurtu głębinowego, pola 
ruchu cyklicznego lub z zastoiska) i podążać do tegoż odpływu. Nurty pół-
otwarte mają tendencję do posiadania dłuższych odcinków, na których woda 
płynie zgodnie z kierunkiem wiatru;

•	 zamknięte (Il. 10C) – tworzące pętle, w ramach których występuje ruch cy-
kliczny. Potocznie można usłyszeć określenie, że nurty zamknięte tworzą 
„wiry” w zbiorniku, nie są to jednak ani wiry dwuwymiarowe rzeczywiste, ani 
potencjalne w rozumieniu hydrodynamicznym (por. Williams et al. 2011);

•	 fragmentaryczne (Il. 10D) – pojawiające się w określonym miejscu powierzch-
ni zbiornika i zanikające w innym. Nurty tego typu interpretować można jako 
fragmenty większych struktur, których części znajdują się pod powierzchnią 
wody, będąc przez to niewidoczne. Na przykład sięgająca powierzchni struktu-
ra cyrkulacji pionowej może wytworzyć taki właśnie nurt. Często powierzch-
niowe nurty fragmentaryczne płyną zgodnie z kierunkiem wiatru.

Zaobserwowane podstawowe geometryczne i kinematyczne właściwości nurtów 
powierzchniowych, mogące pełnić rolę obserwabli, są następujące:

•	 Szerokość nurtów mieści się w granicach 0,2 ÷ 25 m, przy czym skrajne warto-
ści występują niezwykle rzadko; dla zdecydowanej większości nurtów ich sze-
rokość zawiera się w przedziale 0,5 ÷ 5 m. Należy tu jednak zauważyć, że nurty 
wąskie mogą być zauważone jedynie z niewielkiej odległości. Choć obserwacje 
prowadzone z łodzi i pontonów nie wykazały istnienia nurtów węższych, nie 
oznacza to ich zupełnego braku.

•	 Jeśli nurt zakręca, promień krzywizny skrętu jest co najmniej pięciokrotnie 
większy od szerokości nurtu.

•	 Strefy przejściowe znajdujące się na brzegach nurtu, w których prędkość wzra-
sta od zera do pełnej prędkości nurtu, są wąskie: nie zajmują więcej niż 10% 
całkowitej szerokości nurtu. W znajdującym się pomiędzy nimi rdzeniu nurtu 
przepływ odbywa się z prędkością, którą można uznać za stałą na całej szero-
kości rdzenia.

•	 Prędkości rdzeni nurtu mieszczą się w przedziale 0,01 ÷ 0,6 m/s.
•	 Nurty węższe i wolniejsze częściej płyną z wiatrem niż nurty szersze i szybsze. 

Jednak kierunek „z wiatrem” jest uprzywilejowany dla wszystkich nurtów, zaś 
„pod wiatr” – dyskryminowany.

•	 Nurty płynące „z wiatrem” mają najmniej zakrętów, a nurty płynące pod wiatr 
– najwięcej.

•	 Nurty o większych prędkościach rdzeni mają szersze strefy przejściowe niż 
nurty wolniejsze o podobnej szerokości całkowitej. Wraz z innymi obserwacja-
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mi pozwala to dokonać oszacowania rzędu wielkości optymalnego gradientu 
prędkości: wynosi on 1/s (na dystansie rzędu jednego metra, mierzonego w po-
przek strefy przejściowej, prędkość wzrasta do około 1 m/s).

•	 Parametry fizykochemiczne wody (mętność, natlenienie, zawartość rozpusz-
czonych substancji) w nurcie i w otaczającym je zastoisku są podobne, często 
identyczne. Jednak, im szybszy jest nurt, tym większa szansa, że pojawią się 
mierzalne różnice tych parametrów. Dla nurtów najszybszych są już one wy-
raźne, co stwarza możliwość interpretowania ich jako strumieni zmętnionych.

•	 Szersze i szybsze nurty są bardziej trwałe w czasie, niż te charakteryzujące się 
mniejszymi wartościami szerokości i prędkości.

•	 Poprzeczne ruchy wody w ramach rdzeni nurtów są obserwowane bardzo 
rzadko dla nurtów szerszych niż 2 m i praktycznie nigdy dla nurtów węższych.

•	 Nie zauważono wyraźnych zależności pomiędzy:
 º całkowitą szerokością nurtu i jego prędkością,
 º prędkością nurtu i krzywizną jego zakrętów,
 º rodzajem i szerokością nurtu a wartościami parametrów fizykochemicz-

nych wody.

3.2.2. Nurty w zbiorniku laboratoryjnym
Zjawiska wskazujące na nieliniowość lepkości przy ekstremalnie powolnych przepły-

wach o swobodnej powierzchni znalazły też potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych.
Eksperymenty prowadzone w Liège (Dufresne et al. 2010a; Dufresne et al. 2010b; 

Dufresne et al. 2011; Dufresne et al. 2012) wykazały istnienie trwałych układów nurtów 
dla przepływów wody w prostopadłościennym zbiorniku laboratoryjnym. Dotyczyły one 
jednak przepływów o pośrednich prędkościach, istotnych dla procesów depozycji osa-
dów. Dla badanych tam przepływów liczba Frouda w zbiorniku wynosiła 0,05 ÷ 0,42, zaś 
liczba Reynoldsa 2,6·105 ÷ 65∙105. Dla takich wartości nie ma potrzeby odwoływania się 
do resztkowych efektów związanych z lepkością. Istotnie w (Dufresne et al. 2011) – (por. 
też Kantoush et al. 1998) – autorzy wykazują, że standardowe równania przepływu tur-
bulentnego płytkiej wody, zaimplementowane w modelu Wolf 2D (Erpicum et al. 2006; 
Detrembleur et al. 2009), wystarczają do opisu zaobserwowanych zjawisk.

Il. 11. Stanowisko pomiarowe
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Il. 12. Schemat stanowiska pomiarowego użytego w doświadczeniach: a) pionowy przekrój podłużny, 
b) widok z góry

Przepływy o swobodnej powierzchni, dla których ewentualne efekty quasi-sta-
tyczne miałyby znaczenie, wymagały przeprowadzenia eksperymentu dla wielokrot-
nie niższych prędkości, niż te występujące w eksperymentach z Liège. Seria takich 
doświadczeń została przeprowadzona w ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej 
w Laboratorium Hydrauliki i Hydrologii Wydziału Inżynierii Środowiska (Hachaj, 
Baran-Gurgul 2019).

Do eksperymentów użyto koryta hydraulicznego o długości 5 m i szerokości 
0,41 m, przedstawionego na ilustracjach 11 i 12. Ściany boczne koryta były przezro-
czyste, co umożliwiło obserwacje całej objętości zawartej w nim wody. Za pomo-
cą przelewu o szerokiej koronie o wysokości 0,25 m odcięta została sekcja koryta 
o długości 4 m. Spowodowało to ustalenie się zwierciadła wody podczas doświad-
czeń na poziomie 0,255 ± 0,001 m. Od strony dopływu koryto zamknięte było pio-
nową ścianką. Aby zminimalizować wpływ tych struktur na obserwowany przepływ, 
zdecydowano się uznać obszary znajdujące się w odległościach do 0,25 m od nich 
jako strefy buforowe, co spowodowało wydzielenie odcinka koryta o długości 3,5 m 
jako właściwej strefy pomiarowej. Aby z kolei zminimalizować efekty termicznego 
mieszania się wody (prądów konwekcyjnych), jej temperatura w korycie była kontro-
lowana; dopuszczalne różnice temperatury nie mogły być większe niż 0,5 K. Obec-
ność konwekcji mogłaby prowadzić do powstania dodatkowych nurtów, utrudniając 
znalezienie zależności pomiędzy położeniem dopływu i natężeniem jego wydatku 
a wynikającym z nich charakterem przepływu w korycie.

Dopływ do koryta doświadczalnego realizowany był za pomocą gumowego jed-
nocalowego węża (średnica wewnętrzna 0,0254 m). Wąż ten mógł zostać ustawiony 
w jednej z czterech pozycji, jak pokazano na ilustracji 13:
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Il. 13. Ustawienia węża zasilającego: a) „nad zwierciadłem”, b) „na zwierciadle”, c) „pod zwierciadłem”, 
d) „głęboko”

a) „nad zwierciadłem” – wylot umieszczony został 0,1 m ponad powierzchnią 
swobodną wody i skierowany pionowo w dół,

b) „na zwierciadle” – oś wylotu węża znajdowała się 0,02 m ponad zwierciadłem, 
zaś wylot skierowany był poziomo w stronę odpływu z koryta,

c) „pod zwierciadłem” – oś wylotu węża znajdowała się 0,04 m poniżej zwiercia-
dła wody, zaś wylot skierowany był poziomo w stronę odpływu z koryta,

d) „głęboko” – oś wylotu węża znajdowała się w połowie głębokości koryta, 
0,125 m pod powierzchnią wody, zaś wylot skierowany był poziomo w stronę 
odpływu z koryta.

Przez zmianę wielkości wydatku dopływu można było sterować parametrami 
przepływu w korycie. Zakres zmienności podstawowych parametrów przepływu po-
kazuje tabela 2. Jak widać, są to wartości o kilka rzędów wielkości mniejsze niż te 
uzyskiwane w doświadczeniu z Liège.

Tabela 2. Zakresy zmienności parametrów przepływu w eksperymencie

Całkowity wydatek Q 0,5⋅10-5 ÷ 1,1⋅10-5 m3/s

Średnia prędkość na wylocie dopływu vd 1,0⋅10-2 ÷ 2,2⋅10-2 m/s

Liczba Reynoldsa dla przepływu w wężu Red 250 ÷ 560

Średnia prędkość przepływu w korycie vc 0,5⋅10-4 ÷ 1,1⋅10-4 m/s

Liczba Reynoldsa dla przepływu w korycie Re 23 ÷ 50

Liczba Frouda dla przepływu w korycie Fr 3,2⋅10-4 ÷ 7,0⋅10-4

Przezroczyste ścianki koryta umożliwiały obserwacje całej objętości wody, 
a w konsekwencji badanie własności zarówno nurtów powierzchniowych, jak i głębi-
nowych. Do śledzenia zachowania się wody w pobliżu powierzchni użyte zostały pły-
waki pokazane na ilustracjach 14 i 15. Ich konstrukcja pozwalała na śledzenie nurtów 
przebiegających nie głębiej niż około 20 mm pod zwierciadłem swobodnym. Obcią-
żenie pływaka plastikową kulką na metalowym drążku pozwoliło na redukcję zakłó-
ceń, pochodzących od efektów związanych z napięciem powierzchniowym, którym 
podlegały pływaki wykonane jedynie z korka. Znikomo mała pojemność cieplna pły-
waków pozwoliła pominąć ich wpływ na temperaturę wody w ich otoczeniu.
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Il. 14. Pływaki użyte w doświadczeniu; składały się one z korkowego dysku, metalowego drążka  
i plastikowej kulki

Il. 15. Pływaki – wygląd rzeczywisty

Il. 16. Pływaki w korycie; widok z góry od strony odpływu
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Na początku doświadczenia pływaki umieszczane były wzdłuż linii znajdującej się 
0,25 m od ściany ograniczającej koryto od strony wlotu. Następnie ich przesunięcia w cza-
sie były śledzone aż do momentu, gdy docierały one do granicy strefy położonej przy 
przelewie stanowiącym wylot z koryta (il. 16). Ogółem wykonanych zostało około 20 
serii pomiarowych, z których 12 zostało zakwalifikowanych do analizy jako niezakłóco-
ne. Eksperyment przyniósł następujące główne obserwacje i wynikające z nich wnioski:

•	 Pływaki nie poruszały się jednostajnie i praktycznie nigdy nie płynęły z prędko-
ścią odpowiadającą średniej prędkości wody w korycie. Zamiast tego albo po-
ruszały się naprzód bądź wstecz z prędkościami o rząd wielkości wyższymi od 
średniej prędkości wody, albo pozostawały w stagnacji, a ich prędkość wynosiła 
zero bądź była znacząco niższa od średniej prędkości przepływu wody w korycie.

•	 Niektóre pływaki poruszały się stale do przodu, inne zaś po pewnym czasie 
zatrzymywały się, a później zaczynały poruszać się znowu do przodu bądź do 
tyłu. Zachowania te sprawiały wrażenie całkowicie przypadkowych.

•	 Względny czas, przez jaki pływaki pozostawały w stagnacji, malał wraz ze 
wzrostem średniej prędkości wody dla dopływu „na zwierciadle” i „głęboko”. 
Dla pozostałych dwóch pozycji takiej zależności nie stwierdzono.

•	 Niezależnie od średniej prędkości przepływu, względny czas stagnacji pływaków 
był najkrótszy dla położenia „na zwierciadle”. Działo się tak nawet w rejonach ko-
ryta dalekich od dopływu. Również intuicja podpowiada, że przy takim położeniu 
dopływu przepływ odbywa się przede wszystkim przez nurty powierzchniowe.

•	 Dla położenia „na zwierciadle” najrzadziej występowały nurty wsteczne, po-
wodujące ruch pływaków w stronę dopływu. Najczęściej pojawiały się one dla 
położenia „głęboko”, występując tam nawet częściej niż nurty skierowane na-
przód. Można to wyjaśnić faktem, że dla takiego położenia dopływu główny 
nurt ma charakter głębinowy i nie dociera na powierzchnię.

•	 Dla wszystkich położeń dopływu poza „głęboko”, wraz ze zwiększaniem się 
średniej prędkości przepływu, rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się 
pływaka unoszonego wstecz. Świadczy to o zachodzeniu procesów o wyraźnie 
nieliniowym charakterze.

•	 Średnia długookresowa prędkość pływaka (mierzona jako całkowity dystans 
pokonany przez niego w ciągu 300 sekund, podzielony przez ten czas) rośnie 
wraz z prędkością średnią przepływu jedynie dla położenia „na zwierciadle”. 
Dla pozostałych położeń taka zależność nie występuje.

•	 Prędkości chwilowe pływaków, które nie stagnowały, były średnio około 
2,5 razy większe dla ruchu w kierunku odpływu niż dla ruchu wstecznego.

•	 Zasięg wpływu przelewu wylotowego, rozumiany jako odległość od niego, po 
przekroczeniu której pływaki poruszały się zawsze do przodu, wynosił od kil-
ku (dla pozycji „głęboko”) do kilkunastu (dla pozycji „na zwierciadle”) centy-
metrów i nie wykazywał korelacji ze średnią prędkością przepływu w korycie. 
Nigdy zatem nie wykroczył poza wyznaczoną dolną strefę buforową.
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Aby umożliwić wizualizację nurtów głębinowych, które pojawiały się w ekspery-
mencie, użyto barwnika – niebieskiego atramentu wodnego, utrzymywanego w ta-
kiej samej temperaturze jak woda w korycie pomiarowym. Niewielkie jego porcje (do 
0,2 cm3) umieszczane były bądź to przy dnie, bądź w połowie drogi pomiędzy dnem 
a zwierciadłem wody. Wstrzyknięcie barwnika następowało na tyle powoli, aby samo 
z siebie nie tworzyło lokalnych strumieni.

Atrament był następnie unoszony przez wodę, a widoczne chmury i smugi były 
fotografowane (zob. il. 17a i 17b). Przez większość czasu chmury barwnika stagnowały, 
rozpraszając się z wolna na skutek ruchów dyfuzyjnych. Jednak od czasu do czasu ich 
części dostawały się w zasięg lokalnych nurtów, co powodowało powstawanie wydłu-
żonych struktur podobnych do włókien. Włókna te miały zazwyczaj dobrze widoczne 
ostre krawędzie (il. 17a), a ich długość wynosiła od kilku do kilkudziesięciu centyme-
trów. Taki obraz świadczy o tym, że prędkość unoszenia, która doprowadziła do po-
wstania tych włókien, była o kilka rzędów wielkości wyższa od prędkości poprzecz-
nych ruchów dyssypacyjnych, jakakolwiek byłaby ich natura. Dodatkowo, równoległe 
rozmieszczenie sąsiadujących ze sobą włókien świadczy o laminarnym przepływie we-
wnątrz nurtów. Te dwie obserwacje powodują, że należy tu odrzucić hipotezę, że za 
powstawanie widocznych nurtów odpowiadają lokalne fluktuacje prędkości związane 
z turbulencją. Natomiast hipoteza, że przepływy o prędkościach bliskich zeru są tłu-
mione w porównaniu z przepływani szybszymi, znajduje tu wsparcie.

Nurty, które prowadziły do powstawania włókien, miały charakter efemeryczny: 
pojawiały się w przypadkowych miejscach, często (choć nie zawsze) zmieniały kie-
runki, a następnie – po upływie od kilku do około 100 sekund – zanikały, powodując 
dalsze rozmywanie się utworzonych przez nie struktur (il. 17b). Ze zwiększaniem się 
prędkości średniej w zbiorniku zwiększała się liczba pojawiających się głębinowych 
nurtów, natomiast nie zaobserwowano zwiększenia się ich średniej prędkości. Układ 
„na zwierciadle” produkował najmniej nurtów głębinowych, układ „głęboko” najwię-
cej, zaś układ „nad zwierciadłem” sprzyjał przede wszystkim pojawianiu się nurtów 
o wyraźnie zaznaczonej pionowej składowej prędkości.

Podsumowując: zarówno obserwacje polowe, jak i doświadczenia laboratoryjne 
wskazują na istnienie nieliniowych efektów, pojawiających się przy przepływach ze 
swobodnym zwierciadłem i bardzo niskimi prędkościami. Zamiast jednorodnego 
pola prędkości, obejmującego całą domenę, pojawiają się nurty i zastoiska. Obraz 
taki nie jest zgodny z modelem Newtona i świadczy o występowaniu resztkowej lep-
kości statycznej. Brak dyspersji prędkości w ramach nurtów powoduje konieczność 
odrzucenia ich genezy jako zgodnej z dyssypacyjnym modelem Smagorinsky’ego. 
Fakt, że objętość wody w nurtach jest niewielka w porównaniu z objętością wody 
w zastoiskach, faworyzuje podejście Stribecka w porównaniu z modelami Binghama 
i Cassona. Obserwacja wąskich stref przejściowych pojawiających się nurtów pozwa-
la też wysnuć hipotezę, że wartość energetycznie optymalnego gradientu prędkości 
dla takiego ruchu ma rząd wielkości 1/s.
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Il. 17. Przykładowe kształty tworzone przez barwnik unoszony przez nurty w trakcie doświadczenia; 
liczby odpowiadają odległości od wylotu węża zasilającego w cm; a) fotografia zrobiona pod kątem 45° 

w dół, b) fotografia zrobiona poziomo



Rozdział 4

PRZYGOTOWANIE DANYCH RZECZYWISTYCH  
DO WYKORZYSTANIA W MODELU OPARTYM NA STANACH

4.1. Natężenia przepływu dopływów i odpływów

Podstawowym parametrem charakteryzującym dowolny przepływ płynu jest 
jego natężenie – inaczej wydatek – mierzone w m3/s. W odniesieniu do przepły-
wów w zbiornikach zaporowych wartości natężenia przepływu mogą być znane dla 
dopływu głównego, dopływów bocznych oraz odpływów. Wartości dopływów i od-
pływów są powiązane ze zmianami poziomu wody w zbiorniku – w istocie, jeśli 
pominąć lokalne parowanie i opad, zachodzi między nimi ścisły związek:

 � �� � �Q Q A z
tin out

�
�

 (34)

gdzie:
∑Qin   –  sumaryczny wydatek wszystkich dopływów,

∑Qout   –  sumaryczny wydatek wszystkich odpływów,

A  –  pole powierzchni zwierciadła zbiornika,
z  –  poziom zwierciadła,
t  –  czas.

Należy zauważyć, że dla zbiorników zaporowych A jest nietrywialną funkcją 
zmiennego w czasie poziomu zwierciadła z, co sprawia, że zależność między natęże-
niem przepływu i zmianami poziomu zwierciadła może być skomplikowana, pomi-
mo pozornej prostoty wzoru. Dotyczy to zwłaszcza zbiorników o złożonym kształcie. 
Dodatkowo nie istnieje jawna zależność między wartościami natężeń dopływów i od-
pływów a wartością samego poziomu piętrzenia.

Na ilustracji 14 przedstawiono wykres punktowy, w którym na osi poziomej 
znajduje się wartość chwilowego wydatku głównego dopływu Qin do zbiornika 
Dobczyce (Raby), zaś na osi pionowej odpowiadająca mu wartość poziomu pię-
trzenia z w danym momencie. Dane pochodzą z lat 1997-2016, a pomiary prze-
prowadzane były raz dziennie. Punkty układają się w rozmytą chmurę, a wyzna-
czenie, czy nawet oszacowanie zależności pomiędzy obiema wielkościami jest tu 
niezwykle trudne.
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Il. 18. Wykres punktowy zależności pomiędzy natężeniem dopływu i poziomem zwierciadła wody  
dla zbiornika Dobczyce. Pozioma oś dopływu ma skalę logarytmiczną, oś pionowa – liniową

W celu lepszej wizualizacji tych danych można sporządzić ich dwuwymiarowy 
histogram. Przedziały rozdzielcze takiego histogramu na osi poziomej Qin winny 
być wyznaczone w skali logarytmicznej (autor użył trzech przedziałów na rząd 
wielkości). Przedziały rozdzielcze na osi poziomu zwierciadła powinny zachować 
skalę liniową (użyto rozdzielczości 0,5 m). Na ilustracji 19 przedstawiono wyniko-
wy dwuwymiarowy histogram, przy czym skala osi konturów jest logarytmiczna, 
o podstawie 2.
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Il. 19. Konturowy histogram 2D zależności pomiędzy natężeniem dopływu i poziomem zwierciadła 
wody dla zbiornika Dobczyce, wykonany na podstawie danych z il. 14. Pozioma oś dopływu i zestaw 

konturów zliczeń mają skalę logarytmiczną. Na osi poziomej jednemu rzędowi wielkości odpowiadają 
trzy przedziały rozdzielcze

Z analizy histogramu Qin/z można wyciągnąć kilka wniosków:
•	 Zależność ma charakter rozmyty z tendencją rosnącą. Dopasowanie konkret-

nego wzoru do takich danych, choć teoretycznie możliwe, nie dałoby dodatko-
wej informacji nadającej się do praktycznego wykorzystania.

•	 Najczęściej (ponad 512 zliczeń w przedziałach rozdzielczych) występują natę-
żenia w zakresie 2 ÷ 10 m3/s, którym towarzyszą poziomy piętrzenia w zakresie 
267 ÷ 269,5 m n.p.m.
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•	 Bardzo niskie wartości dopływu (poniżej 1 m3/s) pojawiają się rzadko i zasad-
niczo tylko dla poziomów zwierciadła poniżej 268,5 m n.p.m. (choć zdarzył się 
wyjątek, dla którego dopływ poniżej 0,5 m3/s wystąpił dla poziomu zwierciadła 
270 m n.p.m.).

•	 Wysokie poziomy piętrzenia pojawiają się niemal wyłącznie dla wysokich na-
tężeń dopływu, ale zależność odwrotna jest słabsza.

Wymienione powyżej wnioski są zgodne z intuicyjnym zrozumieniem hydrome-
teorologicznych uwarunkowań pracy zbiornika zaporowego i mogą stanowić podbu-
dowę do dalszej analizy tych wartości jako parametrów stanu, przedstawionej w dal-
szej części tej sekcji.

Jeśli chodzi o możliwość zmierzenia dokładnych wartości wydatków dopływów i od-
pływów zbiornika zaporowego, zauważyć należy, iż odpływy są niemal zawsze związane 
z urządzeniami hydrotechnicznymi kontrolowanymi przez człowieka: upusty zapór czy 
wloty ujęć wody pitnej lub przemysłowej są monitorowane i wartość natężenia przepływu 
jest tam znana w dowolnej chwili, z wyjątkiem niektórych sytuacji awaryjnych.

Z kolei dopływy do zbiornika mogą mieć zaś charakter naturalny bądź sztuczny. 
Sztucznym dopływem może być nawet dopływ główny zbiornika, w sytuacji, gdy ko-
lejne rezerwuary tworzą kaskadę – np. dla Jeziora Międzybrodzkiego (zwanego też – 
od umiejscowienia zapory – zbiornikiem Porąbka) głównym dopływem jest odpływ 
z położonego wyżej Jeziora Żywieckiego (inaczej: zbiornika Tresna). Sztuczny i ste-
rowany charakter mogą mieć również dopływy boczne, będące na przykład wylotami 
przepompowni wód opadowych, wylotami elektrowni szczytowo-pompowych albo 
kanałami odprowadzającymi wodę ze zrzutu pobliskich stawów. We wszystkich tych 
przypadkach wielkość przepływu w danej chwili jest znana.

Dla dopływów naturalnych sytuacja jest bardziej skomplikowana. Naturalne do-
pływy główne mają w swoim biegu stacje wodowskazowe o znanych krzywych na-
tężenia przepływu7 (KNP). Dotyczy to też niektórych z dopływów bocznych; inne 
pozostają nieopomiarowane. Jednak nawet tam, gdzie stacje pomiarów wodowska-
zowych działają, wyliczona z KNP wartość wydatku przepływu ma charakter przy-
bliżony. Z drugiej strony (pomijając sytuacje wyjątkowe, np. lokalne opady nawalne) 
natężenie przepływu w większości dopływów bocznych może być albo pominięte, 
albo z dobrym przybliżeniem wyrażone jako pewien stały ułamek wartości natężenia 
przepływu dla dopływu głównego.

Tabela 3 przedstawia przepływy na rzekach zasilających wybrane zbiorniki reten-
cyjne w południowej Polsce, zmierzone na wodowskazach znajdujących się w po-
bliżu tychże zbiorników. Metodyka wyliczenia przepływów charakterystycznych jest 
zgodna z (PSHM 2003):

7 Za (IMGW, PIB 2013) autor używa określenia „krzywa natężenia przepływu”, w skrócie KNP, 
na zależność Q = f(h) przepływu przez przekrój od poziomu zwierciadła wody na tym przekroju  
(ang. rating curve). Używane w tym kontekście wyrażenie „krzywa konsumcyjna”, autor uznaje za 
ułomne językowo.
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•	 SNQ (przepływ średni niski) – średnia wartość z najniższych przepływów 
rocznych, wyznaczanych z odpowiedniej krzywej natężenia przepływu z 40 lat,

•	 SSQ (przepływ średni) – średnia wartość ze średnich przepływów rocznych, 
wyznaczonych na podstawie rocznych hydrogramów przepływu z 40 lat,

•	 SWQ (przepływ średni wysoki) – średnia wartość z najwyższych przepływów 
rocznych, wyznaczanych z odpowiedniej krzywej natężenia przepływu z 40 lat.

Tabela 3. Zestawienie charakterystycznych przepływów w m3/s na rzekach zasilających  
wybrane zbiorniki zaporowe w zlewni górnej Wisły (IMGW, PIB 2013)

Zbiorniki Rzeka Wodowskaz SNQ SSQ SWQ

Czorsztyn
Sromowce Dunajec Nowy Targ 4,13 16,4 308

Dobczyce Raba Dobczyce 2,36 9,84 213

Goczałkowice Wisła Goczałkowice 0,98 8,6 123

Rożnów
Czchów Dunajec Nowy Sącz

Czchów
14,3
14,1

66,2
69,9

956
1002

Solina
Myczkowce San Lesko 5,05 28,7 296

Tresna
Porąbka
Czaniec

Soła Żywiec 1,8 15,9 336

Do celów dalszych analiz wartości przepływów całkowitych w zbiornikach można 
podzielić na następujące kategorie:

•	 bardzo niskie: Q < SNQ – charakterystyczne dla okresów suchych, gdy najistot-
niejszym czynnikiem wpływającym na hydrodynamikę zbiornika jest wiatr 
(zob. sekcja 4.2),

•	 niskie: SNQ ≤ Q < SSQ – w tym przedziale mieści się większość wartości prze-
pływu w czasie istnienia zbiornika,

•	 średnie: SSQ SSQ SWQ� � �Q   – przepływy w okresach umiarkowanie desz-
czowych, niewielkie wezbrania; jako górną granicę tego przedziału autor przy-
jął średnią geometryczną wartości SSQ i SWQ,

• wysokie: SSQ SWQ SWQ� � �Q  – wezbrania,
•	 bardzo wysokie: SWQ < Q – duże wezbrania, gdy przepływ jest czynnikiem na 

tyle dominującym, że wpływ innych parametrów stanu może zostać pominięty.
Zamiast przepływów charakterystycznych można też w powyższej analizie użyć 

przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia Qp (Węglarczyk 2014; 
por. też Węglarczyk 2015), jeśli są one określone dla dopływów i/lub odpływów dane-
go zbiornika, np. Q90% (dobowe) zamiast SNQ, Q30% (dobowe) zamiast SSQ oraz Q50% 
(roczne) zamiast SWQ.
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Ze względu na specyfikę modelu opartego na stanach, a także znaczne różnice 
wartości poszczególnych przepływów charakterystycznych dla danego zbiornika, nie 
jest wymagana wysoka dokładność znajomości wartości granicznych, oddzielających 
od siebie kolejne kategorie przepływów. Dopuszczalne, a nawet zalecane ze względu 
na jasność przekazu, jest stosowanie zaokrągleń.

Dobór wielkości reprezentatywnych natężenia przepływu w modelowaniu nume-
rycznym powinien się opierać na analizie wrażliwości modelu na zmienność przepływu 
w ramach danej kategorii wartości. Jeżeli brak jest efektów chaotycznych (szybkich zmian 
pola prędkości przy niewielkich zmianach natężenia przepływu Q), można dla każdej 
z kategorii dobrać tylko jedną wartość Q, np. średnią w ramach tej kategorii, lub inną, dla 
której wygodnie prowadzić dalsze analizy. Jeżeli jednak efekty chaotyczne zachodzą, np. 
następuje znacząca zmiana przebiegu nurtu głównego przy niewielkiej zmianie wydatku 
Q, istotne jest wyznaczenie tej wartości i dobranie reprezentatywnego natężenia przepły-
wu zarówno wyższego, jak i niższego od wartości, dla której taki efekt zachodzi.

Rozważyć należy zarówno stany, dla których całkowity dopływ jest równy całkowi-
temu odpływowi, jak i te, dla których dopływ jest różny od odpływu (tzw. stany niesta-
cjonarne). Przy tych drugich pamiętać należy, że przy dużej różnicy między dopływem 
i odpływem są one krótkotrwałe i oznaczają napełnianie bądź opróżnianie zbiornika. 
Stany o niewielkiej różnicy dopływu i odpływu mogą utrzymywać się dłużej.

Ilustracja 20 pokazuje wizualizację symulowanego przebiegu nurtu głównego dla 
stanów niestacjonarnych zbiornika Goczałkowice w strefie przepływów średnich 
dopływu i odpływu głównego (10 m3/s ≤ Q ≤ 80 m3/s). Przebieg ten jest zgodny 
z obserwacjami nurtu rzeczywistego na tym zbiorniku przy braku wiatru. Choć nurt 
nieco bardziej meandruje dla sytuacji, gdy przewagę ma dopływ, a przebiega bardziej 
wprost, gdy większy jest odpływ, ogólny obraz jest podobny dla wszystkich pięciu 
rozpatrywanych przypadków. Do celów analizy w ramach modelu opartego na sta-
nach jako reprezentatywny można wybrać tu zatem stan najprostszy do symulacji, 
czyli stan stacjonarny o wydatku całkowitym dopływu i odpływu Q = 40 m3/s.

Natężenie przepływu dopływów i odpływów bocznych nie ma zazwyczaj wpływu 
na przebieg nurtu głównego. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły:

•	 Jeśli przepływ całkowity przez zbiornik jest niski lub bardzo niski, a na zbiorni-
ku umieszczone jest ujęcie wody, może się zdarzyć, że pobór wody z ujęcia do-
równa lub nawet przewyższy wydatek upustów zapory. W takiej sytuacji nurt 
główny kierować się będzie do tego ujęcia lub ulegnie rozdwojeniu na odnogi 
skierowane do ujęcia i do zapory.

•	 Jeśli w zlewni któregoś z dopływów bocznych wystąpi deszcz nawalny lub 
znaczący zrzut wody ze znajdujących się tam innych zbiorników (np. stawów 
rybnych), wtedy dopływ boczny może na krótki czas przewyższyć wydatkiem 
dopływ główny, co może rozerwać lub zepchnąć w bok nurt główny.

•	 Jeśli zbiornik zaporowy stanowi jednocześnie rezerwuar dolny elektrowni 
szczytowo-pompowej, wtedy wartość natężenia dopływu i odpływu z wylotu 



77Przygotowanie danych rzeczywistych do wykorzystania w modelu opartym na stanach

sztolni elektrowni może przewyższyć wartości dla dopływu i odpływu główne-
go, przy czym są to sytuacje krótkotrwałe (kilka godzin) i często występujące 
w cyklu dobowym.

Pierwsza i druga ze wskazanych sytuacji analizowane będą w rozdziale 5 dla 
zbiornika Goczałkowice. Sytuacja trzecia występuje często w zbiorniku Porąbka, dla 
którego wydatek pracującej elektrowni Porąbka-Żar jest tego samego rzędu wielkości 
co SSQ (Trzewik, Hachaj 2013; Hachaj, Szlapa, Tutro 2014).

Il. 20. Przebieg symulowanego nurtu głównego na zbiorniku Goczałkowice dla stanów 
niestacjonarnych w strefie przepływów średnich; dopływ (Qin) i odpływ (Qout) w m3/s

Decyzja, czy wpływ natężenia dopływów bocznych na stan zbiornika można pominąć 
(a jeżeli można, to których), zależy od konkretnego przypadku: celu, zasięgu przestrzen-
nego i szczegółowości prowadzonej analizy. Nawet jeśli dopływy boczne nie mają wpły-
wu na nurt główny w zbiorniku, mogą one generować nurty lokalne, które będą miały 
wpływ na kształt i rozmiar położonych w pobliżu ich ujść zastoisk. W praktyce częściej 
uwzględnia się je w krótkookresowych scenariuszach sytuacji wyjątkowych (rozdział 6) 
niż w długookresowych scenariuszach potencjału ekologicznego (rozdział 5).

4.2. Prędkość i kierunek wiatru

Kolejnym czynnikiem wpływającym w znaczący sposób na charakter przepływu 
w zbiornikach retencyjnych jest wiatr. Ma on tym większy wpływ, im większą powierzch-
nię ma dany zbiornik. Dla rezerwuarów płytkich, takich jak zbiornik Goczałkowice, 
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jeżeli przepływ mieści się w granicach niskich i średnich, to właśnie wiatr ma najwięk-
szy wpływ na układ nurtów i zastoisk, co będzie pokazane w ramach studium będącego 
treścią rozdziału 5. Z kolei dla zbiorników głębszych, takich jak zbiornik Dobczyce 
(rozdział 6) czy Solina, zależność jest słabsza. Jednak nawet dla zbiorników głębokich 
wpływu tego nie można zaniedbać. Jeżeli zbiornik jest głębszy, mogą wystąpić dwie sy-
tuacje, w których wpływ wiatru jest znacznie istotniejszy, niż sugerowałaby to intuicja:

•	 Jeśli w zbiorniku występuje stratyfikacja, to termoklina separuje leżący pod nią 
hipolimnion od wpływu wiatru. Efektywna głębokość zbiornika ulega zatem 
zmniejszeniu.

•	 Jeśli w zbiorniku zachodzi mieszanie warstw leżących na różnych głęboko-
ściach, wtedy wiatr wpływa na kształt cyrkulacji – woda będzie wznosić się 
z głębiny raczej po stronie nawietrznej, tworzyć nurt powierzchniowy zgodny 
z kierunkiem wiatru, zagłębiać się z powrotem po stronie zawietrznej i powra-
cać na stronę nawietrzną za pośrednictwem nurtu głębinowego.

Aby skategoryzować czynnik wiatru jako jeden z parametrów stanu, należy najpierw 
znaleźć odpowiednie przedstawienie danych wiatrowych dla odpowiedniego obszaru. Moż-
na do tego celu użyć dostępnych danych historycznych na temat prędkości i kierunku wiatru 
na danym obszarze. Dane takie są zbierane raz lub kilka razy dziennie przez dłuższy okres. 
Kierunek wiatru dla starszych danych zazwyczaj bywa oznaczany jednym z ośmiu kierun-
ków głównych. Na podstawie tych danych można sporządzić wiatrogram w postaci ośmio-
punktowej róży wiatrów. Przykładowa róża wiatrów tego rodzaju, sporządzona na podsta-
wie danych historycznych dla zbiornika Goczałkowice, pokazana została na ilustracji 21.

Il. 21. Klasyczna ośmiokierunkowa róża wiatrów dla zbiornika Goczałkowice, sporządzona na 
podstawie danych historycznych z lat 1959-1963
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Nowoczesne stacje meteorologiczne mają możliwość automatycznego zbierania 
danych co zadany przedział czasu i zapisywania ich na zdalnych serwerach (Długosz 
et al. 2014). Takie posterunki pomiarowe zwykle mierzą kierunek wiatru z większą 
dokładnością – nawet do pojedynczych stopni. Dokładność pomiaru prędkości wia-
tru jest rzędu 0,1 m/s. Same pomiary dokonywane mogą być w odstępie godzin lub 
minut. Powoduje to powstawanie dużych zbiorów danych, zawierających – przynaj-
mniej teoretycznie – dokładne wartości parametrów wiatru, pozwalające na śledzenie 
ich zmienności w czasie. W praktyce jednak stacje takie, ze swojej natury wystawione 
na działanie czynników atmosferycznych, bywają zawodne. Dlatego przed wykorzy-
staniem danych pochodzących z takich stacji należy starannie zweryfikować je pod 
kątem ich wiarygodności. W trakcie swoich badań autor tej pracy natrafił na nastę-
pujące rodzaje niespójności w danych wiatrowych, pochodzących z automatycznych 
stacji pomiarowych:

•	 Przerwy: Brak rejestracji danych przez jakiś czas. Jeśli interesujące jest jedynie 
zliczanie wartości prędkości i kierunku wiatru, a nie ich ewolucja w czasie, 
przerwy można zignorować.

•	 Desynchronizacja: Kolejne wartości czasu są zarejestrowane w bazie danych, 
ale tylko niektórym towarzyszą wpisy o sile i kierunku wiatru; inne rekordy 
odnotowują tylko prędkość, inne tylko kierunek, a dla jeszcze innych pola te 
są puste. Dane zdesynchronizowane należy uznać za bezwartościowe nawet dla 
rekordów kompletnych. Ma tu zastosowanie zasada: „Jeśli zegar uderzył trzy-
naście razy, oznacza to nie tylko, że ostatnie uderzenie było fałszywe, ale tak-
że, że należy wątpić w prawdziwość pozostałych dwunastu”. Desynchronizację 
stosunkowo łatwo zidentyfikować w danych (pojawia się w nich duża liczba 
niekompletnych rekordów), o ile tylko system zapisujący dane nie wypełnia 
automatycznie pustych pól np. zerami albo ostatnio występującymi w tych po-
lach wartościami. Zwłaszcza w tym drugim przypadku desynchronizacja może 
umknąć uwadze.

•	 Zacięcia: Na skutek mechanicznej bądź elektrycznej usterki przyrząd rejestru-
je przez pewien czas tę samą wartość mierzonej wielkości. Tego typu błędy 
mogą być trudne do rozpoznania. Pomocne może tu być sporządzenie histo-
gramu danej wartości. Występowanie zacięć powoduje powstawanie pików8 
dla wartości, przy których następuje zacięcie, oraz często towarzyszących im 
luk dla wartości nieco wyższych lub nieco niższych. Zacięcia dla pomiarów 
wiatru występują częściej w danych dotyczących jego kierunku, aczkolwiek 
możliwe są też dla danych zawierających wartości prędkości. Przykładowy po-
prawny histogram dla kierunku wiatru dla zbiornika Goczałkowice za okres od 
czerwca 2011 do października 2012 roku pokazano na ilustracji 22.

8 Pik (ang. peak) jest to wąski, zajmujący jeden lub kilka przyległych przedziałów rozdzielczych hi-
stogramu, wzrost liczby zliczeń, odcinający się wizualnie od sąsiedztwa. Analogiczny wąski spadek 
liczby zliczeń nazywany jest luką.
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Il. 22. Przykładowy histogram kierunku wiatru zmierzonego przez automatyczną stację pogodową. 
Brak anomalii świadczących o usterkach sprzętu

•	 Przepełnienia: Jeśli mierzona wielkość przekroczy pewien próg, rejestrowana 
jest ta właśnie wartość progowa, nie zaś wartość rzeczywista. W przypadku wia-
tru przepełnienia dotyczą pomiaru jego prędkości. Powodują kumulację danych 
o najwyższej zmierzonej wielkości. Przepełnienie tego rodzaju łatwo zidentyfi-
kować, sporządzając histogram tejże wielkości, najlepiej w skali logarytmicznej 
na osi zliczeń. Efekt przepełnienia jest wtedy widoczny jako wyraźny pik zamy-
kający histogram od prawej strony. Inną możliwością, występującą w przypadku 
przepełnienia, jest zapisywanie w bazie danych zer, gdy wielkość mierzona prze-
kroczy wartość progową. W takim przypadku histogram zawierać będzie gwał-
towny spadek, tzw. odcięcie, przy najwyższej rejestrowanej wartości. Przykładowy 
poprawny histogram dla prędkości wiatru dla zbiornika Goczałkowice za okres 
od czerwca 2011 do października 2012 roku pokazano na ilustracji 23. Ilustracja 
24 zawiera przykłady histogramów świadczących o wystąpieniu niespójności da-
nych, utworzone na podstawie histogramu z ilustracji 23.

Il. 23. Przykładowy histogram prędkości wiatru zmierzonego przez automatyczną stację pogodową. 
Logarytmiczny spadek liczby zliczeń wraz z prędkością, a także brak pików kwalifikuje dane do dalszej analizy
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Il. 24. Przykłady histogramów danych zawierających niespójności: a) zacięcie dla wartości 4,6 m/s,  
b) przepełnienie typu „kumulacja”, c) przepełnienie typu „odcięcie”
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Po weryfikacji poprawności danych pomiarowych można wykreślić dla nich wie-
lopunktową różę wiatrów, taką jak pokazana na ilustracji. 25.

Porównanie obu wiatrogramów (il. 21 i il. 25), sporządzonych dla tego samego 
obszaru, przy uwzględnieniu różnic użytych skal, prowadzi do ważnego wniosku: 
o ile rozkład częstotliwości występowania poszczególnych kierunków wiatru jest 
podobny, o tyle w przypadku prędkości średnich występują tu znaczne różnice. 
Dla danych historycznych, w zależności od kierunku, prędkości średnie mieszczą 
się w przedziale 1,75 ÷ 6,25 m/s, zaś dla danych nowszych przedział ten wynosi 
0,75 ÷ 2,25 m/s. Różnica ta może wynikać z kilku czynników:

•	 rzeczywistej zmiany średniej prędkości wiatru na przestrzeni 50 lat, będącej na 
przykład skutkiem zwiększenia się powierzchni sąsiadujących ze zbiornikiem 
lasów bądź też ogólnej zmiany warunków klimatycznych w regionie;

•	 innej lokalizacji stacji pomiarowej w terenie;
•	 innej metodyki pomiaru prędkości wiatru; dla danych z lat 2011-2012 mierzo-

na była chwilowa prędkość wiatru co 10 minut. Dla lat 1959-1962 wartość za-
pisywana była raz dziennie, a pomiar przeprowadzano wiatromierzem Wilde’a, 
przy czym brak jest informacji, czy zapisywana była prędkość chwilowa o kon-
kretnej godzinie, czy pomiary były w jakiś sposób uśredniane w ciągu dnia;

•	 większej czułości przyrządu współczesnego, co powodowałoby zliczanie zdarzeń 
o wietrze wiejącym z bardzo małą prędkością, który wcześniej zliczany byłby 
jako cisza. (Przeciwko tej hipotezie w rozpatrywanym przypadku świadczy jed-
nak fakt, że w pomiarach historycznych ciszę odnotowano w 33,4% przypadków, 
a w pomiarach nowszych w 65%, a więc prawie dwukrotnie częściej).

Il. 25. 36-kierunkowa róża wiatrów dla zbiornika Goczałkowice według danych ze stacji pomiarowej  
za okres od czerwca 2011 do października 2012 roku
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Niezależnie jednak od udziału poszczególnych wymienionych przyczyn w nie-
zgodności wyników obu serii pomiarowych, powyższy przykład pokazuje, że błędem 
jest agregowanie danych pochodzących z różnych źródeł bez wcześniejszej weryfika-
cji ich zgodności.

Wiatrogram, taki jak pokazany na ilustracji 25 zawiera informacje o prędkościach 
i kierunkach wiatru, ale gubi wzajemną zależność między tymi dwoma wartościami. 
Dysponując znaczną liczbą pomiarów, można wykreślić inny rodzaj wiatrogramu – 
dwuwymiarowy histogram, którego jedna oś obrazuje prędkość, druga zaś kąt. Hi-
stogram tego rodzaju, utworzony na podstawie tych samych co poprzednio danych, 
zawierających 25 078 par kąt/prędkość, dla których prędkość była niezerowa, poka-
zany został na ilustracji 26 w postaci konturowej. Podobnie jak dla róży wiatrów, kąt 
0°/360° odpowiada wiatrowi północnemu.

Il. 26. Konturowy histogram 2D prędkości i kierunku wiatru dla zbiornika Goczałkowice  
według danych z okresu od czerwca 2011 do października 2012 roku
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Analiza obu wiatrogramów, sporządzonych na podstawie danych z lat 2011-2012 
(il. 25 i 26), oraz histogramów jednowymiarowych kierunku i prędkości wiatru (il. 22 
i 23) pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków, prowadzących do kategory-
zacji warunków wiatrowych panujących na zbiorniku:

•	 Najwyższą prędkością wiatru, dla której liczba zliczeń zmierzonych par kąt/
prędkość przekracza 20, jest 3,2 m/s, występująca dla kąta 80° (wiatr wschod-
ni E, z lekkim odchyleniem na północ). Warunki wiatrowe, gdy prędkość 
przekracza tę wartość, należy zatem traktować jako krótkotrwałe. Najwyższą 
w ogóle zmierzoną prędkością było 12,9 m/s dla kąta 300°, przy czym wartość 
prędkości powyżej 11,4 m/s została zaobserwowana tylko ten jeden raz.

•	 Najwięcej zliczeń (207) występuje dla pary 0,4 m/s/80°, 200 zliczeń poja-
wia się też dla tego samego kąta i prędkości 0,2 m/s. Zatem są to warun-
ki wiatrowe występujące najczęściej w kontekście pojedynczych wartości 
zmiennych.

•	 W zakresie kątów 200 ÷ 230° (wiatr południowo-zachodni SW) występuje 
szerokie maksimum liczby zliczeń. Łączna liczba zliczeń w tym przedziale 
kątów jest ponaddwukrotnie większa (1592 pary kąt/prędkość) niż dla mak-
simum obejmującego poprzednio omawiane przypadki, a znajdującego się 
w przedziale kątów 70 ÷ 90° (łącznie 791 par). Szczyt tego maksimum (185 
zliczeń) występuje dla prędkości 0,9 m/s i kąta 220°. W kontekście szerszych 
przedziałów wartości zakres kątów 200 ÷ 230° i prędkości 0,2 ÷ 1,5 m/s po-
jawia się najczęściej.

•	 Trzecie pod względem liczby zliczeń maksimum pojawia się dla kątów 
z przedziału 280 ÷ 310° (wiatr zachodnio-północno-zachodni WNW). Jest 
ono znacznie słabiej zaznaczone niż dwa poprzednie; jego szczyt przypada 
na kąt 300° i prędkość 0,5 m/s (132 zliczenia). Zauważyć tu należy, że do 
tego przedziału kątów należy też para o największej zmierzonej prędkości 
(300°/12,9 m/s).

•	 Wiatr z kierunków innych niż trzy wymienione maksima: E, SW oraz NWN, 
występuje znacznie rzadziej, a jego prędkości są średnio mniejsze od występu-
jących w ramach tychże maksimów.

Na podstawie powyższego można przyjąć następujące dziesięć uproszczonych ka-
tegorii warunków wiatrowych jako warunków reprezentatywnych dla rozpatrywane-
go zbiornika w dłuższych przedziałach czasowych:

•	 warunki bezwietrzne,
•	 wiatr z kierunku 80° o prędkościach 0,5, 1,5 i 2,5 m/s,
•	 wiatr z kierunku 220° o prędkościach 0,5, 1,5 i 2,5 m/s,
•	 wiatr z kierunku 300° o prędkościach 0,5, 1,5 i 2,5 m/s.
Wiatr o większych prędkościach lub wiejący z innych kierunków może być uży-

wany w razie potrzeby do symulowania stanów krótkotrwałych o niewielkim praw-
dopodobieństwie wystąpienia.
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4.3. Inne parametry stanu

4.3.1. Zmienność poziomu zwierciadła wody

Zmiany poziomu zwierciadła wody w zbiorniku wynikają z nierównowagi po-
między całkowitym dopływem a całkowitym odpływem z rezerwuaru. Jest to zatem 
parametr wtórny w stosunku do natężeń przepływu. Specyfika modelu opartego 
na stanach powoduje, że w ramach analizy pojedynczego stanu można przyjąć, że 
poziom wody pozostaje stały. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zmiany te są szybkie, 
czyli gdy przy znacznej nierównowadze bilansu dopływ-odpływ następuje napeł-
nianie lub opróżnianie zbiornika. W takich przypadkach istotne jest, aby model 
numeryczny, za pomocą którego prowadzi się obliczenia tych stanów, pozwalał na 
zalewanie i odsłanianie poszczególnych elementów siatki obliczeniowej.

Pole prędkości wody w zbiorniku, który jest opróżniany, nie różni się znacznie 
dla głębokich części zbiornika, położonych w pewnym oddaleniu od odpływu, od 
pola prędkości stanu, charakteryzującego się przepływem ustalonym o podobnej su-
mie dopływów (Hachaj, Tutro 2014; Szlapa, Tutro 2016). Znaczące różnice występują 
natomiast na obszarach płytkich, gdzie pojawia się przepływ w stronę części głęb-
szej, a także w pobliżu odpływu głównego. Daje to możliwość użycia sekwencji sta-
nów o zmniejszającym się poziomie zwierciadła wody do odtworzenia tego procesu, 
z uwzględnieniem specyficznych nurtów dośrodkowych dla obszarów płytkich.

Zupełnie inna sytuacja występuje przy napełnianiu zbiornika – w tym przypadku pole 
prędkości jest odmienne niż dla jakiegokolwiek stanu o przepływie ustalonym. Strumie-
nie wody wdzierają się wtedy na obszary suche, docierając do głębszych części zbiornika 
w innych miejscach i z innych kierunków, niż dzieje się to dla stanów o ustalonym prze-
pływie (il. 27). Dlatego też takie stany wymagają osobnego, dedykowanego modelowania.

Skutkiem asymetrii kinematycznej procesów towarzyszących wahaniom pozio-
mu wody jest fakt, że kilkakrotne powtórzenie opuszczenia i podniesienia pozio-
mu zwierciadła powoduje wymianę znacznej części wody w zbiorniku. Dotyczy to 

Il. 27. Przykładowe płaskie pole prędkości przy zalewaniu cofkowej części zbiornika – symulacja 
dla zbiornika Tresna. Strzałki wskazują kierunek przepływu, kolor – prędkość (jednostki prędkości 

umowne w odwzorowaniu liniowym na skalę koloru)



86 Rozdział 4

również rejonów znacznie oddalonych od odsłanianych i ponownie zalewanych 
obszarów, a także głębokich partii zbiornika – nawet w przypadku występowania 
stratyfikacji, o ile tylko upusty odpływowe są położone poniżej termokliny.

4.3.2. Zaleganie pokrywy lodowej
Zbiorniki zaporowe w Polsce zamarzają okresowo na powierzchni nawet pod-

czas łagodnych zim (Majewski 1987; Trzewik 2012). Pokrywa lodowa utrzymuje się 
na nich średnio przez około trzy miesiące w okresie od połowy listopada do połowy 
kwietnia. W tym czasie przepływ w zbiorniku nie może być uważany za przepływ 
o swobodnej powierzchni, ponieważ jest ograniczony od góry dodatkową barierą 
stawiającą opór przepływającym nurtom i odcinającą wodę od wpływu wiatru.

Zaleganie pokrywy lodowej powoduje ogólnie stabilizację układu nurtów i za-
stoisk w zbiorniku (Hachaj, Szlapa, Tutro 2015; Tutro, Szlapa 2015; Szlapa, Tutro 
2016). Dodatkowo w okresie zimowym natężenia przepływu są raczej niewielkie, zaś 
mniejsze dopływy często zamarzają całkowicie. Jednak w okresie roztopów możliwe 
jest wysokie natężenie przepływu przy jednoczesnym zaleganiu pokrywy lodowej na 
przynajmniej części powierzchni zbiornika.

Pokrywa lodowa najczęściej pojawia się jednocześnie na całej powierzchni zbior-
nika, szybko osiągając grubość kilku centymetrów. Jej topnienie przebiega odmien-
nie: podczas roztopów następują wezbrania dopływów, których nurty wcinają się 
w warstwę lodu, topią ją i naciskają na nią. Lód pęka i stopniowo z jednolitej pokrywy 
zamienia się w pływającą krę. W powstałe pęknięcia, charakteryzujące się mniejszym 
oporem hydraulicznym niż otoczenie, wpływają odnogi nurtu, dodatkowo je posze-
rzając. Może nastąpić wtedy sytuacja, gdy część powierzchni zbiornika jest już wolna 
od lodu, część pokryta krą, a kolejna część trwałą pokrywą.

Co więcej, w okresie roztopów wezbrany nurt może piętrzyć lód, zarówno wsuwa-
jąc płyty kry pod pokrywę lodu, jak i powodując wysunięcie się kry na tę pokrywę. 
Odwzorowanie numeryczne takiej sytuacji jest niezwykle trudne i daleko wykracza 
poza zakres niniejszego opracowania.

4.3.3. Opad lokalny, parowanie powierzchniowe i interakcja z wodami 
podziemnymi

Obliczenia modelowe i obserwacje w naturze wskazują, że lokalny opad atmos-
feryczny (rozumiany jako opad wprost na powierzchnię zbiornika) i parowanie po-
wierzchniowe nie mają znaczącego wpływu na hydrodynamikę przepływu w zbiorni-
ku zaporowym. Można je zatem pominąć przy konstruowaniu stanów.

Wyjątkiem mogą być jedynie ekstremalnie rzadkie przypadki kilkudziesięciomili-
metrowego opadu lokalnego, który spowoduje pojawienie się powierzchniowej war-
stwy wody o własnościach fizykochemicznych, innych niż woda znajdująca się wcze-
śniej w strefie przypowierzchniowej. W teorii taka dodatkowa warstwa spowodowałaby 
czasowe tłumienie przepływu, podobnie (choć słabiej) jak czyni to pokrywa lodowa. 
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Symulowanie takiego efektu wykracza jednak poza możliwości dostępnych modeli hy-
drodynamicznych. Pamiętać też należy, że lokalnym opadom o tak dużej intensywno-
ści towarzyszą też zazwyczaj silne podmuchy wiatru, których wpływ na pole prędkości 
wody w zbiorniku może okazać się nieporównywalnie większy.

Woda w zbiorniku może również ulegać wymianie z wodami podziemnymi, przy 
czym może się zdarzyć zarówno lokalny dopływ, jak i odpływ z warstw wodonośnych. 
Przed wybudowaniem zbiornika powinna zostać wykonana analiza hydrogeologiczna 
terenu mającego stanowić czaszę przyszłego obiektu (zob. np. Materek et al. 2016). Celem 
analizy jest takie posadowienie zapory i takie przygotowanie czaszy, aby zminimalizo-
wać efekty związane z infiltracją. Dla niektórych obiektów, zwłaszcza tych budowanych 
w czasach realnego socjalizmu, gdzie priorytetem było szybkie zaspokajanie potrzeb 
przemysłu ciężkiego i rosnących aglomeracji (Bilnik, Świerszcz, Siudy 2004), po ich wy-
budowaniu okazało się, że na zalanym terenie występują przebicia hydrauliczne z warstw 
wodonośnych o niepomijalnym wydatku (Siudy et al. 2006). Przybliżona lokalizacja tych 
przebić jest znana (Trzewik 2012), jednak wartość ich wydatku pozostaje niewiadoma. 
Nie można zatem wykluczyć ich wpływu na stany hydrodynamiczne zbiornika.

4.3.4. Stratyfikacja
Głębsze zbiorniki przez część czasu ich pracy podlegają stratyfikacji. Warstwa 

pośrednia – zwana metalimnionem lub termokliną ze względu na wysoką wartość 
gradientu temperatury – separuje stagnujące warstwy głębokie (hipolimnion) od 
podlegających wpływom zewnętrznym warstw położonych wyżej (epilimnion).

Il. 28. Mapa batymetryczna zbiornika Dobczyce: a) niemodyfikowana, b) po uwzględnieniu 
wirtualnego dna na głębokości 12 m
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Podczas symulacji numerycznych modelami dwuwymiarowymi oraz tymi spo-
śród modeli trójwymiarowych, które nie uwzględniają efektów związanych z gra-
dientem temperatury, należy sztucznie odciąć obszar hipolimnionu, wyłączając go 
z domeny obliczeń. Powoduje to powstanie wirtualnego dna (il. 28) na poziomie 
zalegania termokliny (Hachaj, Szlapa 2017). Współczynnik szorstkości takiego dna 
jest parametrem dopasowania modelu. Na skutek przepływów pionowych w meta-
limnionie jego wartość może być znacząco wyższa od wartości intuicyjnie oczeki-
wanej. Dla modeli trójwymiarowych, które uwzględniają efekty termiczne (Long et 
al. 2016), istotne jest zadanie istnienia termokliny na odpowiednim poziomie jako 
warunku początkowego prowadzonych symulacji.



Rozdział 5

SCENARIUSZE DŁUGOOKRESOWE (POTENCJAŁU 
EKOLOGICZNEGO) NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA 
GOCZAŁKOWICE

Zbiornik Goczałkowice (Kostka 2008; Siudy 2010; Bojarski, Gręplowska et al. 
2012) znajduje się na współrzędnych geograficznych N 49°56ʹ, E 18°53ʹ. Położony 
jest w województwie śląskim, powiecie pszczyńskim, jednakże od południa bez-
pośrednio do terenu zbiornika przylegają też powiaty bielski i cieszyński. Zbiornik 
powstał w wyniku wybudowania zapory w km 43+092 Małej Wisły (Mała Wisła to 
odcinek Wisły od jej źródeł do ujścia Przemszy, o kilometrażu liczonym w stronę 
źródeł). Zbiornik ma długość do 12 km i szerokość do 6 km. Średnia wartość jego 
głębokości to 5,3 m, natomiast maksymalna głębokość osiąga 16 m, co powoduje, 
że może być on uznany za zbiornik płytki typu nizinnego, choć jego zlewnia o po-
wierzchni 523 km2 obejmuje przede wszystkim tereny podgórskie i górskie. Inne 
parametry zbiornika zawiera tabela 4, zaś ukształtowanie jego czaszy pokazano na 
ilustracji 29.

Tabela 4. Parametry zbiornika Goczałkowice

Wartość/parametr Poziom piętrzenia Powierzchnia Objętość

minimalna 250,5 m n.p.m. 10,3 km2 17,38 ∙ 106 m3

robocza 254,5 m n.p.m. 25,7 km2 93,18 ∙ 106 m3

normalna 255,5 m n.p.m. 29,9 km2 120,22 ∙ 106 m3

maksymalna 257,0 m n.p.m. 32,0 km2 165,60 ∙ 106 m3

Kategoryzację przepływów, zgodną z regułami podanymi w sekcji 4.1, przedsta-
wia tabela 5.

Tabela 5. Kategoryzacja wartości wydatku dla zbiornika Goczałkowice

Kategoria  
przepływu

Wartość wydatku
(m3/s)

bardzo niski < 1

niski 1 ÷ 10

średni 10 ÷ 30

wysoki 30 ÷ 125

bardzo wysoki > 125
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Il. 29. Mapa batymetryczna zbiornika Goczałkowice według pomiarów projektu ZiZOZap  
(Bojarski et al. 2014)

Zbiornik Goczałkowice pełni dwie zasadnicze funkcje:
1. zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej, czemu służy ujęcie wody zlokalizo-

wane przy północnym brzegu zbiornika,
2. regulacji przepływu wody w Wiśle przez zatrzymywanie fal wezbraniowych 

i zapewnianiu co najmniej przepływu nienaruszalnego w okresach suchych.
Poza głównym dopływem z Wisły zbiornik ma tylko jeden znaczący dopływ bocz-

ny – jest to potok Bajerka o ujściu w najdalej na południe wysuniętym punkcie re-
zerwuaru. Odpływy obejmują upusty zapory w Goczałkowicach oraz ujęcie wody dla 
śląskich wodociągów, zlokalizowane przy północnym brzegu czaszy zbiornika. Na 

Il. 30. Obszary wymagające szczególnego traktowania w modelu numerycznym: A) gęsta roślinność 
przybrzeżna, B) zatopiony las, C) dawne koryto Wisły
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uwagę zasługuje fakt, iż przepływ nienaruszalny, który musi być realizowany przez 
upusty zapory, jest mniejszy niż wydajność ujęcia wody, która wynosi 3,45 m3/s (Pa-
nasiuk 2016). W przypadku bardzo niskich przepływów, tak jak zostały one zdefinio-
wane w sekcji 4.1, możliwa jest zatem sytuacja, gdy odpływem głównym ze zbiornika 
będzie w istocie wlot stacji poboru wody.

Il. 31. Przykładowa siatka obliczeniowa dla zbiornika Goczałkowice z zaznaczonymi lokalizacjami: 
upustów zapory (prawa) i wlotu ujęcia wodociągowego (górna)

Il. 32. Powiększenie lewego fragmentu ilustracji 31, zawierające odwzorowanie ujścia Wisły  
do zbiornika Goczałkowice na siatce obliczeniowej

Przy konstruowaniu modelu numerycznego zbiornika Goczałkowice należy 
wziąć pod uwagę dodatkowo jeszcze kilka jego charakterystycznych uwarunkowań:
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•	 obecność obszarów o większym niż przeciętna współczynniku szorstkości. Są 
to porośnięte gęstą roślinnością przybrzeżną pasy, położone w południowej 
części zbiornika (oznaczone na il. 30 jako A), oraz połać zatopionego lasu, któ-
rego pnie wciąż wystają nad powierzchnię wody przy niższych poziomach pię-
trzenia (oznaczona na il. 30 jako B);

•	 obecność w czaszy zbiornika pozostałości dawnego koryta Wisły. Jak można 
zaobserwować na ilustracji 29, część koryta znajdująca się w środkowej części 
zbiornika została zasypana podczas budowy zbiornika i/lub zamulona w okre-
sie późniejszym. Część koryta – wraz z otaczającymi je wałami – pozostała 
jednak w części dolnej (wschodniej) zbiornika (oznaczona na il. 30 jako C), 
a także w części cofkowej (zachodniej). Pozostawienie obwałowanego kory-
ta po stronie zachodniej spowodowało, że Wisła wpada do zbiornika dalej na 
wschód, niż można by tego oczekiwać (por. il. 31 i 32).

Jedna z siatek obliczeniowych, używanych przez autora do modelowania nume-
rycznego przepływów w zbiorniku Goczałkowice, została przedstawiona na ilustra-
cji 31. Siatka ta odwzorowuje wszystkie wymienione powyżej aspekty. Jej elementy są 
zagęszczone w rejonach wymagających dokładniejszych obliczeń, takich jak okolice 
dopływów i odpływów, czy też miejsca, w których występują znaczne różnice rzędnej 
dna. Symulacje na takich siatkach są podstawą do identyfikacji stanów hydrodyna-
micznych zbiornika, które następnie wejdą w skład scenariuszy.

Do symulacji numerycznych użyty został model AdH, opisany w sekcji 2.2.2.9. Au-
tor zastosował własną iteracyjną procedurę, opisaną w rozdziale 3.1.3, w celu wyraź-
niejszego wyodrębnienia na wynikowej mapie prędkości obszarów nurtów i zastoisk.

Zasadniczym celem budowania scenariuszy długookresowych jest uzyskanie bazy 
hydrodynamicznej dla prognoz dotyczących potencjału ekologicznego zbiornika, 
co stanowi istotny aspekt wpływający na zarządzanie tymi obiektami. Zagadnienia 
związane z jakością wody i jej statusem troficznym są częstym przedmiotem badań 
zarówno na zbiorniku Goczałkowice (Pięta et al. 2011; Czaplicka-Kotas et al. 2012; 
Czaplicka-Kotas, Iwanejko, Szostak 2015), jak i innych polskich zbiornikach reten-
cyjnych (Kabziński, Grabowska 2008; Rak 2009; Jachniak, Suchanek 2015; Szczukoc-
ki et al. 2016; Jachniak, Dobija 2017). Przy scenariuszach długookresowych przyjąć 
należy, że przez większość czasu zbiornik znajduje się w którymś ze stanów o wyso-
kim prawdopodobieństwie zaistnienia, przy czym okazjonalnie mogą pojawiać się 
też stany rzadsze, np. związane z wezbraniami, okresami wyjątkowo suchymi albo 
innymi nietypowymi sytuacjami.

Wyjątkową uwagę należy przy tym zwracać na rozkład przestrzenny nurtów i za-
stoisk. Eutrofizacja częściej występuje w wodzie stagnującej niż w płynącej, dlatego to 
właśnie w obszarach zastoiskowych najłatwiej może dojść do pogorszenia się jakości 
wody, związanego z tym zjawiskiem. Z kolei pojawienie się nurtu w obszarze uprzed-
nio stagnującym może z jednej strony „odświeżyć” wodę w tym rejonie, z drugiej zaś 
spowodować migrację zeutrofizowanej wody w inne rejony zbiornika.
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Il. 33. Przykład wyznaczania obserwabli nurtów i zastoisk na mapie prędkości poziomej jednego ze 
stanów zbiornika Goczałkowice: zielone linie odcinają zastoiska, strzałki niebieskie wskazują nurt 

główny, różowe – nurt boczny, zaś fioletowe – nurt do ujęcia wody

Do konstruowania graficznej reprezentacji stanów zbiornika wykorzystuje się gene-
rowane przez model numeryczny pola takich wielkości fizycznych jak średnia pozioma 
prędkość przepływu (il. 33) czy przepływ jednostkowy (iloczyn prędkości i głębokości). 
Mapa pól prędkości jest odpowiedniejsza do oszacowania tempa zachodzenia zmian, 
zaś mapa przepływu jednostkowego lepiej obrazuje faktyczny transport masy w ra-
mach rezerwuaru. Na mapach takich zaznacza się przebieg nurtów oraz zasięg zastoisk.

Te obszary, w których obliczona średnia prędkość pozioma jest mniejsza od pew-
nej wartości progowej, uznawane są za zastoiska. (Zgodnie z przedstawionymi w roz-
dziale 3 obserwacjami przyjmuje się, że ekstremalnie niskie, ale niezerowe prędkości 
przepływu w zbiornikach praktycznie nie występują). Ile dokładnie wynosi owa pro-
gowa wartość, zależy od konkretnego przypadku. Należy dobrać ją tak, aby zasięg 
zaznaczonych zastoisk był zgodny z sytuacją faktycznie panującą na zbiorniku w roz-
patrywanych warunkach – oczywiście, jeśli takie dane są dostępne dla rozważane-
go stanu. Jeśli informacji pochodzących z natury dla danego stanu nie ma, należy 
przyjąć wartość taką jak dla stanu o najbardziej zbliżonych parametrach. W praktyce 
okazuje się, że dla danego rezerwuaru można z dobrym wynikiem użyć tylko jednej 
wartości progowej, zawartej w przedziale 0,5 ÷ 3 mm/s. Dla map stanów pokazanych 
w niniejszym rozdziale prędkość progowa została przyjęta na poziomie 1,5 mm/s.

Nurty oznacza się skierowanymi liniami biegnącymi mniej więcej przez ich śro-
dek. Nie jest wymagane nadzwyczajnie dokładne określenie, którędy linia ta prze-
biega, podobnie jak nie jest konieczne absolutnie precyzyjne wyznaczenie przebiegu 
linii prędkości progowej do wyznaczania granicy zastoisk. Ideą modelu opartego na 
stanach jest zapewnienie dobrego opisu przybliżonego, nie zaś dążenie do praktycz-
nie nieweryfikowalnej precyzji. Z teoretycznego punktu widzenia dokładny przebieg 
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tych linii nie jest obserwablą, z pragmatycznego – jest on zmienny w pewnych grani-
cach, nawet w takich samych warunkach zewnętrznych.

Analiza pojedynczej mapy pozwala na sporządzenie charakterystyki danego sta-
nu. Porównanie dwóch lub więcej map daje możliwość scharakteryzowania cech 
przejścia między nimi, a zatem umożliwia zbudowanie scenariusza hydrodynamicz-
nego obejmującego takie przejścia.

Il. 34. Mapa nurtów i zastoisk dla pogody bezwietrznej na zbiorniku Goczałkowice. Przebieg nurtów 
praktycznie nie zależy od natężenia przepływu. Strzałki niebieskie wskazują nurt główny, różowe – 

nurt boczny, zaś fioletowe – nurt do ujęcia wody. Kolejne odcienie brązu wyznaczają zasięg zastoisk 
dla przepływu całkowitego 4 (najjaśniejsze), 10, 30 i 300 (najciemniejsze) m3/s. W tle: warstwice 

ukształtowania dna zbiornika

Na ilustracji 34 przedstawiono obserwable przebiegu nurtów i granic obszarów 
zastoiskowych dla pogody bezwietrznej dla zbiornika Goczałkowice dla różnych 
wartości natężenia przepływu całkowitego. Kształty nurtów okazują się być prak-
tycznie niezależne od natężenia przepływu (por. il. 20 w sekcji 4.1). Zmianie ulega 
natomiast kształt i wielkość zastoisk. Dla natężenia przepływu poniżej 10 m3/s duże 
obszary zastoiskowe utrzymują się w czterech rejonach:

•	 w części cofkowej po obu stronach dopływu z Wisły. Zasięg tego zastoiska 
zmienia się bardzo niewiele wraz ze wzrostem przepływu całkowitego – nawet 
dla wartości bardzo wysokich zastoiska w tym rejonie pozostają, zmniejszając 
się tylko nieznacznie;

•	 wzdłuż północnego brzegu zbiornika. Zasięg tego zastoiska zmniejsza się wraz 
ze wzrostem wydatku;

•	 w południowo-wschodnim narożniku zbiornika w pobliżu zapory. To zasto-
isko zaczyna zmniejszać swoje rozmiary dopiero dla przepływów znajdujących 
się co najmniej w górnej strefie wartości średnich;
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•	 w zachodniej części południowej zatoki zbiornika i powyżej – obszar ten 
pokrywa się z zasięgiem zatopionego lasu (por. il. 30). Zasięg tego obszaru 
zmniejsza się ze wzrostem natężenia przepływu, jednak zastoisko pozostaje 
tam w szczątkowej formie nawet dla przepływów bardzo wysokich.

Podobne diagramy stanów należy wykonać również dla innych zestawów parame-
trów stanu, zwłaszcza dla warunków wiatrowych rozpoznanych jako charakterystyczne 
dla danego obiektu (sekcja 4.2). Na ilustracji 35 pokazana jest mapa nurtów i zastoisk 
dla wiatru południowo-zachodniego (kąt 220°), dmącego z prędkością średnią 2,5 m/s 
przy dopływie całkowitym 15 m3/s. Przy takich parametrach stanu występuje bifur-
kacja (rozdwojenie) nurtu głównego, gdy opuści on już strefę cofkową. Część wody 
płynie nurtem południowym, który łączy się z nurtem pochodzącym z Bajerki, część 
zaś nurtem północnym, który dociera do ujęcia wody, jednak nie jest w nim całkowicie 
pochłaniany. Dodatkowo na mapie zaznaczone są strefy zastoiskowe (ale nie nurty!) dla 
takiego samego wiatru, ale przepływu ponaddwukrotnie mniejszego (7 m3/s).

Il. 35. Mapa nurtów i zastoisk dla wiatru z kierunku 220° o prędkości 2,5 m/s i przepływu 15 m3/s  
na zbiorniku Goczałkowice. Strzałki niebieskie wskazują nurt główny, różowe – nurt boczny, fioletowe 
– nurt do ujęcia wody, czerwone – nurty lokalne. Kolorem ciemnobrązowym zaznaczone są granice 
zastoisk. Dodatkowo kolorem jasnobrązowym pokazano zasięg zastoisk dla przepływu całkowitego  

7 m3/s przy tym samym wietrze

Analiza diagramu prowadzi do następujących wniosków:
•	 Zastoiska w części zachodniej zbiornika są praktycznie niezmienione w sto-

sunku do sytuacji bezwietrznej.
•	 Inne zastoiska występują, ale ich obszar jest ograniczony; pojawiają się cyrku-

lacje lokalne.
•	 W takim stanie hydrodynamicznym zbiornika woda wymyta z ewentualnego 

zastoiska, które w stanie wcześniejszym znajdowało się przy północnym brze-
gu, może zostać przechwycona przez ujęcie wodociągowe.
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•	 Zależność przebiegu nurtów od wartości natężenia przepływu jest w obecno-
ści wiatru z kierunku 220° znacznie mocniejsza niż w sytuacji, gdy wiatr nie 
występuje (świadczy o tym przecinanie zastoisk obecnych w stanie o wydatku 
7 m3/s przez nurty stanu o wydatku 15 m3/s dla tej samej wartości prędkości 
południowo-zachodniego wiatru).

Analogiczne rozważania można przeprowadzić również dla pozostałych kierun-
ków wiatru. Na ilustracji 36 pokazano diagram stanu o natężeniu przepływu 15 m3/s 
i wietrze zachodnio-północno-zachodnim (kąt 300°) o prędkości 1,5 m/s. Dodatko-
wo zaznaczone są strefy stagnacji dla dwóch niższych prędkości wiatru wiejącego 
z tego samego kierunku.

Il. 36. Mapa nurtów i zastoisk dla wiatru z kierunku 300° i przepływu 15 m3/s na zbiorniku 
Goczałkowice. Strzałki odpowiadają nurtom dla prędkości wiatru 1,5 m/s: niebieskie – nurt główny, 

różowe – nurt boczny, fioletowe – nurt do ujęcia wody, czerwone – nurty lokalne. Kolorem brązowym 
zaznaczono granice zastoisk dla prędkości wiatru 0,5 (jasny), 1,0 (średni) i 1,5 (ciemny) m/s

Nasuwają się tu następujące wnioski:
•	 Nurt główny przebiega wzdłuż południowego brzegu akwenu, przy czym dla 

prędkości pomiędzy 0,5 i 1,0 m/s następuje zmiana jego przebiegu w obszarze 
zbiornika bliskim zaporze.

•	 W centralnym rejonie zbiornika powstaje cyrkulacja lewoskrętna, częściowo 
wymywająca zastoisko przy północnym brzegu na zachód.

•	 W pobliżu zapory dla większych prędkości wiatru również pojawia się lokalna 
cyrkulacja lewoskrętna.

•	 Wpływ wiatru z kierunku 300° na zastoiska w części zachodniej jest niezauwa-
żalny.

Trzeci z najczęstszych kierunków wiatru dla terenu zbiornika Goczałkowice to 
kierunek wschodni (kąt 80°). Diagram stanu dla tego kierunku wiatru o prędkości 
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1,5 m/s (uzupełniony o strefy zastoiskowe dla dwóch mniejszych prędkości), przy 
natężeniu przepływu w zbiorniku 15 m3/s, przedstawiono na ilustracji 37.

Il. 37. Mapa nurtów i zastoisk dla wiatru z kierunku 80° i przepływu 15 m3/s na zbiorniku 
Goczałkowice. Strzałki odpowiadają nurtom dla prędkości wiatru 1,5 m/s: niebieskie – nurt główny, 

różowe – nurt boczny, fioletowe – nurt do ujęcia wody, czerwone – nurty lokalne. Kolorem brązowym 
zaznaczono granice zastoisk dla prędkości wiatru 0,5 (jasny), 1,0 (średni) i 1,5 (ciemny) m/s

Analizując tę mapę stanu, można zauważyć, że:
•	 podobnie jak było to w przypadku poprzednim, dla wiatru z kierunku 300° nurt 

główny tworzy cyrkulację – tym rozleglejszą w kierunku zachodnim, im większa 
jest prędkość wiatru; tym razem jednak cyrkulacja ta jest prawoskrętna,

•	 wtórna prawoskrętna cyrkulacja pojawia się też w południowej zatoce, co po-
woduje odgięcie nurtu Bajerki na zachód,

•	 kolejna wtórna cyrkulacja pojawia się dla większych prędkości na pograniczu 
obszaru cofkowego, powodując wymycie zastoiska przy południowym brzegu 
na zachód,

•	 zastoiska przy brzegu północnym zmniejszają nieznacznie swój zasięg ze wzro-
stem prędkości wiatru,

•	 podobnie jak działo się to we wszystkich poprzednich stanach, zastoiska za-
chodnie pozostają praktycznie nieporuszone.

Dopełnieniem zestawienia diagramów stanów, przydatnego w analizie hydro-
dynamiki zbiornika w perspektywie długoterminowej, są mapy stanów rzadszych, 
ale nie wyjątkowych. Obejmują one okoliczności, które co jakiś czas występują, nie 
utrzymując się jednak przez dłuższy czas. W kontekście zbiornika Goczałkowice 
obejmuje to między innymi sytuację, gdy – na skutek zrzutu wody ze znajdujących się 
na południe od zbiornika stawów – dopływ z Bajerki przewyższa swoim natężeniem 
dopływ z Wisły. Mapę jednego z takich stanów pokazuje ilustracja 38.
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Il. 38. Mapa nurtów i zastoisk dla zbiornika Goczałkowice dla wiatru z kierunku 220° o prędkości  
1,5 m/s, dopływie z Wisły 7 m3/s i dopływie bocznym z Bajerki 10 m3/s. Strzałki niebieskie wskazują 
nurt z Wisły, różowe – nurt z Bajerki, fioletowe – nurt do ujęcia wody. Granice zastoisk oznaczono  

na brązowo

Stan taki nigdy nie trwa długo, ale jego wystąpienie może mieć jednak istotne 
konsekwencje dla stanu jakościowego wody w zbiorniku. Po pierwsze, sama woda ze 
stawów może mieć – i zazwyczaj ma – inne właściwości fizykochemiczne niż woda 
w zbiorniku (zwłaszcza może być bardziej zeutrofizowana). Po drugie, następuje 
tu wypchnięcie mas wody zalegających w południowej zatoce ku środkowej części 
zbiornika.

Z analizy mapy stanu wynika jednak, że woda ta jest oddzielona hydraulicznie 
od ujęcia wody przez nurt główny i spływa w kierunku upustów zapory, podczas 
gdy do ujęcia dostaje się przede wszystkim woda pochodząca z Wisły. Jednak dla 
innych warunków zewnętrznych tak być nie musi; niższej jakości woda z Bajerki 
może wtedy dotrzeć do ujęcia. Analiza odpowiednich stanów może zatem pomóc 
skorelować zrzuty wody ze stawów z prognozami hydrometeorologicznymi, doty-
czącymi parametrów wiatru i dopływów. W razie potrzeby można też wpłynąć na 
stan zbiornika w takiej sytuacji, zwiększając wydatek odpływu z upustów zapory. 
Jednakże, jak wspomniano w rozdziale 3, wpływ natężenia odpływu ma ograniczo-
ny zasięg, o ile nie jest na tyle duży, aby towarzyszyły mu wyraźne zmiany poziomu 
piętrzenia.

Inną rzadką – ale nie wyjątkową – sytuacją, której towarzyszą charakterystyczne 
krótkotrwałe stany niestacjonarne, jest przejście fali wezbraniowej przez zbiornik. 
W pierwszym z tych stanów całkowity dopływ jest większy od odpływu i poziom 
zwierciadła wody się podnosi. W drugim sytuacja jest odwrotna – to odpływ przewyż-
sza dopływ i poziom zwierciadła opada. Stany takie, reprezentujące przejście przykła-
dowej fali wezbrania, pokazano na ilustracji 39. Dla diagramu górnego (A) wydatek 
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dopływu przekracza wydatek odpływu o 85 m3/s, na dolnym (B) to odpływ przewyższa 
dopływ o tę sama wartość. Wezbrań o przepływach tego rzędu można się spodziewać 
na rozpatrywanym zbiorniku nie rzadziej niż co kilka lat (SWQ = 123 m3/s), a możliwe 
jest nawet wystąpienie kilku takich wezbrań w jednym roku.

Il. 39. Mapy dwóch stanów niestacjonarnych na zbiorniku Goczałkowice: A) Qin = 100 m3/s,  
Qout = 15 m3/s, B) Qin = 15 m3/s, Qout = 100 m3/s. W obu przypadkach pogoda jest bezwietrzna. Strzałki 
niebieskie wskazują nurt z Wisły, różowe – nurt z Bajerki, fioletowe – nurt do ujęcia wody, czerwone – 

nurty lokalne. Granice zastoisk oznaczono kolorem brązowym

Dla stanu A można zaobserwować znaczącą redukcję stref zastoiskowych w po-
równaniu ze stanami o przepływie ustalonym przy podobnych wartościach natężenia 
przepływu. Dodatkowe nurty skierowane na zewnątrz pojawiają się przede wszystkim 
na obszarach płytkich, poruszając nawet wodę w zachodniej jego części. Ze specyficz-
ną sytuacją mamy też do czynienia w zatoce południowej, gdzie wody dopływające 
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z Bajerki są blokowane niedaleko od jej ujścia przez wzbierają wodę z Wisły. Tworzy to 
pewnego rodzaju nietrwałe zastoisko buforowe w południowej części zatoki.

Jak to już było wzmiankowane w sekcji 4.3.1, stan B nie stanowi prostego od-
wrócenia sytuacji występującej w stanie A. Na mapie tego stanu rzuca się w oczy 
brak zaznaczonych zastoisk. Nie jest to przeoczenie – symulacje wskazują, iż istotnie 
do stagnowania wody w tym stanie hydrodynamicznym praktycznie nie dochodzi. 
Składający się z dwóch stanów scenariusz przejścia fali wezbraniowej jest zatem ta-
kim, który prowadzi do przynajmniej częściowej wymiany wody w zachodnich za-
stoiskach. Pełniejsza analiza symulowanych stanów hydrodynamicznych zbiornika 
Goczałkowice pokazuje, że stany niestacjonarne oraz bardzo mało prawdopodobne 
stany, charakteryzujące się wiatrem o zachodniej składowej powyżej 5 m/s, są zasad-
niczo jedynymi, przy której do takiej wymiany dochodzi.

Stany pokazane na ilustracji 39 są od siebie niezależne. Nie jest wymagane, aby 
stanowiły one części składowe jednego scenariusza. Możliwy jest zatem także dwu-
stanowy scenariusz, przebiegający w następujący sposób:

1. Stan powolnej akumulacji. Dopływ nieznacznie przewyższa odpływ, jednak-
że różnica jest na tyle niewielka, że stan może być uznany za quasi-stacjonar-
ny. Poziom piętrzenia podnosi się, jednak na tyle powoli, że nie powoduje to 
powstania dodatkowych nurtów. Stan taki może być realizowany dla dopływu 
w górnej strefie kategorii natężenia niskiego i dla natężenia średniego.

2. Stan szybkiego zrzutu. Jest to dokładnie krótkotrwały stan z ilustracji 39B. 
Duża nadwyżka odpływu nad dopływem powoduje powstawanie nurtów do-
środkowych, wypłukujących wodę z przybrzeżnych zastoisk.

Przedstawione w niniejszym rozdziale przykłady nie wyczerpują oczywiście 
analizy długookresowych scenariuszy hydrodynamicznych. Pokazują one typowe 
diagramy stanu wraz z metodą ich konstruowania w oparciu o dane przygotowane 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 4. Wskazują również sposób ich inter-
pretacji zarówno w kontekście pojedynczego stanu, jak i przejść pomiędzy stanami. 
Pełna analiza scenariuszy wymaga zbadania charakteru przejść między możliwymi 
stanami, uznanymi bądź to za typowe (jak te pokazane na ilustracjach 34-37), bądź 
za nietypowe, lecz istotne (jak pokazane na ilustracjach 38 i 39), wraz z oszacowa-
niem subiektywnego prawdopodobieństwa zaistnienia takich przejść w rozważa-
nym czasie.

Jeśli model hydrodynamiczny stanowi bazę dla numerycznego modelu wyższego 
rzędu (np. biochemicznego), implementacja scenariusza hydrodynamicznego w ta-
kim złożonym modelu polega na ustawieniu odpowiedniej sekwencji stanów hydro-
dynamicznych, wraz z czasem ich trwania, jako odpowiedniej danej wejściowej mo-
delu wyższego rzędu.
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SCENARIUSZE KRÓTKOOKRESOWE (SYTUACJI 
WYJĄTKOWYCH) NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA 
DOBCZYCE

Zbiornik Dobczyce (Nachlik, Mazurkiewicz-Boroń et al. 2006; Bojarski, Cebul-
ska et al. 2012; Materek et al. 2016) położony jest w województwie małopolskim, 
w powiecie myślenickim (współrzędne geograficzne: N 49°52ʹ, E 20°03ʹ). Zbiornik 
powstał w wyniku wybudowania zapory w km 60+100 Raby. Średnia głębokość 
zbiornika wynosi około 12 m, a głębokość maksymalna dochodzi do 35 m. Długość 
zbiornika mierzona w linii prostej wynosi niecałe 8 km, zaś mierzona wzdłuż linii 
biegnącej centralnie przez środek czaszy – około 9,5 km. Maksymalna szerokość się-
ga 1,6 km. Powierzchnia zlewni zbiornika wynosi 768 km2, a w jej skład wchodzą 
tereny podgórskie i górskie (Nachlik, Baran-Gurgul et al. 2006). Zbiornik Dobczy-
ce może być zatem uznany za głęboki zbiornik typu podgórskiego. Ukształtowanie 
czaszy zbiornika pokazano na ilustracji 28a w rozdziale 4, zaś inne jego parametry 
zawiera tabela 6.

Tabela 6. Parametry zbiornika Dobczyce

Wartość/parametr Poziom piętrzenia Powierzchnia Objętość

minimalna 256,7 m n.p.m. 4,24 km2 22,56 ∙ 106 m3

normalna 269,9 m n.p.m. 9,85 km2 113,70 ∙ 106 m3

maksymalna 272,6 m n.p.m. 11,00 km2 141,74 ∙ 106 m3

Poza głównym dopływem z Raby, zbiornik Dobczyce ma jeszcze dwa istotne do-
pływy boczne: potoki Wolnica i Trzemeśnianka. Ten pierwszy ma swoje ujście w pół-
nocnym krańcu zbiornika, na końcu jego wąskiej, północnej odnogi. Drugi wpada 
do zbiornika od południa, a jego ujście znajduje się głęboko w części cofkowej, w po-
bliżu ujścia Raby. W zbiorniku swoje ujścia ma jeszcze kilkanaście mniejszych poto-
ków, częściowo o charakterze okresowym. Tabela 7 pokazuje kategoryzację natężeń 
przepływu w zbiorniku, sporządzoną zgodnie z metodyką podaną w sekcji 4.1.

Dla niskich wartości przepływu głównym odpływem ze zbiornika jest wlot ujęcia 
elektrowni wodnej (jego maksymalna wydajność to 12,6 m3/s). Dla przepływów wyż-
szych są to upusty zapory. Dodatkowym odpływem jest ujęcie wody dla Krakowa, zloka-
lizowane na południowy zachód od zapory, pobierające ilość rzędu 1 m3/s (maksymalna 
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wydajność ujęcia to 6 m3/s). W zależności od sytuacji zbiornik może mieć zatem od jed-
nego do trzech odpływów. Jednak ujęcie wody dla elektrowni leży na tyle blisko upustów 
zapory, że – z punktu widzenia hydrodynamiki całego zbiornika – mogą być one trakto-
wane łącznie. Na uwagę zasługuje też fakt, że – podobnie jak dla zbiornika Goczałkowice 
– przepływ nienaruszalny, realizowany przez upust elektrowni, jest mniejszy niż wydaj-
ność ujęcia wody. W przypadku bardzo niskich przepływów możliwa jest zatem sytuacja, 
gdy odpływem głównym ze zbiornika będzie w istocie wlot ujęcia wodociągowego.

Tabela 7. Kategoryzacja wartości wydatku dla zbiornika Dobczyce

Kategoria  
przepływu

Wartość wydatku
(m3/s)

bardzo niski < 2

niski 2 ÷ 10

średni 10 ÷ 50

wysoki 50 ÷ 200

bardzo wysoki > 200

Zbiornik Dobczyce pełni trzy główne funkcje:
1. zaopatrzenia w wodę aglomeracji krakowskiej – zbiornik stanowi najważniej-

sze źródło wody pitnej dla miasta i ta właśnie funkcja była decydująca przy 
podjęciu decyzji o budowie tego rezerwuaru (Bojarski, Cebulska et al. 2012),

2. regulacji przepływu wody w Rabie przez zatrzymywanie fal wezbraniowych 
i zapewnianiu co najmniej przepływu nienaruszalnego w okresach suchych,

3. produkcja energii elektrycznej (do 2,5 MW).
Na ilustracji 40 przedstawiona jest jedna z siatek obliczeniowych, odwzorowują-

ca zbiornik Dobczyce w modelu hydrodynamicznym. U-kształtny charakter zalanej 
doliny (il. 28a) powoduje konieczność zagęszczenia siatki przy brzegach zbiornika, 
umożliwiając jednocześnie używanie większych elementów w centralnej części mo-
delowanego obszaru (Hachaj 2007b).

Identyfikacja warunków zewnętrznych – parametrów stanu – oraz sposób przy-
gotowania danych i przeprowadzania symulacji numerycznych nie różni się znaczą-
co dla przygotowywania scenariuszy krótko- i długoterminowych. Różnice pojawiają 
się na etapie późniejszym. Scenariusze krótkoterminowe obejmują zazwyczaj mniej 
stanów – często są to wręcz pojedyncze stany (zwłaszcza w przypadku stanów czę-
ściej występujących i bardziej trwałych). Większą uwagę należy też zwracać na sta-
ny charakteryzujące się wyższymi prędkościami przepływu, spowodowanymi czy to 
przez wyższy wydatek dopływów, czy też przez silniejszy wiatr. To wśród takich sta-
nów należy poszukiwać „najbardziej niekorzystnych przypadków”, gdy symulowane 
zdarzenie będzie miało najsilniejszy bądź najszybciej objawiający się efekt.
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Il. 40. Przykładowa siatka obliczeniowa dla zbiornika Dobczyce z zaznaczonymi lokalizacjami ujęć 
wody: dla elektrowni (prawe górne) i wodociągów (lewe dolne)

W kontekście zbiornika Dobczyce wyjątkowe znaczenie ma kwestia ochrony ujęcia 
wody pitnej dla Krakowa (Nachlik, Mazurkiewicz-Boroń et al. 2006). Szkodliwe sub-
stancje, które mogą być rozpuszczone w wodzie, unoszone jako zawiesina albo uno-
szone na powierzchni wody, dostawszy się do zbiornika, stwarzają zagrożenie pogor-
szenia jakości wody pobieranej przez ujęcie. Dla substancji transportowanych w różny 
sposób, przy sporządzaniu scenariuszy ich rozprzestrzeniania, należy brać pod uwagę 
różne wielkości fizyczne charakteryzujące hydrodynamikę przepływu w zbiorniku:

•	 Dla substancji rozpuszczalnych w wodzie transport jest adwekcyjno-dyfuzyj-
ny. Należy wziąć pod uwagę nie tylko przesuwanie się cząstek takich substan-
cji wzdłuż istniejących nurtów, ale również ich rozpraszanie się we wszystkich 
kierunkach. Dodatkowo, poza prędkością przepływu, determinującą czas 
przemieszczenia się cząstek między dwoma punktami, należy także brać tutaj 
pod uwagę przepływ jednostkowy, v · h, stanowiący o stężeniu cząstek w miej-
scu docelowym. Do symulacji rozprzestrzeniania się takich substancji dobrze 
nadają się modele nakładkowe transportu typu adwekcja-dyfuzja (Donnell et 
al. 2000). Większa część przykładów w tym rozdziale powstała dzięki symula-
cjom takimi modelami.

•	 Dla substancji transportowanej jako zawiesina zasadnicze znaczenie ma ad-
wekcja. Decydującą obserwablą jest tu prędkość unoszącego zawiesinę nur-
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tu. Właściwe do symulacji takich cząstek są nakładkowe modele śledzenia 
cząstek, działające zgodnie z mechaniką Lagrange’a (Macdonald et al. 2006). 
Dwa przykłady takich symulacji zostaną zaprezentowane w dalszej części 
tego rozdziału.

•	 Dla substancji transportowanej na powierzchni wody (np. produktów ropopo-
chodnych) istotna jest w zasadzie tylko prędkość powierzchniowa przepływu. 
W pierwszym przybliżeniu przyjąć można, że niewiele przewyższa ona pręd-
kość średnią przepływu (il. 2) i konsekwentnie zastosować lagranżowskie śle-
dzenie cząstek, jak to opisano w punkcie poprzednim. Śledzenie takie winno 
przy tym uwzględniać fakt, że ze względu na większe o około 20-30% prędko-
ści, skala czasowa jest odpowiednio krótsza. Z kolei dokładniejsze rozważania 
powinny uwzględnić fakt znacznie mocniejszego wpływu wiatru na prędkość 
powierzchniową niż na prędkość uśrednioną w pionie. Analizy tego rodzaju 
wykraczają jednak poza zakres tej pracy, stanowiąc pole do dalszych badań.

Przykładowe symulacje, omawiane w niniejszym rozdziale, oparte są na tym sa-
mym dwustanowym scenariuszu hydrodynamicznym, obejmującym tydzień czasu 
rzeczywistego. Podstawowe parametry obu stacjonarnych stanów składowych rozpa-
trywanego scenariusza zawiera tabela 8.

Tabela 8. Parametry stanów składowych scenariusza rozważanego w rozdziale 6

Stan Czas
trwania

Przepływ
całkowity

Wiatr: prędkość v 
i kierunek θ

1 0 ÷ 3,5 d 10 m3/s bezwietrznie 
v = 0

2 3,5 ÷ 7 d 10 m3/s v = 1,5 m/s 
θ = 270° 

Jak to zostało wyszczególnione, przez cały rozpatrywany czas przepływ jest stacjo-
narny, równy w przybliżeniu przepływowi średniorocznemu. Przez pierwsze 3,5 doby 
pogoda jest bezwietrzna, natomiast przez kolejne 3,5 doby wieje wiatr zachodni 
o prędkości 1,5 m/s. Obie wartości parametru wiatru należą do często występujących 
w rejonie zbiornika. We wszystkich omawianych w tym rozdziale obliczeniach po-
dział natężenia odpływu pomiędzy elektrownię, upusty zapory i ujęcie wodociągowe 
wynosi 4,5 / 4,5 / 1 m3/s, zaś podział wydatku dopływu pomiędzy Rabę, Wolnicę 
i Trzemeśniankę wynosi 9,5 / 0,25 / 0,25 m3/s.

Na bazie scenariusza hydrodynamicznego, takiego jak przedstawiony powyżej, 
można prowadzić dalsze analizy związane z możliwym rozprzestrzenianiem się czą-
stek substancji szkodliwej w zbiorniku, np. w kontekście ochrony ujęcia wody pitnej. 
Analizy takie stanowią dalszą część niniejszego rozdziału. Wszystkie odniesienia do 
czasu w tych analizach dotyczą czasu „modelowego”, czyli upływającego w ramach 
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modelowanego ośrodka, nie zaś czasu „rzeczywistego”, zużytego przez komputer na 
wygenerowanie wyniku.

Należy tu podkreślić, że pełne opracowanie zagadnienia scenariuszy krótkoter-
minowych dla konkretnego zbiornika zaporowego zawierać musi przedstawione po-
niżej symulacje i wnioskowania nie dla pojedynczego scenariusza, ale dla całego ich 
zbioru, obejmującego zarówno sytuacje typowe (często występujące warunki), jak 
i nietypowe (warunki występujące rzadziej, w których rozwój sytuacji jest wyjątko-
wo niekorzystny). Takie kompleksowe studium zdecydowanie wykracza poza zakres 
tego rozdziału. W istocie samo z siebie miałoby ono objętość porównywalną z całą 
niniejszą monografią lub nawet większą.

Il. 41. Symulacja rozprzestrzeniania się cząstek substancji rozpuszczalnej w wodzie, dopływającej  
w sposób ciągły z Raby do zbiornika Dobczyce. Kolejne klatki pokazują sytuacje po 1 (A), 3 (B), 5 

(C) i 7 (D) dobach od dotarcia skażonego dopływu do zbiornika. Skala na osi stężenia logarytmiczna, 
jednostki umowne

Pierwsza symulacja modelem transportu adwekcyjno-dyfuzyjnego, zilustrowana 
na ilustracji 41, odnosi się do ciągłego dopływu wody, zanieczyszczonej substancją 
w niej rozpuszczoną, z głównego dopływu zbiornika, czyli z Raby. Chwila zero od-
powiada momentowi dotarcia pierwszych cząstek czynnika zanieczyszczającego do 
zbiornika. Czynnik rozprzestrzenia się zgodnie ze średniowanym głębokością rów-
naniem transportu (7).
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Przez pierwsze trzy doby od chwili zero cząstki czynnika poruszają się przede 
wszystkim wzdłuż nurtu głównego (A i B na il. 41). Ulegają przy tym dyspersji, a tak-
że są porywane przez nurty lokalne. Docierają już stosunkowo daleko w głąb zbior-
nika, choć jeszcze nie zagrażają ujęciu. (Gdyby stan początkowy trwał nieprzerwanie, 
pierwsze symulowane cząstki czynnika dotarłyby do ujęcia wody po upływie blisko 
czterech dób, a dokładniej po 94,5 godzinach).

Po upływie kolejnych 12 godzin stan się zmienia – pojawia się zachodni wiatr. 
Układ nurty/zastoiska nowego stanu powoduje zepchnięcie cząstek czynnika na po-
łudnie w części cofkowej. Zwiększa się również prędkość głównego nurtu: pierwsze 
cząstki czynnika docierają do ujęcia po niecałych 90 godzinach, prawie pięć godzin 
wcześniej, niż gdyby nie doszło do zmiany stanu. Pojawiająca się w głębokiej południo-
wo-wschodniej części zbiornika cyrkulacja powoduje dostanie się cząstek czynnika do 
południowych zatok rezerwuaru w pobliżu ujścia potoku Brzezówka (C i D na il. 41).

Il. 42. Symulacja rozprzestrzeniania się cząstek substancji rozpuszczalnej w wodzie, dopływającej  
w sposób ciągły z potoku Wolnica do zbiornika Dobczyce. Kolejne klatki pokazują sytuacje  

po 1 (A), 3 (B), 5 (C) i 7 (D) dobach od dotarcia skażonego dopływu do zbiornika. Skala na osi 
stężenia logarytmiczna, jednostki umowne

Symulację ciągłego dopływu rozpuszczalnego w wodzie czynnika, dostającego 
się do zbiornika z jednego z dopływów bocznych – potoku Wolnica – przedstawia 
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ilustracja 42. Cząstki czynnika migrują powoli w dół zatoki, osiągając połowę jej dłu-
gości po około 5 dobach od chwili zero. Zmiana stanu zbiornika, która następuje po 
3,5 dobach od rozpoczęcia symulacji, nie ma znaczącego wpływu na przepływ w dłu-
giej i wąskiej zatoce Wolnicy; obraz dla symulacji zawierającej tylko jeden stan wy-
gląda praktycznie tak samo. Ostatecznie cząstki zaczynają docierać do głównej części 
zbiornika po upływie ponad 8,5 doby (ok. 210 godzin). W takiej sytuacji, zamiast 
kontynuowania bieżącej symulacji, korzystniejsze jest przeprowadzenie kolejnej serii 
obliczeń ze źródłem zanieczyszczenia usytuowanym już u wylotu północnej zatoki. 
Symulacja tego typu będzie pokazana w dalszej części niniejszego rozdziału.

Il. 43. Symulacja rozprzestrzeniania się cząstek substancji rozpuszczalnej w wodzie, która dostała się 
na skutek pojedynczego zdarzenia z Raby do zbiornika Dobczyce. Kolejne klatki pokazują sytuacje  

po 1 (A), 3 (B), 5 (C) i 7 (D) dobach od dotarcia skażonego dopływu do zbiornika. Skala na osi 
stężenia logarytmiczna, jednostki umowne

Poza stałym dopływem zanieczyszczonej wody do zbiornika, rozważać również 
można incydentalne dostanie się szkodliwej substancji do wody w określonym miej-
scu i czasie. Zdarzenie takie może być skutkiem błędu, wypadku, awarii albo celowej 
dywersji. Symulowane jest ono jako pojawienie się w określonym przedziale czasu 
(rzędu kilku godzin) cząstek czynnika na niewielkim obszarze, zazwyczaj objętym 
pojedynczym elementem siatki obliczeniowej lub kilkoma takimi elementami. Po 
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takim zdarzeniu liczba cząstek czynnika w domenie obliczeniowej już się nie zwięk-
sza. Cząstki podlegają odpowiednim dla swojego charakteru zjawiskom transportu, 
mogą też opuszczać obszar zbiornika przez odpływy.

Przykładową symulację tego typu pokazuje ilustracja 43. Jest ona analogiczna do 
tej pokazanej na ilustracji 41, ale tym razem cząstki czynnika dopływają do zbiornika 
z Raby jedynie przez pierwsze 12 godzin czasu modelowego. Po upływie tego czasu 
wirtualne źródło cząstek czynnika zostaje wyłączone i do zbiornika napływa ponow-
nie jedynie czysta woda. Zgodnie z intuicją, czasy dotarcia pierwszych cząstek zanie-
czyszczenia w określone miejsca rezerwuaru są w obu przypadkach praktycznie takie 
same. Występują natomiast wyraźne różnice w stężeniu czynnika w wodzie znajdują-
cej się w rejonach zbiornika bliskich ujścia głównego dopływu; zanieczyszczenie jest 
tam dostarczane z powrotem w niewielkich stężeniach przez nurty wsteczne.

Il. 44. Wizualizacja symulacji analogicznej jak na ilustracji 41, ale dla pasywnych cząstek zawiesiny. 
Wykorzystano śledzenie cząstek w obrazie Lagrange’a. Kolejne klatki pokazują pozycje cząstek  
po 1 (A), 3 (B), 5 (C) i 7 (D) dobach od rozpoczęcia symulacji. „Ogon” wskazuje tor, po którym 

cząstka poruszała się w ciągu 16 godzin poprzedzających daną chwilę

Do symulacji propagacji pasywnych cząstek zawieszonych lepiej od modelu ad-
wekcyjno-dyfuzyjnego nadaje się model lagranżowskiego śledzenia cząstek repre-
zentatywnych. Są to wirtualne cząstki, których ruch jest w pełni zdeterminowany 
przez pole prędkości otaczającej je wody, a jedynym mechanizmem transportu jest 
adwekcja. Ze względu na specyfikę nakładkowego modelu numerycznego cząstek 
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tych nie można umieścić bezpośrednio w miejscu dopływu wody do zbiornika – 
wymagany jest pewien odstęp. W symulacji pokazanej na ilustracji 44 cząstki re-
prezentatywne zostały zatem umieszczone na przekroju zbiornika w pobliżu ujścia 
Raby, na wysokości miejsca, do którego nurt główny dociera od ujścia po 6 godzi-
nach. Cząstki reprezentatywne wizualizowane są jako nitkowate struktury – po-
czątek nitki pokazuje położenie cząstki w określonym momencie, zaś jej zanikający 
„ogon” obrazuje tor zakreślony przez tę cząstkę w zadanym przedziale przeszłości 
(tu: 16 godzin).

Symulowane cząstki reprezentatywne poruszają się wolniej niż najszybsze cząstki 
substancji rozpuszczonej. Początkowo znajdują się blisko siebie, unoszone przez nurt 
główny, jednakże przy zmianie stanu rozpraszają się: część z nich dostaje się w nurt 
wsteczny, część płynie dalej w dół zbiornika. Pierwsze cząstki reprezentatywne docie-
rają w pobliże ujęcia wody po upływie prawie 5,5 doby (ok. 128 godzin) od rozpoczę-
cia symulacji. Niektóre z nich kończą swój ruch w miejscu, gdzie znajduje się ujęcie, 
co oznacza, że tam właśnie opuściły one zbiornik.

Il. 45. Symulacja rozprzestrzeniania się cząstek substancji rozpuszczalnej w wodzie, która na skutek 
pojedynczego zdarzenia zanieczyściła południową zatokę zbiornika Dobczyce. Kolejne klatki pokazują 
sytuacje po 1 (A), 3 (B), 5 (C) i 7 (D) dobach od pojawienia się czynnika zanieczyszczającego. Skala na 

osi stężenia logarytmiczna, jednostki umowne
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Na ilustracji 45 pokazana jest symulacja następstw incydentalnego zdarzenia, któ-
re tym razem zaszło w południowej zatoce zbiornika, a dotyczy ponownie czynnika 
rozpuszczalnego w wodzie. Bazowy scenariusz hydrodynamiczny jest tu wciąż taki 
sam jak w poprzednich przykładach. Ewolucja układu w ciągu pierwszych 3,5 doby, 
przedstawiona na ilustracjach 45A i 45B, pokazuje interesujące zjawisko: mimo tego, że 
do zdarzenia doszło blisko ujęcia wody, a początkowy ruch cząstek zanieczyszczonych 
odbywał się w jego kierunku, cząstki czynnika do ujęcia nie docierają. Są one od niego 
hydraulicznie ekranowane (oddzielone) przez nurt płynący na południe od ujęcia.

Il. 46. Zastosowanie śledzenia wirtualnych cząstek do zilustrowania zjawiska hydraulicznego 
ekranowania. Kolejne klatki pokazują sytuacje po 4 (A), 8 (B), 12 (C), 16 (D), 20 (E) i 24 (F) godzinach 

od rozpoczęcia symulacji. Przepływ stacjonarny, Q = 10 m3/s, brak wiatru

Istotę hydraulicznego ekranowania ukazano na ilustracji 46. Użyty tu został mo-
duł śledzenia wirtualnych cząstek, które początkowo zostały rozmieszczone wzdłuż 
linii znajdującej się na północny zachód od ujęcia wody. Cząstki te propagują w dół 
zbiornika. Te z nich, które zaczęły swój ruch blisko brzegu, zazwyczaj kończą swój 
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ruch w ujęciu wodociągowym. Natomiast te, których ruch rozpoczął się bardziej 
w głębi zbiornika, mijają to ujęcie od południa ze stosunkowo wysokimi prędkościa-
mi, znacznie przewyższającymi prędkość ruchów dyspersyjnych. Zatem, jeśli w taki 
rejon dostanie się cząstka migrująca od południa, to z dużym prawdopodobieństwem 
zostanie ona porwana przez nurt i uniesiona w kierunku upustów zapory, zanim zdą-
ży przeciąć w poprzek ten obszar.

Wracając do symulacji przedstawionej na ilustracji 45, zmiana stanu, następująca po 
upływie 3,5 doby, powoduje tu znaczącą różnicę. W drugim stanie zbiornika ekranowa-
nie hydrauliczne już nie występuje, a układ nurtów jest inny. Cząstki czynnika dociera-
ją swobodnie zarówno do ujęcia wody, jak i do mniejszych odnóg południowej zatoki, 
a nawet spychane są przez nurty wsteczne w górę zbiornika (C i D na il. 45). Przykład ten 
pokazuje, jak bardzo znaczący wpływ na rozwój wydarzeń może mieć wiatr.

Il. 47. Symulacja rozprzestrzeniania się cząstek substancji rozpuszczalnej w wodzie, która na 
skutek pojedynczego zdarzenia zanieczyściła okolicę przystani na zbiorniku Dobczyce. Kolejne 
klatki pokazują sytuacje po 1 (A), 3 (B), 5 (C) i 7 (D) dobach od zdarzenia. Skala na osi stężenia 

logarytmiczna, jednostki umowne

Kolejna symulacja (il. 47) pokazuje rozprzestrzenianie się czynnika rozpusz-
czalnego, który dostał się do wody w wyniku pojedynczego zdarzenia, które zaszło 
u nasady zatoki Wolnicy, w pobliżu znajdującej się tam przystani. W obu stanach, 
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składających się na rozpatrywany scenariusz hydrodynamiczny, istnieje w tym rejo-
nie nurt wsteczny. Cząstki czynnika migrują w górę zbiornika, rozpraszając się stop-
niowo. Pierwsze cząstki docierają do ujęcia wody po około czterech dobach, aczkol-
wiek ich stężenie w okolicy ujęcia nigdy nie jest wysokie.

Ostatni przykład, pokazany na ilustracji 48, dotyczy rozprzestrzeniania się cząstek 
czynnika rozpuszczalnego, który dostał się do zbiornika w okolicy Góry Zamkowej 
w Dobczycach, w pobliżu wlotu ujęcia wody dla elektrowni. W tym przypadku oka-
zuje się, że zanieczyszczenie ma ograniczony zasięg i nie rozprzestrzenia się daleko 
w górę zbiornika. Cząsteczki czynnika są unoszone przez wodę w stronę jednego 
z odpływów – wlotu elektrowni, bądź upustów zapory. (Jest to zresztą jedyny przy-
kład spośród rozpatrywanych w niniejszym rozdziale, w którym podział natężenia 
odpływu między te dwie opcje ma znaczenie dla obrazu dynamiki rozprzestrzeniania 
się czynnika). Po pięciu dobach od zdarzenia zanieczyszczenie utrzymuje się jedy-
nie w zastoisku zachodniej odnogi, skąd ulega powolnemu rozproszeniu (praktyczny 

Il. 48. Symulacja rozprzestrzeniania się cząstek substancji rozpuszczalnej w wodzie, która na skutek 
pojedynczego zdarzenia zanieczyściła okolicę Góry Zamkowej przy zaporze na zbiorniku Dobczyce. 

Kolejne klatki pokazują sytuacje po 0,5 (A), 1 (B), 3 (C) i 7 (D) dobach od zdarzenia. Skala na osi 
stężenia logarytmiczna, jednostki umowne
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brak adwekcji). Zdecydowana większość czynnika spłynęła w dół Raby w ciągu 
pierwszych czterech dób, zaś ujęcie wodociągowe pozostawało cały czas poza strefą 
zanieczyszczenia.

Analizy scenariuszy krótkookresowych, podobne do zaprezentowanych w powyż-
szych przykładach, mogą posłużyć między innymi do:

•	 wyznaczania i modyfikacji zasięgu stref ochrony istotnych lokacji (miejsc i ob-
szarów) w obrębie zbiornika, takich jak na przykład: ujęcia wodociągowe, ob-
szary szczególnie chronionej przyrody, miejsca prowadzenia eksperymentów 
badawczych i inne,

•	 określania koniecznego czasu reakcji w przypadku zajścia niespodziewanych 
zdarzeń szkodliwych, z uwzględnieniem lokacji, gdzie zdarzenie zaszło, gdzie 
zostało wykryte i stref, które należy zabezpieczyć przed ich wpływem,

•	 określania potencjalnego wpływu takich zdarzeń na zbiornik w celu sporzą-
dzenia odpowiednich planów zarządzania ryzykiem w kontekście mitygacyj-
nym i responsywnym,

•	 planowania lokalizacji stref rekreacyjnych, które należy zarówno chronić przed 
zanieczyszczeniem z zewnątrz, jak i ograniczyć ich wpływ na lokacje skądinąd 
chronione.

Na zakończenie rozdziału warto raz jeszcze przypomnieć, że wszystkie rozważane 
tu scenariusze krótkookresowe, dotyczące rozprzestrzeniania się wirtualnego czyn-
nika zanieczyszczającego, stanowiły symulacje odpowiednimi modelami nakładko-
wymi, zastosowanymi do pojedynczego krótkookresowego scenariusza hydrodyna-
micznego, którego parametry zawiera tabela 8. Jest oczywiście możliwe zastosowanie 
jako nakładki na taki scenariusz innych modeli – mogą być to na przykład progra-
my symulujące zachodzące w zbiorniku przemiany biochemiczne. Możliwości są tu 
ograniczone jedynie kompatybilnością takich programów z wynikami pracy modeli 
hydrodynamicznych generujących stany zbiornika.
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PODSUMOWANIE

Niniejsza monografia zawiera metodykę konstruowania opartego na stanach mo-
delu hydrodynamiki wodnego zbiornika retencyjnego, uzasadnienie tejże metodyki, 
sposoby postępowania z jej danymi wejściowymi, a także przykłady jej pomyślnego 
zastosowania. Przed przedstawieniem końcowych wniosków ogólnych dotyczących 
przedmiotu pracy, warto zebrać w tym miejscu i raz jeszcze przytoczyć – być może 
nieco inaczej sformułowane – ważniejsze konkluzje szczegółowe, które pojawiły się 
w toku wywodu:

•	 Hydrodynamika jest jednym z podstawowych czynników sprawczych (drivers) 
warunkujących zachodzenie procesów wyższego rzędu w zbiorniku retencyj-
nym. Przedstawiona metodyka przeznaczona jest do analizy tej właśnie dzie-
dziny i stanowić może podstawę fizyczną do rozważań na poziomie bioche-
micznym.

•	 Symulacje numeryczne są obecnie niezbędnym składnikiem analizy fizycz-
nej złożonych obiektów. Nie istnieje jednak (i istnieć nie może) bezwzględnie 
„najlepsze” narzędzie do modelowania numerycznego. Dobór odpowiedniego 
programu obliczeniowego zależy od stawianych przed nim zadań – niektóre 
z dostępnych programów są bardziej uniwersalne, inne bardziej wyspecjali-
zowane. Prezentowane tu podejście jest niezależne od użycia jakiegokolwiek 
konkretnego narzędzia numerycznego i wymaga jedynie jego adekwatności do 
badanego zagadnienia (na poziomie fenomenologicznym). Stosować można 
dwu- i trójwymiarowe modele numeryczne. Zarówno podejście 2D, jak i 3D 
ma swoje wady i zalety.

•	 Zbiornik zaporowy jest systemem złożonym, dla którego nie wszystkie dane 
wejściowe i wyjściowe są dostępne (czy choćby praktycznie mierzalne). Ze 
względu na ten fakt, nacisk przy konstruowaniu modeli nie powinien być kła-
dziony na wysoką dokładność ilościową w konkretnym przypadku, a raczej na 
ogólną jakościową zgodność z rzeczywistością w możliwie szerokim zakresie 
zmienności danych.

•	 Natura niektórych zjawisk fizycznych, zachodzących przy przepływach w du-
żej skali z ekstremalnie niskimi prędkościami – a z takimi właśnie przepływa-
mi mamy do czynienia w zbiornikach wodnych – wciąż nie jest do końca zba-
dana i może być niewłaściwie odwzorowywana w modelach numerycznych ze 
względu na nieuwzględnianie tych zjawisk w użytych w modelu równaniach. 
Pomiary in situ, a także analiza odpowiednio przygotowanych doświadczeń la-
boratoryjnych pomagają wprowadzić odpowiednie poprawki, czy to na etapie 
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zmiany używanych równań, czy też odpowiedniego dynamicznego dostosowa-
nia danych wejściowych modelu.

•	 Ewolucję dynamiki pola prędkości wody w zbiorniku można przedstawić jako 
scenariusze, czyli sekwencje kolejnych stanów hydrodynamicznych, przy czym 
dany stan zależy tylko od obecnych warunków zewnętrznych i od stanu po-
przedniego, bez efektu „pamięci” stanów jeszcze wcześniejszych (proces Mar-
kowa). Powoduje to przeniesienie zasadniczej trudności modelowania z od-
tworzenia całokształtu skomplikowanego zjawiska na jego właściwy podział na 
autonomiczne fragmenty, co z reguły jest znacznie prostsze.

•	 Zbierając dane, warto wykorzystać jak najwięcej dostępnych źródeł, także tych 
niekonwencjonalnych. Porównanie danych pochodzących z różnych źródeł 
może stanowić problem, gdy ich formaty znacznie różnią się od siebie, ale efekt 
w postaci krzyżowej weryfikacji jest wart podjętego wysiłku.

•	 Podczas przygotowywania danych wejściowych do użycia w modelu należy 
zwrócić uwagę na stopień ich spójności i kompletności. O ile danych niespój-
nych używać nie należy, o tyle odpowiednia kategoryzacja wartości zmiennych 
pozwala używać danych niekompletnych i wyciągać na ich podstawie konkret-
ne wnioski (przeważnie o charakterze jakościowym).

•	 Scenariusze opisujące rozwój sytuacji hydrodynamicznej w dłuższych prze-
działach czasu nadają się dobrze jako podstawa modeli służących do ewalu-
owania i prognozowania stanu oraz potencjału ekologicznego zbiornika.

•	 Hydrodynamiczne scenariusze krótkookresowe dobrze nadają się do odwzo-
rowywania sytuacji wyjątkowych i mogą stanowić wartościowe wspomaganie 
zarządzania ryzykiem oraz sytuacjami kryzysowymi.

Przechodząc do wniosków ogólnych: główną cechą charakterystyczną opartego 
na stanach modelu hydrodynamicznego jest przyjęcie założenia, że dostępne dane są 
– i zawsze będą – niewystarczające. Notabene wniosek o potrzebie zdobycia większej 
ilości danych lepszej jakości jest jedną z częstej pojawiających się konkluzji w pra-
cach naukowych, nie tylko w dziedzinie hydrodynamiki. Należy oczywiście dokonać 
wszelkich starań w celu pozyskania jak największej ilości wartościowych danych, ze 
świadomością wszakże, że zawsze pozostanie niedosyt. Dlatego też podejście poka-
zane w tej pracy ukierunkowane jest na jak najpełniejsze wykorzystanie informacji 
zawartej nawet w danych fragmentarycznych, czego dokonuje się przez odpowiednią 
ich kategoryzację. Następuje tu zmiana paradygmatu: świadoma rezygnacja z wirtu-
alnej precyzji modelu na korzyść faktycznej jakościowej zgodności oraz możliwości 
interpretacji rezultatów do celów praktycznych. Jak powiedział niegdyś autorowi je-
den z jego mentorów, profesor Kazimierz Grotowski: „Zanim zacznie się mierzyć 
ogon słonia, trzeba najpierw wiedzieć, czy to ogon, czy trąba. A jeśli faktycznie ogon, 
to czy na pewno należy on do słonia”.

Dobór konkretnych narzędzi obliczeniowych do omawianej metodyki jest za-
leżny od indywidualnych cech badanych obiektów i rozpatrywanych problemów. 
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Metodyka umożliwia użycie różnych modeli numerycznych do rozwiązywania róż-
nych aspektów tego samego problemu. Sam autor używa obecnie przede wszystkim 
modelu AdH, ale także RMA i FESWMS. Wskazywanie czytelnikowi konkretnego 
programu obliczeniowego nie mieści się jednak w tematyce tej monografii. Kluczową 
kwestią przy wyborze modelu numerycznego jest tu dobra znajomość cech charak-
terystycznych używanego narzędzia cyfrowego przez osobę interpretującą uzyskane 
wyniki – uzyskiwana dzięki analizie wrażliwości programu na zmienność jego da-
nych wejściowych. Kategoryzacja i interpretacja danych to operacje w dużej mierze 
niealgorytmiczne, przy których nic nie zastąpi rozumowania ludzkiego, opartego na 
teoretycznej i praktycznej znajomości badanej problematyki oraz na zwykłym zdro-
wym rozsądku (Anscombe 1973; Chatterjee, Firat 2007). Nawet najlepsze narzędzie 
jest bezwartościowe, jeśli jest używane nieumiejętnie. Z drugiej strony, zestaw pro-
stych narzędzi w ręku wprawnego i obeznanego z nimi użytkownika może się okazać 
niezwykle skuteczny.

Zasadnicze ramy konceptualne, zaprezentowanego w niniejszej monografii mo-
delu opartego na stanach obiektu, autor uznaje za kompletne. Wciąż wiele zagadnień 
szczegółowych wymaga jednak dalszych, szeroko zakrojonych prac badawczych. 
Wśród istotnych zagadnień rozwojowych, związanych z poruszaną tematyką, wy-
mienić należy:

•	 Poszerzanie bazy aparaturowo-metodycznej dokonywania obserwacji oraz po-
miarów wartości zmiennych istotnych dla hydrodynamiki zbiorników zaporo-
wych, prowadzonych na obiektach rzeczywistych. Uwzględnienie niekonwen-
cjonalnych źródeł danych, takich jak wolontariat naukowy, czy wyzyskiwanie 
(ang. exploiting) danych zebranych w innych celach pod kątem uzyskania 
z nich informacji nieoczekiwanych przez twórców danego repozytorium. Wy-
korzystanie nowoczesnych „inteligentnych systemów pomiarowych” (Stewart 
et al. 2018).

•	 Prace obserwacyjne i eksperymentalne, ukierunkowane na weryfikację do-
tychczasowych przesłanek świadczących o resztkowych efektach zachodzą-
cych przy bardzo niskich prędkościach przepływu i dokładniejsze określenie 
charakteru tychże efektów.

•	 W konsekwencji powyższego: implementacja odpowiednich nieliniowych, re-
zydualnych członów w hydrodynamicznych modelach numerycznych, tak by 
można było w nich odtworzyć resztkowe efekty statyczne.

•	 Zastosowanie metodyki dla kolejnych zbiorników zaporowych, zarówno 
dla obecnych warunków hydrometeorologicznych, jak i dla możliwych 
scenariuszy przyszłych w kontekście zachodzących zmian klimatycznych 
i gospodarczych.

•	 Wypracowanie systematycznego podejścia do stosowania hydrodynamicznego 
modelu opartego na stanach jako podstawy nakładkowych modeli wyższego 
rzędu (np. biochemicznych) wraz z odpowiednim zestawem sprzężeń zwrot-
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nych poszerzających bazę obserwabli modelu fizycznego o zmienne charakte-
rystyczne dla dziedzin reprezentowanych przez modele nakładkowe.

•	 W dalszej perspektywie: wypracowanie zbioru „dobrych praktyk” stosowania 
zaprezentowanej metodyki w wysokopoziomowych analizach typu DPSIR, za-
rządzaniu ryzykiem, sporządzaniu bilansu kosztów i korzyści, a także w innych 
aspektach gospodarki na zbiornikach zaporowych.

Bazą do realizacji tych oczekiwań powinna zostać systematyczna budowa kolej-
nych studiów przypadków dla wodnych zbiorników zaporowych. Niezwykle istotne 
jest tu określenie niezbędnego zakresu analiz i ocen dla konkretnych obiektów (sce-
nariusze krótko- bądź długookresowe, a być może oba ich rodzaje). Kluczowe jest 
też oparcie takich opracowań na dobrze przygotowanych zestawach danych pomia-
rowych i obserwacyjnych, co niewątpliwie umożliwiłoby realizację tych zamierzeń 
w niezbyt odległym horyzoncie czasowym.



Dodatek A

TURYSTYKA NAUKOWA: IDEA I ZASTOSOWANIE  
W DZIEDZINIE GOSPODARKI WODNEJ  
NA ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH

„Pierwszy krok wyprowadza Cię za próg. Kolejne mogą Cię doprowadzić do 
miejsc, których wcześniej nie mogłeś sobie nawet wyobrazić”. Jest rzeczą znamienną, 
że słowa te, odnoszące się w swojej dosłownej warstwie do podróży, można też inter-
pretować metaforycznie jako dotyczące rozwoju ludzkiej wiedzy. W przeszłości wielu 
eksploratorów, podróżników i poszukiwaczy przygód przywoziło ze swoich podróży 
informacje, które poszerzały zasób ludzkiej wiedzy. Czasy współczesne przyniosły 
rozdzielenie: turyści zazwyczaj podróżują do miejsc, które są od dawna znane, zaś 
naukowcy zajmują się problemami postrzeganymi jako niezrozumiałe dla osób spoza 
ścisłego kręgu specjalistów. Rewolucja teleinformatyczna, która zaszła w ciągu ostat-
nich dekad, jak również coraz większa dostępność środków transportu, pozwalają 
żywić nadzieję, że te dwie formy aktywności ludzkiej połączą się ponownie w ramach 
„turystyki naukowej”.

Niniejszy dodatek, poświęcony właśnie koncepcji turystyki naukowej i jej przy-
kładowemu zastosowaniu do celów pozyskiwania danych o stanie hydrodynamicz-
nym i morfologicznym zbiornika zaporowego, składa się z kilku części. Na wstępie 
opisany zostanie pokrótce sam koncept „citizen science”, jego historyczny rozwój, 
a także wydzielenie z niego dziedziny określanej jako turystyka naukowa („science 
tourism”). Następnie omówiona będzie dyscyplina turystyki kwalifikowanej, Geoca-
ching, wraz z uzasadnieniem, dlaczego adepci tej właśnie dyscypliny są doskonałymi 
kandydatami na turystów naukowych. Wreszcie przedstawiony zostanie, prowadzo-
ny od kilku lat przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, pro-
jekt, w ramach którego ochotnicy-turyści zbierają dane potrzebne do opisania hydro-
dynamiki, a także stanu jakościowego i ekologicznego wody zawartej w zbiornikach 
zaporowych. Dodatek zakończy krótki szkic dotyczący innych możliwości wykorzy-
stania opisanych rozwiązań w zagadnieniach związanych z gospodarką wodną.

A.1. Wprowadzenie do turystyki naukowej

Rozpocznijmy od doprecyzowania używanych określeń: Termin „turystyka na-
ukowa” jest rozumiany jako „dobrowolne podejmowanie podróży w celu czerpa-
nia przyjemności zarówno z faktu podróżowania do pewnego miejsca (lub pobytu 
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w nim), jak i z pomocy wniesionej w rozwój nauki”. Nie należy mylić tego terminu 
z „naukami o turystyce”, będącymi dziedziną nauk społecznych (Wilson, Hollins-
head 2015). Osoba uprawiająca turystykę naukową to „turysta naukowy”. Ten termin 
nie powinien być używany w stosunku do zawodowych naukowców dokonujących 
swoich badań podczas podróżowania („naukowiec w podróży” bądź „turysta-nauko-
wiec”) ani – tym bardziej – do specjalistów w zakresie nauk o turystyce.

Do turystyki naukowej można dojść dwiema drogami: albo wychodząc od strony tu-
rystyki przygodowej, gdzie wyzwania stanowią nieodłączny dodatek do podróży, albo też 
od wolontariatu naukowego, w ramach którego ochotnicy dobrowolnie poświęcają swój 
wolny czas dla rozwoju ludzkiej wiedzy. Przyjrzyjmy się zatem obu tym drogom.

Jak wykazali Tran i Ralston (2006), istnieje wyraźna zależność pomiędzy ludz-
ką chęcią dokonywania osiągnięć, a zamiłowaniem do przygody. Osoby dążące do 
sukcesów chętniej wybierały turystykę przygodową niż inne rodzaje turystyki. Za 
(McClelland 1987) autorzy ci skojarzyli motyw osiągnięcia z pokonywaniem prze-
ciwności. Przeciwności, wyzwania i zmaganie się z nimi może być postrzegane jako 
sposób na pokonanie nudy (Barnett 2005), a nawet jako pewnego rodzaju doświad-
czenie duchowe (Schmidt, Little 2007). Z kolei Robinson (Robinson 1992) zauważył, 
że doświadczanie przygody wiąże ze sobą przeżywanie pozytywnych i negatywnych 
emocji, następujących szybko po sobie. Z kolei w (Tsaur, Lin, Liu 2013) podane są 
następujące rodzaje wyzwań dla turystów przygodowych:

•	 trudność samego działania,
•	 niepewność co do warunków otoczenia,
•	 poczucie współzawodnictwa,
•	 wzajemne relacje ze współtowarzyszami, w tym dopełnianie umiejętności,
•	 poleganie na ograniczonych zasobach i dostępnym ekwipunku.
Badania (Williams, Soutar 2009) wykazały, że wartość epistemiczna, czyli związana 

z poznaniem nowych rzeczy i pojęć, a także wartość „korzyść do ceny” decydują w naj-
większym stopniu o zadowoleniu adepta (klienta) turystyki przygodowej i jego pozytyw-
nym przyszłym nastawieniu. Współcześnie problemem jest jednak znalezienie prawdzi-
wych nowości, zwłaszcza zaś uzyskanie do nich dostępu w rozsądnej cenie. Większość 
miejsc na Ziemi jest już dobrze znana, a te, które nie są, zazwyczaj pozostają daleko poza 
zasięgiem przeważającej większości ludzi. Istnieje wiele dyscyplin turystycznych uzna-
nych za przygodowe – od wycieczek górskich po nurkowanie z akwalungiem – jednakże, 
im więcej osób te dyscypliny uprawia, tym mniejszy jest w nich urok nowości.

W turystyce wciąż poszukuje się możliwości osiągnięcia nowych doznań i oświad-
czeń. Wiele nowych perspektyw zostało otwartych przez niedawną rewolucję telein-
formacyjną (Buhalis, Law 2008). Wśród nich wymienić należy otwarcie schematów 
P2P (ang. peer to peer, równy z równym) (Casaló, Flavián, Guinalíu 2011; Wang, 
Yu, Wei 2012; Lee, Hyun 2015), a także dodanie elementu rywalizacji i polowania 
na nagrody, czyli grywalizacji (ang. gamification) (Xu, Weber, Buhalis 2013; Loong 
2014; Sigala 2015; Negruşa et al. 2015; Borrero 2015; Skinner, Sarpong, White 2018). 
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Przykładowa dyscyplina łącząca w sobie zarówno grywalizację, jak i schemat P2P – 
geocaching – zostanie omówiona w sekcji A.2.

Przytoczone powyżej frazy, dotyczące turystyki przygodowej, takie jak: „prze-
zwyciężanie przeszkód”, „swego rodzaju doświadczenie duchowe”, „niepewność co 
do warunków otoczenia”, „ograniczone zasoby” itp., mogą być odniesione w takim 
samym stopniu do innej działalności ludzkiej, a mianowicie do uprawiania nauki. 
Warto zauważyć, że wielu wybitnych naukowców określa swoją działalność zawodo-
wą jako „przygodę umysłu” (por. Bragg 1948). Wciąż wzrastająca liczba ochotników 
biorących udział w otwartych projektach naukowych dowodzi, że współuczestnictwo 
w rozwoju nauki może także być traktowane jako źródło satysfakcji.

Koncepcja „citizen science” jest stosunkowo nowa. Obecnie brak jest nawet 
ugruntowanego polskiego terminu tłumaczącego angielski oryginał. Dosłowny prze-
kład: „nauka obywatelska” jest niewątpliwie mylący i językowo niezręczny, a najbliż-
szy znaczenia oryginału wydaje się być zwrot „wolontariat naukowy”. Ten też zwrot 
będzie używany w niniejszej pracy wymiennie z angielskim oryginałem. Zasadni-
czym elementem wolontariatu jest dobrowolne uczestnictwo w nim ochotników, po-
magających profesjonalistom w osiągnięciu celów – w tym przypadku poszerzeniu 
wiedzy i rozwojowi nauki. Wolontariatowi naukowemu artykuł wstępny poświęciło 
niedawno prestiżowe czasopismo „Nature” (2015).

Masowe uczestnictwo amatorów w badaniach naukowych stało się możliwe dzię-
ki postępowi technologicznemu, jaki zaszedł w ostatnich dekadach. Dostęp do wy-
dajnych osobistych komputerów, systemów nawigacji, a także mediów służących do 
wymiany informacji, takich jak Internet i sieci telefonii komórkowej, jest obecnie po-
wszechny. Ciekawą miarą skoku technologicznego, jaki się dokonał, jest porównanie 
najsilniejszego komputera świata z 1985 roku i popularnego tabletu wypuszczonego 
na rynek w 2012 roku (Larabel 2012). Jak się okazuje, ich moce obliczeniowe są prak-
tycznie takie same. Pierwsze telefony komórkowe z dostępem do Internetu pojawiły 
się 1996 roku, a system nawigacji GPS został otwarty dla użytkowników cywilnych 
w maju 2000 roku. Obecnie mówi się już o „społeczeństwie cyfrowym” (TSoHaDS 
2017) posiadającym nie tylko nowe możliwości, ale też i nowe potrzeby.

Wszystko to otworzyło nowe horyzonty przed miłośnikami nauki: zamiast jedynie 
czytać o jej rozwoju w popularnonaukowych książkach i magazynach, mogli oni teraz 
mniej lub bardziej aktywnie włączyć się w badania prowadzone w dziedzinie, która ich 
interesowała. Dla takich osób nauka „wyrwała się z wieży z kości słoniowej” (Sadoulet 
1996; Kroes 2014), co przyniosło korzyści zarówno profesjonalistom, jak i amatorom.

Pierwszym wielkoskalowym projektem, który na masową skalę zaangażował ochot-
ników do pomocy w pracach badawczych, był SETI@home (Korpela et al. 2001; SETI@
home 2018). Jego celem było poszukiwanie sygnałów radiowych pochodzących z ko-
smosu, a mających cechy sygnałów sztucznych, wysłanych przez pozaziemskie cywili-
zacje. Miliony komputerów osobistych na całym świecie przetwarzały sygnał odebrany 
przez wielki radioteleskop w Arecibo (Portoryko), poszukując sygnatur świadczących 
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o sztucznym pochodzeniu odebranych impulsów. Projekt wystartował 17 maja 1999 
roku i trwa do tej pory. Choć przetwarzanie zapisów historycznych radioteleskopu nie 
przyniosło odkrycia sygnałów, które można by było przypisać pozaziemskim cywiliza-
cjom, nasłuch wciąż trwa i dane są nadal rozsyłane uczestnikom. Należy jednak pamię-
tać, że ochotnicy pełnią w tym projekcie rolę pasywną – po prostu udostępniają moce 
obliczeniowe swoich komputerów na rzecz projektu.

Przykładem projektu, który zaangażował masowo ochotników w sposób aktywny, 
była inicjatywa Galaxy Zoo (Lintott et al. 2011; GalaxyZoo 2016). Zasadnicza część 
tego projektu wystartowała w 2007 roku i trwała dwa lata. Główne założenie brzmia-
ło, że człowiek po krótkim treningu jest efektywniejszy niż komputer w rozpoznawa-
niu złożonych kształtów. Uczestnicy brali na początku udział w krótkim kursie online 
rozpoznawania podstawowych kształtów galaktyk (spiralne, spiralne z poprzeczką, 
eliptyczne nieregularne), a następnie zdawali test. Po jego przejściu otrzymywali do-
stęp do bazy zdjęć galaktyk, które mieli klasyfikować. Projekt miał jak do tej pory 
(lato 2018) kilka edycji, a najnowsza wystartowała w marcu 2018 roku.

Sukces Galaxy Zoo zachęcił naukowców do zbudowania wspólnej platformy 
nazwanej Zooniverse (Zooniverse 2018), która jest wciąż rozbudowywana. Latem 
2016 roku prowadzono na niej 46 projektów, a dwa lata później ich liczba wyniosła 
już 85. Projekty należą do różnych dziedzin nauki. Reprezentowane są między in-
nymi: astronomia (w tym najnowsza edycja projektu Galaxy Zoo), fizyka, biologia, 
klimatologia, medycyna, historia, literaturo- i językoznawstwo czy nauki społecz-
ne. Platforma umożliwia łatwe dodawanie nowych projektów przez jednostki na-
ukowe poszukujące wsparcia wolontariuszy. Wszystkie projekty bazują na ludzkich 
zdolnościach kognitywnych, a wolontariusze mogą brać w nich udział, nie wycho-
dząc z domu.

Opisane powyżej inicjatywy wykazały istnienie dużej grupy niezawodowców, 
którzy chcą pomóc w rozwoju nauki i są skłonni spędzać swój wolny czas, poma-
gając nauce bez pieniężnego wynagrodzenia – dla własnej satysfakcji. Aby wykonać 
krok w stronę turystyki naukowej, należy poszukać części wspólnej zbiorów „ludzi, 
którzy chcą w wolnym czasie pomagać nauce” (wolontariuszy naukowych) oraz „lu-
dzi, którzy czerpią przyjemność z podróżowania” (turystów). Właśnie w tej części 
wspólnej można znaleźć kandydatów na turystów naukowych, czyli „ludzi, którzy 
czerpią przyjemność z pomagania nauce podczas podróżowania”. Warto jednak tutaj 
podkreślić, że sama przynależność do części wspólnej obu zbiorów nie czyni automa-
tycznie człowieka turystą naukowym – równie dobrze bowiem ktoś może lubić obie 
te aktywności, ale tylko rozdzielnie, nie zaś naraz.

Nie jest rzeczą zaskakującą, że pierwszy duży projekt zawierający elementy turysty-
ki naukowej dotyczył geografii, a ściślej rzecz ujmując kartografii. Inicjatywa ta, zna-
na pod nazwą OpenStreetMap (OSM 2018) wciąż jest aktywna. Wystartowała w 2004 
roku, a jej celem było z początku utworzenie serwisu online, zawierającego aktualne 
mapy Wielkiej Brytanii. Wkrótce zasięg projektu rozszerzono na cały świat. Istnieje 
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wiele sposobów, na jakie OpenStreetMap zbiera dane potrzebne do przygotowania 
i aktualizowania map. Jednym z ważniejszych jest zbieranie danych przez ochotników. 
Są to dane dotyczące przebiegu dróg i ścieżek, pokrycia terenu, budynków i innych 
struktur. Dane mogą być zbierane w okolicy, w której mieszkają ochotnicy, ale też tam, 
gdzie przebywają na wakacjach czy pojadą na wycieczkę. Uczestnicy sami wgrywają 
pozyskane przez siebie dane do systemu, używając dedykowanych do tego narzędzi. Na 
tej podstawie serwis aktualizuje na bieżąco swoje mapy.

Po okresie początkowego entuzjazmu (Anderson 2006; Goodchild 2007; Neis, 
Zipf 2012) i następującej po nim fazy wątpliwości co do jakości i spójności znajdują-
cych się w systemie danych (Flanagin, Metzger 2008; Ballatore 2014; Hung, Kalantari, 
Rajabifard 2016), OpenStreetMap jest obecnie uznawany za wiarygodny serwis do-
starczający wysokiej jakości map, zwłaszcza samochodowych i rowerowych.

Wielkoskalowym projektem wykorzystującym turystykę naukową jest iNaturalist 
(iNaturalist 2018). W ramach tego projektu jego uczestnicy – zarówno naukowcy, jak 
i wolontariusze – zbierają dane dotyczące bioróżnorodności na świecie. Obserwa-
cje przedstawicieli różnych gatunków fauny mogą mieć postać zdjęć, filmów, nagrań 
dźwiękowych, opisów słownych lub być kombinacją powyższych. Wszystkie one są 
przekazywane online do głównej bazy danych projektu. Uczestnicy otrzymują dostęp 
do dedykowanej, łatwej w obsłudze aplikacji mobilnej, służącej do komunikacji z ser-
werami projektu. Podobnie jak to się dzieje w przypadku OpenStreetMap, uczestni-
cy są zachęcani do przesyłania informacji dotyczących zarówno miejsc, w których 
mieszkają i pracują, jak i tych, które odwiedzają podczas swoich podróży. Także i ten 
projekt rozwija się niezwykle dynamicznie. Jego start nastąpił w 2008 roku, a do maja 
2016 roku w bazie danych zgromadzono 2,5 miliona obserwacji, zaś przez kolejne 
dwa lata, do maja 2018 roku, liczba ta urosła do 10 milionów. Baza iNaturalist sta-
nowi cenne źródło dla prac naukowo-badawczych związanych z bioróżnorodnością 
zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej (np. Pimm et al. 2014), przy czym wraz ze 
zwiększaniem się dostępnych zasobów obserwacji, możliwe jest prowadzenie na ich 
podstawie coraz bardziej sprofilowanych analiz.

Przykłady zastosowania koncepcji turystyki naukowej do badań związanych z za-
gadnieniami gospodarki wodnej na zbiornikach zaporowych zostaną omówione po-
niżej (w sekcji A.3), zaś możliwości dalszego rozwoju tego kierunku w sekcji A.4.

A.2. Geocaching – dyscyplina turystyki o wielkim potencjale  
dla naukowego wolontariatu i turystyki naukowej

Niniejsza sekcja ma na celu pokazanie niestandardowego sposobu na znalezienie 
wolontariuszy do projektów badawczych, uwzględniających wykorzystanie turystyki 
naukowej. Sekcję otwiera krótkie omówienie dyscypliny turystycznej „geocaching”, 
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po którym następuje nieco bardziej obszerne uzasadnienie, dlaczego miłośnicy tej 
właśnie dyscypliny doskonale nadają się na adeptów turystyki naukowej.

Geocaching (Geocaching 2018c) (wymowa międzynarodowa: ˈjē-ō-ˌka-shiŋ, po-
toczna wymowa polska: geokeszing) jest młodą i popularną dyscypliną, wielokrot-
nie odnotowywaną w literaturze naukowej (np. Battista 2011; Ihamäki 2012; Telaar, 
Krüger, Schöning 2014; Robinson, Hardcastle 2016). Zaliczany jest on do kategorii 
turystyki przygodowej (Battista et al. 2016; Falcão, Damásio, Melo 2017) bądź tu-
rystyki kulturowej i krajoznawstwa (Samołyk 2013; Krzysztoforski 2017), w istocie 
integrując ze sobą te dziedziny.

Aktywności związane z konkretnymi lokalizacjami (ang. location-based activities) 
stają się coraz popularniejsze. Przykładem może być tu niedawny (2016) boom na 
opartą na lokalizacji GPS grę „Pokémon GO”, wspomniany w czasopiśmie „Science” 
(Boddy 2016). Jednak w odróżnieniu od wielu tzw. wiralowych fenomenów, czyli 
przejściowych mód, które opanowują gwałtownie na krótko cały świat, geocaching ze 
swoją liczącą już ponad 18 lat historią może być uznany za dojrzałą dziedzinę aktyw-
nego wypoczynku. Wiralowe mody na podobne zajęcia nie są dla niego zagrożeniem, 
a wręcz sprzyjają poszerzaniu jego zasięgu (Schlosser 2016).

Geocaching jest aktywnością na świeżym powietrzu, opartą o schemat P2P 
(równy z równym) i mającą formę niekonkurencyjnej gry terenowej. Uczestnicy 
ukrywają fizyczne obiekty w rzeczywistym świecie, a następnie starają się odnaleźć 
obiekty ukryte przez innych na podstawie ich położenia geograficznego podanego 
w formacie długość/szerokość geograficzna. Stało się to możliwe po tym, jak 2 maja 
2000 roku odkodowany został sygnał satelitów GPS (Global Positioning System), 
umożliwiający precyzyjną nawigację naziemną każdemu, kto posiadał odpowiedni 
odbiornik. Już następnego dnia, 3 maja 2000 roku, Dave Ulmer, entuzjasta nowych 
technologii z Oregonu, ukrył w lesie niewielkie wiaderko, zmierzył jego położenie 
geograficzne i udostępnił te dane na forum internetowym, rzucając wyzwanie, czy 
ktoś będzie w stanie odnaleźć ukryty przez niego „skarb”, mając do dyspozycji od-
biornik GPS i dane o położeniu obiektu. Wiaderko ukryte przez Ulmera zostało 
znalezione kilkakrotnie, zanim uległo zniszczeniu przy okazji prowadzenia nowej 
drogi przez las, w którym się znajdowało. W międzyczasie na świecie pojawiało 
się coraz więcej podobnych „skarbów”, w tym pierwszy europejski – w czerwcu 
2000 roku (istnieje do tej pory). Aktywność przyjęła nazwę geocachingu, ukrywane 
„skarby” to skrytki bądź kesze (ang. geocaches, caches), zaś uczestnicy zwani są geo-
keszerami (ang. geocachers).

W Polsce geocaching został uznany za aktywność o charakterze krajoznawczym 
i turystycznym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W lutym 
2012 roku podjęta została uchwała Zarządu Głównego PTTK, ustanawiająca ogól-
nokrajową odznakę PTTK Geocaching Polska „w celu upowszechnienia Geocachin-
gu, popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Polski” (PTTK 2012). 
Odznakę tę do połowy 2018 roku zdobyło ponad 1800 osób (geocaching.pl 2012). 
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Obecnie poza odznaką ogólnopolską istnieje też kilka odznak regionalnych PTTK 
związanych z tą dyscypliną.

Szczegółowe zasady gry z czasem ewoluowały, ale podstawy pozostały niezmie-
nione od początku. Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie reguł istotnych 
dla zrozumienia, dlaczego geokeszerzy są dobrymi kandydatami do wolontariatu na-
ukowego. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowym opisem tej dyscypliny mogą 
zapoznać się np. z (Gillin, Gillin 2010; Samołyk 2013; Tokarz 2014; Freyler et al. 2016; 
Geocaching 2018d).

1. Uczestnik gry ukrywa gdzieś na świecie pojemnik – skrytkę, zawierającą co 
najmniej dziennik wpisów (logbook). Może też umieścić w skrytce inne przed-
mioty. Mierzy dokładne położenie: długość i szerokość geograficzną miejsca 
ukrycia. Osoby przygotowujące skrytki są zachęcane do umieszczania ich 
w wartych odwiedzenia miejscach. Podstawowa reguła głosi: „Gdy ukrywasz 
kesza, pomyśl, co może przywieść inne osoby w to miejsce. Jeśli tylko twoja 
skrytka, to poszukaj innego miejsca” (Geocaching 2018b). W pewnym sensie 
ukryte przez danego uczestnika kesze powinny być rodzajem przewodnika po 
miejscach, które uznał za ciekawe.

2. Po umieszczeniu skrytki w terenie uczestnik publikuje jej dane w serwisie on-
line. Informacje dostępne na stronie zawierają co najmniej: nazwę kesza, geo-
graficzne współrzędne miejsca ukrycia, poziom trudności w kilkustopniowej 
skali, krótki opis, a także nadany systemowo unikalny identyfikator skrytki. 
Może też zawierać podpowiedź pomagającą poszukiwaczom w terenie.

3. Potencjalni znalazcy przeglądają bazę danych skrytek w Internecie. Strona opi-
sująca daną skrytkę zawiera poza danymi wpisanymi przez założyciela także 
wpisy poprzednich znalazców. Na podstawie wprowadzonych przez założycieli 
informacji uczestnik wybiera, których skrytek zamierza szukać.

4. Uczestnik zjawia się w pobliżu miejsca wyznaczonego przez współrzędne. Po-
siłkując się namiarem GPS, opisem skrytki i ewentualnie podpowiedzią oraz 
wpisami poprzednich znalazców, stara się odnaleźć pojemnik. Jeśli mu się uda, 
wpisuje się do dziennika znalezień i odkłada skrytkę z powrotem na jej miejsce.

5. Znalazca loguje fakt odnalezienia skrytki online na stronie tejże skrytki. Może 
również zalogować fakt, że kesza nie udało mu się odnaleźć. Użytkownicy za-
chęcani są do krótkiego opisania ich doświadczeń i wrażeń związanych z po-
szukiwaniami, co pomaga budować relacje społecznościowe. Znalazcy mają 
także możliwość oznaczenia znalezionej skrytki jako „ulubionej”, a informacja 
ta jest jawna i może służyć jako pomoc dla kolejnych uczestników w wyborze 
najciekawszych miejsc do odwiedzenia.

Istniało i wciąż istnieje na świecie kilka serwisów geocachingowych. Znaczna ich 
liczba zakończyła już jednak swoją działalność, zaś dominującą pozycję zdobył zało-
żony we wrześniu 2000 roku globalny serwis geocaching.com. Poza nim utrzymują 
się jeszcze serwisy lokalne z sieci Opencaching. Choć wszystkie szczegółowe kwestie 
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w dalszej części tego dodatku odnoszą się do użytkowników serwisu geocaching.
com, można je bez przeszkód odnieść także do użytkowników innych serwisów. Ta-
bela 9 przedstawia zestawienie podstawowych danych liczbowych na temat serwisu 
geocaching.com, aktualnych na dzień 24 czerwca 2018 roku. Jak widać, liczba ak-
tywnych geokeszerów na świecie sięga prawie miliona osób, w Polsce zaś przekracza 
13 tysięcy. Z kolei na ilustracji 49 przedstawione jest rozmieszczenie skrytek z serwi-
su geocaching.com na terenach położonych w pobliżu zbiornika Dobczyce.

Il. 49. Skrytki geocache różnych typów, umieszczone w okolicach zbiornika Dobczyce – stan na 
sierpień 2018 roku (Geocaching HQ 2018)

Tabela 9. Zestawienie liczby uczestników geocachingu oraz liczby skrytek w Polsce i na świecie,  
aktualne na koniec czerwca 2018 roku (Project-GC 2018)

Kryterium Świat Polska

Liczba dostępnych skrytek 3 070 811 42 510

Liczba unikalnych skrytek znalezionych w 2018 roku 2 492 431 35 163

Liczba unikalnych skrytek znaleziona w tygodniu 18-24 czerwca 2018 roku 455 735 6 652

Liczba uczestników aktywnych w 2018 roku 937 382 13 043

Liczba uczestników aktywnych w tygodniu 18-24 czerwca 2018 roku 128 086 1 546
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Geocaching ma kilka aspektów, dzięki którym jego uczestnicy wydają się być do-
brymi kandydatami do wolontariatu naukowego, a przede wszystkim doskonałymi 
kandydatami do uprawiania turystyki naukowej. W istocie możliwości współpracy 
pomiędzy naukowcami a geokeszerami były już wykorzystywane (Dunlap, Tang, 
Greenberg 2015; Rossiter et al. 2015; Cord, Roeßiger, Schwarz 2015; Szlapa, Tutro 
2015). Poniższe sekcje omawiają po kolei zagadnienia świadczące na korzyść miło-
śników geocachingu w kontekście prowadzenia ochotniczych badań terenowych.

A.2.1. Istotą geocachingu jest „Wybrać się gdzieś, dokonać tam czegoś  
i odnotować ten fakt”

Przez samą swoją naturę aktywności terenowej, opartej na znajdowaniu miejsc 
na otwartej przestrzeni, geocaching zachęca uczestników do podejmowania podróży 
i wycieczek. Jednak dodaje on do tego zadanie do wykonania na miejscu, czyli zna-
lezienie „skarbu” ukrytego przez innego gracza. To nadaje tej dyscyplinie dodatko-
wy wymiar – wymiar gry. Ukute niedawno pojęcie grywalizacji (ang. gamification) 
(Deterding et al. 2011; Huotari, Hamari 2012), oznaczające dodanie kontekstu gry 
i rywalizacji do sytuacji, które zazwyczaj takiego aspektu nie przejawiały, stanowi 
obecnie nośny temat. W kontekście podróżowania omawiali go np. (Xu, Weber, Bu-
halis 2013; Negruşa et al. 2015; Borrero 2015), zaś w (Gyimóthy, Mykletun 2004) 
zauważono, że samo podróżowanie w poszukiwaniu przygody może być postrzegane 
jako gra. Na zasadzie współzależności dodanie kontekstu gry do podróży bądź wy-
cieczki łatwo może zaowocować wrażeniem przeżycia przygody.

Choć geocaching jest grą nieopartą na współzawodnictwie, uczestnicy są wynagra-
dzani za znajdowanie skrytek: mogą bowiem zalogować ten fakt online. Elektroniczne 
logi znalazców są widoczne na stronie danej skrytki i na osobistych profilach graczy, 
świadcząc o osiągnięciu celu. Geokeszerzy często też wyznaczają sobie swoje osobiste 
cele, takie jak na przykład: znalezienie skrytek w jak największej liczbie krajów, znajdo-
wanie skrytek codziennie przez pewien okres albo poszukiwanie najstarszych, najnow-
szych czy też najczęściej rekomendowanych skrytek na danym obszarze.

Podkreślić należy, że o ile „udanie się gdzieś, by dokonać tam pomiarów” odpo-
wiada dwóm pierwszym kryteriom wspomnianym w tytule tej sekcji, brak jest tutaj 
części trzeciej, czyli efektu szybkiej nagrody. Czasami jednak okazuje się, że sama 
pomoc w pracach naukowych może być nagrodą. W innych przypadkach organiza-
torzy badań prowadzonych w ramach turystyki naukowej mogą wprowadzić własny 
system drobnych, wręcz symbolicznych nagród. Zagadnienie to będzie szerzej omó-
wione w sekcji A.3.

A.2.2. Geocaching premiuje kreatywność i otwartość myślenia
Jest to konsekwencja schematu P2P zastosowanego w tej grze. Geokeszerzy sami 

decydują, gdzie ukryć swoje skrytki, jak je zamaskować i zabezpieczyć przed przypad-
kowym odkryciem, a także, co napisać na stronie skrytki, by zachęcić poszukiwaczy 
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do przybycia właśnie tutaj. Podobnie, gdy przychodzi do poszukiwań, uczestnik gry 
ma bardzo szeroki wybór (por. tabela 9) i od niego samego tylko zależy, którą skryt-
kę uzna za wartą poszukiwań i jaką okolicę za wartą odwiedzenia. Trzecim aspek-
tem jest tu fakt, że od poszukiwacza oczekuje się pewnego rodzaju „przechytrzenia” 
właściciela skrytki: poszukiwacz powinien odnaleźć pojemnik, nie dając się zwieść 
przedsięwziętym przez założyciela środkom maskującym. Dodatkowo samo znale-
zienie kesza i wpisanie się w dzienniku znalezień powinno być dokonane tak, by nie 
zdemaskować skrytki przed osobami postronnymi.

Istnieje jeszcze wiele innych aspektów wymagających kreatywności i nieszablono-
wości, wśród których wymienić można „skrytki zagadkowe” czy „skrytki – wyzwa-
nia” (Long 2014; Geocaching 2018d), leżą one jednak poza zakresem tej pracy.

Formalnością pozostaje stwierdzenie, że otwartość myślenia, kreatywność, nie-
szablonowość i pozytywnie rozumiany spryt są cechami pożądanymi u badacza, 
w tym badacza-wolontariusza.

A.2.3. Geocaching daje możliwość działań samodzielnych i zespołowych  
z poszanowaniem prywatności uczestników

Gdy nowa osoba rejestruje swoje konto na portalu geocachingowym, wybiera so-
bie pseudonim, przez który będzie odtąd reprezentowana w systemie. Taki pseudo-
nim musi być jednocześnie unikalnym identyfikatorem użytkownika. O ile w zasa-
dzie możliwa jest zmiana pseudonimu, o tyle w większości systemów jest to czynność 
odradzana i często możliwa do wykonania tylko w porozumieniu z administratorami 
po przedstawieniu istotnego powodu takiej zmiany. Sami administratorzy serwisów 
dysponują prawdziwymi danymi osobowymi uczestników, są one jednak poufne – 
niewidoczne dla nikogo poza samym zainteresowanym i obsługą serwisu.

W tej pracy pseudonimy geokeszerów zapisywane będą pismem pogrubionym 
pochyłym, tak jak zostały one zarejestrowane przez użytkowników, z zachowaniem 
użytych znaków specjalnych, a także wielkich i małych liter, np. buciorM, 23keri, 
Lady	Murazor, masaj_.

Kodeks etyczny geokeszerów wymaga, by o innych uczestnikach gry na forum 
publicznym mówić i pisać, używając pseudonimu, nie zaś imienia (a już zwłaszcza 
nazwiska!), chyba że strona zainteresowana sama wyrazi zgodę na ich użycie. Nie 
jest rzadkością, że grupa osób uprawiających geocaching zna się wzajemnie tylko 
z pseudonimów.

Zasada używania w pierwszym rzędzie pseudonimów obowiązuje też na oficjal-
nych spotkaniach geokeszerów, zwanych z angielska „eventami”. Spotkania takie 
mają swoje własne strony w serwisie, podobnie jak mają je skrytki. Na stronie takiej, 
poza współrzędnymi geograficznymi spotkania, podany jest też jego czas. Formalnie 
uczestnictwo w evencie jest traktowane w systemie bardzo podobnie do znalezienia 
fizycznej skrytki, np. również towarzyszy mu zalogowanie tego faktu na stronie spo-
tkania przez obecne na tymże spotkaniu osoby. Organizacja spotkań ani uczestnictwo 
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w nich nie jest w żadnym stopniu obligatoryjne. Można uprawiać geocaching przez 
wiele lat, nie uczestnicząc w ani jednym spotkaniu, a nawet bez spotkania twarzą 
w twarz z jakimkolwiek innym uczestnikiem.

Obowiązująca w geocachingu praktyka stosowania pseudonimów jest w zupeł-
ności zgodna z zaleceniami dotyczącymi ochrony prywatności przy wolontariacie 
naukowym (Bowser et al. 2014; Bowser et al. 2017), w pewnym stopniu zapobiega 
również dylematom moralnym pojawiającym się w strukturach typu P2P (Germann 
Molz 2013). Z kolei praktyka organizowania oficjalnych spotkań, będących pew-
ną odmianą „jednorazowych skrytek”, które można „znaleźć”, może być pomocna 
przy organizowaniu badań terenowych we współpracy z geokeszerami (więcej o tym 
w sekcjach A.3 oraz A.2.7).

A.2.4. Geokeszerzy reprezentują szerokie spektrum profesji i wieku
Zarówno badania polskie (Samołyk 2013; Tokarz 2014), jak i zagraniczne (Telaar, 

Krüger, Schöning 2014; Falcão, Damásio, Melo 2017) pokazują wyraźnie, że geocach-
ing stanowi hobby dla osób o bardzo szerokim przekroju wieku, poziomu edukacji, 
zawodu, jak i innych pobocznych zainteresowań.

Geocaching uprawiają osoby we wszystkich przedziałach wiekowych – od małych 
dzieci, które poszukują „skarbów” wraz z rodzicami, po emerytowanych seniorów, 
traktujących swoje hobby jako sposób na zachowanie duchowej młodości i cielesnej 
sprawności. Najliczniej reprezentowany przedział wiekowy to 30-35 lat. Płeć męska 
reprezentowana jest nieco liczniej, w stosunku około 60/40. Najczęściej spotykane 
jest wykształcenie wyższe magisterskie, choć wszystkie pozostałe stopnie także mają 
swoich przedstawicieli. Mieszkańcy dużych miast reprezentowani są liczniej niż 
przedstawiciele mniejszych ośrodków. Na świecie, pod względem etnicznym, zdecy-
dowanie największą grupę wśród geokeszerów stanowią osoby o korzeniach europej-
skich. Około 40% miłośników geocachingu bierze udział w oficjalnych spotkaniach.

Dla geokeszerów ich hobby jest przede wszystkim:
•	 dobrą okazją do odwiedzenia nowych miejsc,
•	 aktywnym wypoczynkiem,
•	 ciekawą grą,
•	 sposobem na spędzenie czasu z rodziną i/lub przyjaciółmi,
•	 wyzwaniem.
Tak różnorodna społeczność daje praktycznie gwarancję, że w dostatecznie dużej 

grupie wybranej spośród tejże społeczności znajdą się osoby zainteresowane bardzo 
różnymi dodatkowymi tematami, a wśród nich będą i tacy, którzy interesują się roz-
maitymi dziedzinami nauki. Takie osoby mogą dać się łatwo zaangażować w pomoc 
w badaniach naukowych. Z kolei obecność wśród wolontariuszy przedstawicieli 
różnych grup zawodowych i społecznych, a także będących w różnym wieku, daje 
większą szansę na uniknięcie jednostronności, czyli tzw. skrzywienia zawodowego, 
którym mogą być obciążone grupy składające się jedynie z profesjonalistów.
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A.2.5. Geocaching wyrabia spostrzegawczość i orientację terenową

Tu kwestia jest w zasadzie oczywista: przy poszukiwaniu skrytek należy wyka-
zać się spostrzegawczością. Skrytki są z reguły dobrze maskowane, aby uniknąć ich 
przypadkowego odkrycia i możliwej kradzieży lub zniszczenia. Mogą być schowane 
w miejscach trudnych do wypatrzenia lub też być, co prawda, na widoku, ale zama-
skowane jako zwykłe obiekty, które mogą się tam przypadkowo znajdować: kamień, 
kłoda, słupek – możliwości są praktycznie nieograniczone. Aby odnosić sukcesy 
w grze, czyli efektywnie znajdować skrytki, uczestnicy muszą mieć spostrzegawczość 
wyrobioną znacznie ponad przeciętną. Notabene nie jest rzadkością, że geokeszer, 
przebywając w nieznanej sobie okolicy i nie mając akurat zamiaru poszukiwania 
skrytek, patrzy na jakieś miejsce i stwierdza: „To jest dobre miejsce na ukrycie kesza!”, 
po czym okazuje się, że istotnie ktoś umieścił tam skrytkę.

Z drugiej strony, geokeszerzy powinni mieć dobrą orientację w terenie, zarówno 
po to, by znajdować odpowiednie miejsca do ukrywania własnych keszy, jak i do 
tego, by móc dotrzeć do cudzej skrytki, mając dane tylko jej położenie.

A.2.6. Geokeszerzy mają wprawę w posługiwaniu się nowoczesnymi 
narzędziami lokalizacyjnymi i komunikacyjnymi

Istotnie: żeby uprawiać geocaching, trzeba mieć urządzenie zdolne odebrać 
i zinterpretować sygnał GPS. Może to być smartfon, tablet albo dedykowany od-
biornik turystyczny. Z użyciem tych urządzeń łączy się też konieczność pracy z cy-
frowymi mapami terenu. Z kolei do zalogowania faktu znalezienia skrytki służą 
internetowe serwisy online. Geokeszerzy wymieniają się swoimi doświadczenia-
mi, używając nowoczesnych kanałów komunikacji (jak fora i portale internetowe), 
a także omawiają pojawiające się nowe możliwości podczas osobistych spotkań na 
eventach. Stanowi to uzasadnioną podstawę do założenia, że gdy geokeszer dosta-
nie do rąk nowe i nieznane mu dotąd urządzenie (np. przyrząd pomiarowy), opa-
nuje jego obsługę stosunkowo szybko. Dodatkowo takie czynności jak zanotowanie 
dokładnego czasu i miejsca przeprowadzenia pomiaru będzie dla niego czynnością 
rutynową.

A.2.7. Geocaching promuje postawy prośrodowiskowe
Zasady geocachingu ściśle określają, że zarówno przy ukrywaniu, jak i przy poszu-

kiwaniu skrytek należy bezwzględnie unikać czynienia szkód w środowisku natural-
nym. Jeśli poszukiwacz znajduje skrytkę, która – jego zdaniem – szkodzi środowisku, 
jest on zachęcany do zgłoszenia tego faktu zarówno właścicielowi danego kesza, jak 
i osobom pełniącym funkcje kontrolno-nadzorcze w społeczności geocachingowej. 
Dokonuje się tego przez użycie odpowiedniego typu logu online. W takim przypadku 
właściciel powinien albo poprawić sposób ukrycia kesza, albo też zabrać pojemnik 
z terenu i zamknąć jego stronę w serwisie.



131Turystyka naukowa: idea i zastosowanie w dziedzinie gospodarki wodnej...

Aby zapobiec potencjalnym oskarżeniom, że pojemniki skrytek są śmieciami, 
które w istocie pogarszają stan środowiska, poza opisaną powyżej zasadą, wprowa-
dzono inicjatywę CITO (Cache In Trash Out, czyli „Umieść skrytkę, zabierz śmieci”), 
której logo przedstawia ilustracja 50. Od 2002 roku uczestnicy gry są zachęcani do 
organizowania spotkań CITO i uczestnictwa w nich (Geocaching 2018a). Podczas 
takich spotkań wykonują prace na rzecz środowiska, takie jak: sprzątanie, sadzenie 
drzew i krzewów, usuwanie gatunków inwazyjnych, znakowanie szlaków, renowacja 
ścieżek, przenoszenie wrażliwych stworzeń (np. żab lub żółwi) przez trakty komuni-
kacyjne i wiele innych. Jak stwierdził w 2013 roku Bryan Roth, ówczesny wiceprezes 
centrali serwisu geocaching.com: „Jeśli jakieś działanie pomaga środowisku natural-
nemu, to jest ono objęte zasięgiem CITO”.

Il. 50. Logo inicjatywy CITO

Wszyscy geokeszerzy uświadamiani są co do konieczności dbania o środowisko 
naturalne i oczekuje się od nich odpowiedniego zachowania zarówno podczas upra-
wiania tego hobby, jak i poza nim.

A.3. Spotkania pod hasłem „Jakość Wody” – studium przypadku

Współpraca pomiędzy Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej9 Wydziału In-
żynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej a polską społecznością geocachingu 
rozpoczęła się w połowie 2013 roku. W tym czasie autor tej monografii brał udział 
w pracach badawczych dotyczących hydrodynamiki zbiorników zaporowych, bę-
dących podstawą opracowań stanu jakościowego i potencjału ekologicznego tych 
zbiorników (Hachaj 2013; Hachaj, Szlapa, Tutro 2014; Hachaj et al. 2014). Jedną 
z głównych trudności w prowadzonych pracach były braki i/lub niska jakość danych 
o obiektach rzeczywistych, niezbędnych do kalibracji używanych modeli numerycz-

9  Od września 2018 roku, po zmianie struktury Wydziału, jest to Katedra Inżynierii i Gospodarki 
Wodnej.
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nych. Przy narzuconych odgórnie limitach czasowych oraz ograniczonych środkach 
materialnych przyznanych na badania, konieczne było znalezienie niestandardowych 
metod pozyskania tych danych. Przypadkowo w tym samym czasie nastąpił w Polsce 
gwałtowny wzrost liczby osób zajmujących się geocachingiem (zob. il. 51).

Il. 51. Liczba dostępnych skrytek geocache w Polsce od maja 2000 do czerwca 2018 roku; strzałka A 
pokazuje czas pierwszego megaeventu w Polsce (maj 2013), strzałka B – czas rozpoczęcia spotkań  

z serii „Jakość Wody” (sierpień 2013) (geocaching.pl 2018)

W maju 2013 roku w Górznie (woj. kujawsko-pomorskie) odbył się pierwszy 
w Polsce duży zlot miłośników Geocachingu, tzw. megaevent, w którym wzięło udział 
około 300 osób z całego kraju, a także goście z zagranicy. W tym czasie geocaching 
był hobby autora tej monografii od nieco ponad roku. Samo spotkanie wywołało falę 
zainteresowania geocachingiem w całym kraju, zaś autorowi nasunęło myśl połą-
czenia zainteresowań zawodowych z hobbystycznymi i zaangażowania geokeszerów 
w charakterze wolontariuszy zbierających dane terenowe na potrzeby prowadzonych 
prac naukowych. Rozumowanie, które do tego doprowadziło, zostało odtworzone 
w sekcji A.2.

Aby pomysł okazał się atrakcyjny dla miłośników geocachingu, trzeba było go 
odpowiednio dopracować. Pierwszą kwestią było znalezienie odpowiednio nośnej 
nazwy-hasła dla całej inicjatywy. Nazwa taka powinna być zwięzła, łatwa do zapa-
miętania i dająca laikom wskazanie dotyczące ogólnego celu podejmowanych dzia-
łań. Wybór padł na „Jakość Wody”. O ile można mieć uzasadnione wątpliwości co do 
naukowej precyzji takiej nazwy w kontekście prowadzonych później prac, o tyle nie 
ulega wątpliwości, że nazwa ta spełniła swoje zadanie identyfikowania i promowania 
całej inicjatywy.

Kolejną zachętą dla uczestników było zorganizowanie sesji badawczych jako ofi-
cjalnych eventów geocachingowych w ramach inicjatywy CITO. Jako że podejmowane 
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działania miały w ostatecznym rozrachunku charakter prośrodowiskowy, wykorzy-
stanie spotkań CITO wydawało się odpowiednie. Jak się jednak okazało, akcja miała 
charakter pionierski w skali światowej i wymagała zatwierdzenia przez centralę geo-
caching.com w Seattle. Odpowiednia licencja na organizowanie proekologicznych 
eventów naukowo-badawczych została uzyskana i od tej pory spotkania z cyklu „Ja-
kość Wody” były rejestrowane w serwisie geocaching.com jako spotkania typu CITO. 
Naukowa przygoda mogła się rozpocząć.

A.3.1. Spotkanie badawcze „Jakość Wody, czyli szukamy nurtu” (2013)
Pierwsze spotkanie z serii odbyło się 18 sierpnia 2013 roku w Niedzicy nad 

Zbiornikiem Czorsztyńskim (ZZW Niedzica S.A. 2018). Identyfikator spotkania 
to GC4FX0D. Zbiornik został wybrany z dwóch powodów – po pierwsze, leży on 
w atrakcyjnym turystycznie miejscu i sam stanowi cel wielu wycieczek (jest to zalana 
dolina górska z zamkami po obu jej stronach). Po drugie, dzięki stromym zboczom 
górskim, które go otaczają, i pływającym po jego powierzchni statkom wycieczko-
wym możliwe jest jednoczesne obserwowanie powierzchni wody z wielu punktów.

Uczestnicy zjawili się na wyznaczonym miejscu zbiórki wczesnym przedpołu-
dniem. Na początek został im przedstawiony krótki referat przybliżający historię 
zbiornika, jego rolę dla gospodarki wodnej regionu, znaczenie ekologiczne, pełnione 
przezeń funkcje itd. Następnie otrzymali oni instruktaż, jak obserwować powierzch-
nię wody, by móc odróżnić miejsca, w których pojawia się powierzchniowy nurt, 
od obszarów stagnujących. Otrzymali wydruki map wschodniej części zbiornika, na 
których mogli nanosić swoje obserwacje, oraz tabele do wpisania dodatkowych da-
nych, takich jak data i godzina pomiaru czy uwagi uzupełniające. W końcu zostali 
podzieleni na kilka grup i rozesłani do rozlokowanych wokół rezerwuaru miejsc pro-
wadzenia obserwacji. Jedna z grup została wysłana na statek, aby prowadzić obser-
wacje podczas rejsu. Uczestnicy byli proszeni o zaznaczanie obserwowanych nurtów 
na mapach wraz z dokładnym czasem i miejscem obserwacji oraz dodatkowymi wy-
jaśnieniami w załączonych tabelkach. Obserwacje swoje mieli powtarzać kilkakrot-
nie w ciągu 3,5-godzinnej sesji. Następnie wszyscy wrócili do punktu zbiórki i oddali 
sporządzone przez siebie rysunki i notatki.

Po spotkaniu zalogowali oni swoją obecność w systemie, dzieląc się wrażeniami. Po-
niżej przytoczone zostało kilka ciekawszych fragmentów wraz z pseudonimami autorów.

•	 „Dziękuję za zorganizowanie tego nietypowego spotkania (…). Obawiam się, 
że materiał zgromadzony przez «grupę nr 1» nie przedstawia żadnej wartości 
badawczej, ale pewnie organizator wziął pod uwagę takie ryzyko” – masaj_

•	 „Bardzo pouczające wydarzenie, choć boję się, że niedostatek odpowiedniego 
warsztatu w prowadzeniu obserwacji musiał mieć wpływ na jakość zebranych 
danych. Dobrze, że znalazłam się w ekipie założyciela eventu, bo dzięki temu 
czegoś dowiedziałam się o nurtach. No i wędrowanie, i poszukiwania w tak 
znakomitym towarzystwie są nie do przecenienia” – elales
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•	 „No to się dziś kilku interesujących rzeczy dowiedziałem. Nurty, wiry, zasto-
iska ;). I bardzo dobrze. A i spacer w zacnym gronie bardzo miły i przyjemny. 
Ba. Nawet się dowiedziałem, że rysować umiem (…) i nawet wszystko opisa-
łem (…) Dziękuję za miłe i pouczające spotkanie” – bamboleon

•	 „Bardzo byłem ciekaw, jak takie nietypowe CITO będzie przebiegało. Powiem 
szczerze, że wiele nowych wiadomości oraz nowy sposób patrzenia na Jezioro 
Czorsztyńskie nie było nawet w moich myślach. Obserwuję to jezioro od mo-
mentu jego powstania, czyli już jakieś 16 lat, i oprócz zmieniającego się stanu 
wody niewiele więcej mogłem zauważyć. Teraz już, jak napisał soratte, jezioro 
nie będzie takie samo. Mam nadzieję, że nasza w sumie świetna zabawa będzie 
źródłem danych do badań dla ludzi odpowiedzialnych za ten akwen. Wspania-
ła zabawa w jeszcze wspanialszym gronie znajomych” – Pelpolek	(Uwaga: jest 
to osoba, która nad zbiornikiem posiada letni domek)

•	 „Bardzo ciekawe i nietypowe spotkanie. (…) Nie wiem, na ile takie obserwacje 
prowadzone przez osoby zielone w temacie są wartościowe, ale zabawa z tym 
była przednia” – dadoskawina

•	 „Nasza grupa badawcza pod przewodnictwem rotok wykazała się niesamowitą 
zdolnością do współpracy. Rotok wykonywał obserwację, kamuś odczytywa-
ła współrzędne, ja sporządzałam notatki, mpark pilnował zastoje, a masaj_ 
wszystkie nasze działania synchronizował z zegarkiem. Bawiliśmy się dobrze, 
nauczyliśmy się dużo” – Annie00Hall

Il. 52. Skan jednej z map roboczych dostarczonych przez uczestników spotkania
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W logach użytkowników, a także w wywiadach, które autor po spotkaniu przepro-
wadzał z uczestnikami, można wyróżnić cztery główne motywy:

1. radość z robienia czegoś nowego, a przy tym pomocnego,
2. wrażenie zdobycia dodatkowej wiedzy i nowego spojrzenia na akweny,
3. przyjemność czerpana ze spędzenia czasu z interesującymi ludźmi w malowni-

czym miejscu,
4. niepewność, czy zebrane dane na coś się przydadzą – wątpliwość: „czy sprosta-

liśmy wyzwaniu?”.
Po zebraniu i opracowaniu wyników pomiarów i obserwacji, dostarczonych przez 

uczestników spotkania, okazało się, że dane są bogate i spójne, a zatem da się z nich 
uzyskać sensowny obraz dynamiki warstwy powierzchniowej zbiornika w dniu prze-
prowadzenia pomiarów. Przykładową mapę z oznaczeniami dokonanymi przez jed-
nego z wolontariuszy można zobaczyć na ilustracji 52. Mapie tej towarzyszył dokład-
ny opis użytych oznaczeń w dołączonej tabeli. Dzięki analizie wspólnych elementów 
na mapach sporządzonych o mniej więcej tej samej porze, ale z różnych miejsc, moż-
na było odtworzyć przybliżony rzeczywisty przebieg nurtów i zasięg zastoisk. W kil-
ku przypadkach dla nurtów przebiegających w pobliżu brzegu uczestnikom udało się 
nawet oszacować ich przybliżoną prędkość na podstawie obserwacji przemieszczania 
się unoszonych przez nurt przedmiotów (np. gałęzi bądź śmieci). Na tej podstawie 
udało się między innymi narysować mapę przebiegu głównych nurtów w zbiorniku 
podczas trwania pomiarów (il. 53). Udało się też potwierdzić kilka z hipotetycznych 
własności nurtów powierzchniowych, opisanych w rozdziale 3.

Il. 53. Zrekonstruowany układ głównych nurtów w zbiorniku Czorsztyn według stanu  
na 18 sierpnia 2013 roku, 11:00
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A.3.2. Spotkanie badawcze „W(y)pływamy na… Jakość Wody”	(2014)

Spotkanie odbyło się 26 lipca 2014 roku. Jego identyfikator to GC565EV. Miej-
scem zbiórki był Gródek nad Dunajcem, zaś pomiary i obserwacje prowadzone były 
na Zbiorniku Rożnowskim (Pałka 2007), wybranym ze względu na możliwość swo-
bodnego uprawiania na nim żeglarstwa i kajakarstwa. Liczne wypożyczalnie umoż-
liwiły uczestnikom wynajęcie sprzętu i swobodne przemieszczanie się po tafli rezer-
wuaru. Dzięki temu możliwe było nie tylko stwierdzenie, czy w danym miejscu woda 
stagnuje, czy tworzy nurt, ale także pobranie próbek samej wody z wybranych miejsc.

Podobnie jak to się działo w roku poprzednim, ochotnicy zgromadzili się na miej-
scu zbiórki z wyprzedzeniem. Byli wśród nich zarówno uczestnicy poprzedniej edycji, 
jak i osoby nowe. I tym razem spotkanie rozpoczął krótki referat, przybliżający zebra-
nym historię, charakterystykę i funkcje miejscowego zbiornika retencyjnego. Po nim 
nastąpiły instruktaże rozpoznawania stref nurtów i zastoisk, a także metodyki pobiera-
nia podpowierzchniowych próbek wody. Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły ro-
bocze, przy czym w każdym zespole była przynajmniej jedna osoba, która uczestniczyła 
w edycji 2013. Każdy z zespołów otrzymał mapę z zaznaczonym na niej swoim sekto-
rem pomiarowym. W granicach tego sektora należało zaznaczyć przebieg wyraźnych 
nurtów, a także pobrać pary próbek wody, przy czym w każdej parze jedna próbka 
miała być pobrana wewnątrz nurtu, zaś druga w pobliżu miejsca poboru tej pierwszej, 
jednak już poza nurtem. Każda próbka miała precyzyjnie oznaczone miejsce i czas po-
brania, a także informację, czy pochodziła z nurtu, czy z pobliskiego zastoiska.

Po dostarczeniu próbek na miejsce zbiórki na miejscu zmierzone zostały ich pod-
stawowe własności fizykochemiczne (odczyn, mętność, natlenienie), co mogli ob-
serwować na bieżąco uczestnicy spotkania. Dokładniejsze analizy zostały przepro-
wadzone później w laboratorium na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki 
Krakowskiej. Wyniki zostały opisane między innymi w (Szlapa et al. 2017) i w sek-
cji 3.2.1. Pomiary pozwoliły też na nakreślenie mapy nurtów, jakie występowały tego 
dnia w środkowej części zbiornika. Jakość zarówno danych, jak i próbek należy oce-
nić bardzo wysoko.

Mapa położenia punktów pomiarowych została pokazana na ilustracji 54. Pary 
punktów zostały oznaczone tymi samymi symbolami, przy czym symbol zielony 
oznacza, że punkt pomiarowy znajdował się w nurcie, zaś czerwony – w zastoisku.

Oto kilka fragmentów logów internetowych, napisanych przez uczestników dru-
giego spotkania:

•	 „Przyznam, że nigdy nie pływałem po tym akwenie łódką do dzisiaj – zawsze 
Gródek mijało się, patrząc na pobliską okolicę, z perspektywy samochodu” – 
alpateam

•	 „Świetna impreza CITO przy świetnej pogodzie. Dostaliśmy ambitne zadania 
pobrania prób wody w różnych miejscach jeziora. Miło było patrzeć, jak geo-
ekipy rozpływały się w różnych kierunkach zbiornika na łodziach, kajakach 
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i rowerach wodnych. Dzięki za zorganizowanie CITO. Mam nadzieję, że nasze 
próbki na coś się przydadzą” – g0dent

•	 „Dziękuję organizatorom za super imprezę, jak dla mnie pierwszą wodną. 
Osobne podziękowania dla Blubox_com oraz alpateam za to, że nie pozwolili, 
abyśmy się zakręcili na amen” – gustaff-ns

•	 „Takie spotkania sprawiają, że żałuję, że nie zostałem na uczelni” – Dr_Jeep
•	 „Wprawdzie permanentny brak wiatru pokrzyżował nam odrobinę żeglarskie 

plany, ale ułatwił obserwowanie nurtów wszelakich. Gdyż nie wyobrażam so-
bie odszukania tytułowych nurtów wśród metrowych fal, okraszonych pianą 
beaufortowej ósemki” – bogobig

•	 „Wreszcie się na coś przydałem… 5 lat uczelni o profilu technologia wody (w 
moim przypadku) zaowocowało profesjonalnie pobranymi próbkami, które 
jak się okazało można sobie za kołnierz wylać :] Pomysł na event pierwsza kla-
sa, zresztą tak jak poprzedni ten był niezwykle udany!” – mpark

Il. 54. Mapa punktów poboru próbek wody oraz zrekonstruowanego układu nurtów na zbiorniku 
Rożnów 26 lipca 2014 roku, 11:30

Wyraźnie widoczne jest, że – podobnie jak poprzednio – w głosach uczestników da 
się wyczuć mieszaninę radości z aktywnego spędzania czasu na powietrzu, satysfakcji 
z pokonania wyzwań, przyjemności spotkania starych znajomych i poznania nowych, 
wrażenia, że udało się nauczyć czegoś ciekawego, a także zainteresowania, jakie będą wy-
niki analizy przeprowadzonych pomiarów i czy rzeczywiście okażą się one przydatne.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali pamiątkowe żetony.
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A.3.3. Wystawa w Muzeum Politechniki Krakowskiej	(2015)

Po dwóch naukowo-badawczych spotkaniach CITO, które zostały dobrze przyjęte 
przez uczestników i zaowocowały wartościowymi danymi zebranymi w ich trakcie, 
padł pomysł zorganizowania większego spotkania na Politechnice Krakowskiej. Cele 
tego spotkania zostały określone następująco:

1. pokazać Uczelnię zarówno uczestnikom minionych spotkań, jak i szeroko po-
jętej społeczności geokeszerów,

2. zapoznać z geocachingiem pracowników Politechniki,
3. zaprezentować wstępne wyniki analizy zebranych w poprzednich latach da-

nych,
4. wyrazić podziękowania dotychczasowym uczestnikom i zachęcić więcej osób 

do uczestnictwa w kolejnych.
Spotkanie przybrało formę jednodniowej wystawy w Muzeum Politechniki Kra-

kowskiej, która odbyła się w sobotę 25 kwietnia 2015 roku. Identyfikator wydarze-
nia w serwisie geocaching.com to GC5FA5V. Dodatkowymi atrakcjami były nowe 
skrytki geocache, które pojawiły się tego dnia w pobliżu kampusu uczelni. Wystawa 
pokazywała eksponaty związane z geocachingiem oraz plansze-postery dotyczące 
zarówno samej dyscypliny, jak i dwóch dotychczasowych spotkań z cyklu „Jakość 
Wody”, uwzględniających dotychczasowe wyniki analiz pozyskanych podczas tych 
spotkań danych i próbek.

Wystawę odwiedziło ogółem 190 osób, w tym 134 aktywnych geokeszerów, którzy 
zalogowali swoją obecność na stronie wydarzenia. Widoczne było duże zaintereso-
wanie po stronie turystów – na wystawę przyjechali goście uprawiający geocaching 
z różnych stron Polski, w tym z Wrocławia, Warszawy i Trójmiasta. Była też widoczna 
ostrożna ciekawość ze strony akademickiej. Towarzyszyły jej jednakże poważne wąt-
pliwości – zwłaszcza co do jakości zbieranych danych i możliwości ich rzeczywistego 
wykorzystania w pracach naukowych. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia 
autor przekonywał swoich kolegów z uczelni, że wyniki zebrane przez entuzjastów-
-amatorów mogą być równie dobre, a czasami nawet lepsze od wyników zebranych 
przez profesjonalistów, którzy czasami bywają obciążeni rutyną. Odpowiednio sta-
ranna weryfikacja i krzyżowe porównania poszczególnych rezultatów pozwalają na 
odsianie wyników niepewnych, powstałych na skutek czy to przypadkowego błędu 
i niezrozumienia, czy niedbałości (ta jednak wśród wolontariuszy występuje napraw-
dę rzadko!), czy też w końcu złośliwości bądź głupiego żartu (ten czynnik występuje 
rzadziej, niż sądzą pesymiści, jednak należy i jego brać pod uwagę).

A.3.4. Spotkanie badawcze „Jakość Wody… i 5 metrów mułu” (2015)
Trzecie spotkanie z cyklu „Jakość Wody” odbyło się nad Zbiornikiem Dobczyc-

kim (Materek et al. 2016) 1 sierpnia 2015 roku. Identyfikator spotkania: GC5VTP2. 
Zaplanowanym badaniem był pobór próbek wody i osadu dennego z wyznaczonych 
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miejsc w cofce zbiornika. Pogoda okazała się wyjątkowo przychylna dla tego rodzaju 
badań: na skutek niskich opadów poziom wody w zbiorniku opadł i odsłonił znaczną 
część czaszy w rejonie cofki. Uczestnicy badań zostali zawczasu ostrzeżeni, że przyj-
dzie się im zmierzyć z trudnym mulistym terenem i uprzedzeni o konieczności za-
chowania szczególnej ostrożności i wzajemnej asekuracji.

Podobnie jak poprzednio, część przybyłych na miejsce ochotników była nowa, 
część zaś uczestniczyła już w jednym lub dwóch z poprzednich spotkań. Przebieg 
spotkania nie odbiegał od sprawdzonego standardu: najpierw krótki wstęp teoretycz-
ny, następnie szkolenie z technik obserwacji 
i poboru próbek, podział uczestników na gru-
py i rozesłanie ich w teren. Każda z grup miała 
za zadanie dotrzeć w dwa wyznaczone miej-
sca i pobrać w nich próbki wody czystej, wody 
zmąconej i materiału dennego. Dotarcie do wy-
znaczonych punktów wymagało nieraz użycia 
woderów, a nawet budowania zaimprowizowa-
nych pomostów z gałęzi, jak na ilustracji 55.

Oto kilka fragmentów internetowych logów 
z tego spotkania:

•	 „Byłem. Widziałem. Przeżyłem. (…) Po-
społu z Murazorem udaliśmy się w wy-
znaczony obszar poszukiwań. Kiedy ze-
szliśmy z wału i zaczęły się krzaczory, 
wydawało mi się, że jak przebijemy się 
dalej, to na mięciutko załatwimy szybko 
sprawę i w glorii powrócimy. Niedługo 
potem granice mojej wyobraźni rozsze-
rzyły się. A czym dalej brnęliśmy, tym 
bardziej te granice się rozszerzały. Tak 
było do momentu kulminacyjnego, kiedy 
przyroda chciała Murazorowi odebrać 
gumowe portasy. Jak już byliśmy cali 
brudni szambo-błotem i dotarliśmy do dna i ogarniała nas powoli rozpacz, 
dotarliśmy do mniej grząskiego gruntu, co było wybawieniem” – coldpeet

•	 „Gdy Lady	Murazor pokazała mi miejsce, w które udali się poprzednicy, tro-
chę zamarłam. Zdradliwe krzaki pełne błota. To chyba tylko geokeszerzy mogą 
aż tak się cieszyć z upaprania się” – bezsenna 

•	 „Im bliżej wody, tym podłoże było mniej wyschnięte i bardziej grząskie. Na-
gle patrzę, a Pelpolek stoi w takiej pozycji, jakby klęczał na jedno kolano… 
I nie bardzo może się ruszyć dalej. Bitwa o odzyskanie najpierw nogi, a póź-
niej kalosza trwała dłuższą chwilę (…) Pelpolek szybko wpadł na pomysł, żeby 

Il. 55. Geokeszerzy Pelpolek i Shamaja 
pobierają próbki wody i osadu  

(fot. Kocina)
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zbudować platformę dostępową i na wszelki wypadek przywiązać Shamaję do 
linki asekuracyjnej. Po chwili próbki były zebrane” – Kocina

•	 „To było zdecydowanie najtrudniejsze CITO zadaniowo, ale i terenowo. (…) 
Dziękuję serdecznie organizatorom za ciekawy temat i związaną z nim porcję 
nowych informacji i serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu” – Pelpolek

•	 „5 metrów mułu lekko mówiąc. Dzięki wszystkim za fajną i pożyteczną zaba-
wę” – monikejro

Zarówno w logach internetowych, jak i w rozmowach z uczestnikami, najczęściej prze-
wijającym się tematem były terenowe wyzwania związane z przedostaniem się do wody 
przez strefę odsłoniętego mulistego dna. Wszyscy podkreślali, że pokonanie trudności 
dostarczyło im wielu pozytywnych emocji. Po przekazaniu pobranych próbek obecnym 
na miejscu pracownikom Politechniki (którzy na miejscu przeprowadzili pierwsze po-
miary i zakonserwowali próbki do dalszych badań laboratoryjnych) uczestnicy z własnej 
inicjatywy zadawali naukowcom pytania i oferowali pomoc w pomiarach.

Podobnie jak w roku poprzednim, wszyscy ochotnicy uczestniczący w spotkaniu 
dostali pamiątkowe żetony. Żetony takie, utrzymane w standardzie PWG (od „Polish 
Wood Geocoin”), wykonane są z wypalanego drewna. Zdobyły one dużą popular-
ność w naszym kraju i są cenionymi przez geokeszerów kolekcjonerskimi pamiątka-
mi10. Kilka PWG ze spotkań CITO z cyklu „Jakość Wody” pokazano na ilustracji 56.

Il. 56. Żetony PWG rozdawane uczestnikom spotkań w latach 2014, 2015 i 2017

Zebrane próbki nie odbiegały jakościowo od tych, których mogliby dostarczyć 
zawodowcy. Część wyników uzyskanych z analizy tychże próbek została już opubli-
kowana (Szlapa et al. 2017; Szlapa, Hachaj 2017).

A.3.5. Spotkanie badawcze „Skąd się bierze… Jakość Wody”	(2016)
Ponieważ Zbiornik Dobczycki pozostawał w ostatnich latach głównym obiektem 

zainteresowania autora i jego współpracowników, kolejne spotkanie (o identyfika-
torze GC6NQD1) zostało również zorganizowane nad tym akwenem, tym razem 
w jego wschodniej części, w pobliżu zapory. Odbyło się ono 18 września 2016 roku, 
a jego celem było sprawdzenie wąwozów, które dochodzą do zbiornika w jego dolnej 

10 Jako dodatkową premię czytelnicy tej monografii, będący geokeszerami, mogą ją odkryć jako 
przedmiot podróżny o kodzie LAQXTP.
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części – czy zawierają one dopływy, a jeśli tak, to pobranie z nich próbek wody i osa-
du z dna. Spotkanie przebiegło według podobnego schematu, jaki sprawdził się w po-
przednich latach, i zakończyło się sukcesem – wszystkie wytypowane wąwozy zostały 
sprawdzone, a w większości z nich znaleziono lokalne dopływy i pobrano z nich wodę 
i osad do analizy laboratoryjnej. Wyniki tych analiz nie zostały jeszcze opublikowane.

Poniżej zamieszczono kilka wypowiedzi uczestników, umieszczonych w logach na 
stronie spotkania:

•	 „Badanie było całkiem nowym i ciekawym doświadczeniem i myślę, że warte 
jest opisania go w troszkę dłuższym tekście niż log do eventu” – Piętaszek

•	 „Pierwszy raz miałam okazję uczestniczyć w tak nietypowym CITO i jestem 
naprawdę zadowolona. (…) Każda grupa miała przydzielone punkty na mapie, 
które musiała zbadać jak na tajnej misji. Myślę, że ci, którzy nie byli jeszcze na 
tym evencie, w przyszłym roku powinni się wybrać i zbadać nieznane tereny, 
wcielając się w naukowca, żołnierza czy też rozbitka poszukującego wody, by 
przetrwać” – Szarotka

•	 „Miejsca, w których mieliśmy pobierać próbki, były bardzo dobrze oznaczone, 
ale największą trudność stanowiło znalezienie drogi dojścia do odpowiednich 
punktów. Zadania nie ułatwiało mokre podłoże i mokre gałęzie. Ale co to za 
problem dla geokeszerów? Zebraliśmy więc wszystkie założone próbki, postę-
pując zgodnie z instrukcjami” – elales

•	 „Choć ciężko było wstać w deszczową i pochmurną pogodę, muszę przyznać, 
że świetnie się bawiłam. Teren był trudny, ale udało nam się znaleźć kilka cie-
ków i pobrać potrzebne próbki wody oraz osadu dennego. Dziękuję za spotka-
nie. Oby więcej takich!” – Gabolek

Choć pogoda tego dnia nie dopisywała, i sam autor miał wątpliwości, czy zbie-
rze się wystarczająco wielu ochotników, aby pomiary mogły dojść do skutku, na 
miejscu okazało się, że obawy były nieuzasadnione – chęć przeżycia naukowej 
przygody przeważyła w wystarczającej ilości przypadków. A trudny teren przy 
kiepskiej pogodzie, to – jak napisała elales – „co za problem dla geokeszerów” 
(por. sekcja A.2.1).

A.3.6. Spotkanie badawcze „Jakość Wody… zostawia ślad” (2017)

Było to ostatnie z zaplanowanej serii pięciu spotkań CITO. Odbyło się ono 21 paź-
dziernika 2017 roku, a jego identyfikator to GC78AAJ. W założeniu stanowić miało 
powtórzenie spotkania trzeciego, gdyż jego celem było pobranie próbek wody i osadu 
z miejsc znajdujących się w cofce Zbiornika Dobczyckiego. Tym razem jednak po-
ziom wody w zbiorniku był stosunkowo wysoki. Nie było zatem możliwości pobrania 
próbek mułu dennego. W zamian pobrano próbki zalanej gleby.

Również i tym razem wśród uczestników były zarówno osoby, które uczestniczyły 
wcześniej spotkaniach z cyklu „Jakość Wody”, jak i nowi ochotnicy. Oto kilka ich 
wypowiedzi na temat spotkania:
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•	 „Ponieważ było to nasze pierwsze wodne CITO, razem z Krecik40 poranną 
porą poczyniliśmy przygotowania, nie wiedząc, co nas czeka. Po przybyciu na 
miejsce (…) zostaliśmy podzieleni, wyposażeni w «narzędzia» i poooszliśmy! 
Zaangażowanie zwłaszcza najmłodszej części zespołu było bardzo budujące – 
tylko oni byli w stanie wydrzeć muł z «objęć» korzeni” – Perla09

•	 „Naprawdę ciekawa inicjatywa i bardzo przyjemnie spędziliśmy czas w prze-
sympatycznym towarzystwie. Wszystkie próbki udało nam się pobrać, zgodnie 
z wytycznymi, a wysoki poziom wody był nam niestraszny, głównie dzięki pro-
fesjonalnemu przygotowaniu (woderom) karmatiego” – A&MP

•	 „To było moje trzecie wodne CITO, więc wiedziałem, czego mogę się tam spo-
dziewać” – karmati

Próbki pobrane podczas eventu są obecnie w trakcie analiz. Choć piąte spo-
tkanie zakończyło planowaną serię naukowo-badawczych eventów CITO, wysoka 
użyteczność danych i próbek zebranych w ich trakcie przez uczestników skłania do 
zaplanowania kolejnej serii podobnych spotkań w następnych latach.

A.3.7. Sympozjum na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki 
Krakowskiej	(2018)

Spotkanie to (identyfikator GC78WRJ), podobnie jak wystawa z 2015 roku, 
miało charakter integracyjny i podsumowujący. Zorganizowane zostało w sobotę 
14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej 
jako forma podziękowania dla geokeszerów-wolontariuszy, a także zachęta do kon-
tynuacji i zacieśnienia współpracy zarówno dla środowiska geocachingu, jak i środo-
wiska naukowego.

Istotnym punktem sympozjum był referat na temat pięcioletniej historii spo-
tkań „Jakość Wody”, zawierający też podsumowanie ważniejszych wyników prac 
badawczych, wykorzystujących pozyskane w ich trakcie dane. Inne referaty, które 

Il. 57. Krakowskie sympozjum w kwietniu 2018 roku: a) część wykładowo-seminaryjna (fot. m2mPL); 
b) część integracyjna (fot. pjurys44)
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zostały wtedy wygłoszone, dotyczyły między innymi: paleontologii, kartografii, 
systemów informacji przestrzennej oraz planowania dalekich (interkontynental-
nych) wypraw.

Równolegle w drugiej sali trwał program integracyjny uwzględniający szeroki 
przedział wiekowy uczestników (od 1 do 76 lat). Ogółem w spotkaniu wzięły udział 
204 osoby, w tym co najmniej 155 geokeszerów posiadających własne konta w sys-
temie. Obecni byli goście zagraniczni z Czech, Słowacji, Niemiec, Estonii, Norwegii 
i Wielkiej Brytanii. Nawiązane też zostało połączenie wideo z centralą geocachingu 
w Seattle. Należy zaznaczyć, że jedynym kosztem poniesionym przez Wydział i Po-
litechnikę było udostępnienie uczelnianych sal – cały wysiłek organizacyjny został 
podjęty nieodpłatnie przez pracowników uczelni, korzystających z rezultatów pro-
jektu „Jakość Wody”, efektywnie wspomaganych przez grupę geokeszerów działają-
cych na zasadzie bezpłatnego wolontariatu.

A.4. Perspektywy wykorzystania turystyki naukowej dla potrzeb 
związanych z gospodarką wodną

Wykorzystanie turystyki naukowej (i ogólnie wolontariatu naukowego) jako do-
datkowego źródła danych o znajdujących się w terenie obiektach i zachodzących tam 
procesach jawi się jako jedna z obiecujących opcji. Jest to metoda generująca niskie 
koszty własne, a przy tym dostarczająca dobrej jakości danych (które jednak wyma-
gają starannej weryfikacji na wejściu i nieco innej obróbki niż dane pozyskiwane od 
profesjonalistów). Główną przeszkodą w jej stosowaniu wydaje się być jednak ko-
nieczność wstępnego „przełamania lodów” – przekonania potencjalnie zaintereso-
wanych stron, że taka wielostronna i interdyscyplinarna współpraca może się okazać 
niezwykle korzystna dla wszystkich zaangażowanych w nią stron.

Okolice zbiorników zaporowych – a także one same – stanowią atrakcyjny cel dla 
turystów (Bielak 2007; Bielak 2009; Duda-Gromada 2009; Duda-Gromada 2012). Sta-
nowią one zatem bardzo dobre miejsca dla rozwoju wolontariatu naukowego i turysty-
ki naukowej w naszym kraju. Wśród podmiotów mogących wnieść wartość dodaną do 
takiej współpracy, a jednocześnie osiągnąć z niej wymierne korzyści, znajdują się:

•	 gminy i powiaty, na terenie których znajdują się zbiorniki retencyjne. Ich 
zainteresowanie takimi inicjatywami może wynikać zarówno z możliwości 
realizacji większej liczby projektów dotyczących istotnych dla nich zagad-
nień (np. proekologicznych), jak i z ich promocji jako rejonów przyciąga-
jących turystów (Bokwa, Malinowski 2006; Bielak 2008; Sokolnicki 2013; 
Rządca 2014);

•	 organa zarządzające i nadzorujące pracę zbiorników zaporowych. Zainte-
resowane projektami, pozwalającymi im efektywniej spełniać swoje zadania;
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•	 biura, towarzystwa i agencje z branży turystycznej. Mogą poszerzyć swoją 
ofertę o sesje i turnusy turystyki naukowej;

•	 naukowcy zajmujący się zagadnieniami związanymi z procesami zachodzą-
cymi w zbiornikach zaporowych – od procesów fizycznych, przez chemicz-
nie i biologiczne po środowiskowe. Wolontariat naukowy stanowi dla nich 
alternatywne źródło pozyskiwania danych. Dodatkowo daje im możliwość 
promocji i upowszechniania nauki;

•	 naukowcy z branży turystyki i rekreacji. Otrzymują możliwość opracowania 
teoretycznego nowego sposobu spędzania wolnego czasu (Gonda-Sroczyńska 
2012; Duda-Gromada 2012);

•	 naukowcy i praktycy zajmujący się wolontariatem naukowym. Wnoszą 
wiedzę o sposobach efektywnego szkolenia wolontariuszy citizen science oraz 
o metodach weryfikacji i konsolidacji uzyskanych od wolontariuszy danych. 
Jest to istotne w kontekście wciąż powszechnych obaw o wartość obserwacji 
dokonywanych przez amatorów;

•	 osoby spoza branży, pragnące współuczestniczyć w rozwoju nauki. Otrzy-
mują możliwość praktykowania swojego hobby przy jednoczesnym spędzaniu 
czasu w atrakcyjnych turystycznie miejscach;

•	 turyści, dla których wolontariat naukowy jest interesującą formą spędze-
nia wolnego czasu w środowisku naturalnym. Mogą traktować uczestnictwo 
w takich projektach jako dodatkowe urozmaicenie spędzania wolnego czasu;

•	 mieszkańcy terenów położonych w pobliżu zbiorników. Mogą odnieść ko-
rzyści zarówno z wyników prowadzonych projektów, jak i ze zwiększenia się 
ruchu turystycznego w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Mogą też sami włą-
czyć się w wolontariat, zwłaszcza jeśli będą przekonani o tym, że projekt może 
mieć korzystny wpływ na ich własną sytuację.

We współczesnym świecie, gdzie stały postęp technologii i lawinowy przyrost 
dostępnej informacji wymusza bezustanne kształcenie się (ang. life-long learning), 
zaś skuteczne antidotum na coraz węższą specjalizację profesjonalistów stanowi ich 
interdyscyplinarna współpraca, tego typu inicjatywy dają możliwość znalezienia sy-
nergii owocnej dla wszystkich zainteresowanych. 
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S t r e s z c z e n i e

Niniejsza praca poświęcona jest dynamice przepływu wody w zbiornikach zapo-
rowych jako jednemu z istotnych czynników sprawczych przeważającej większości 
zjawisk zachodzących na tych obiektach. W istocie procesy chemiczne i biologicz-
ne (a co za tym idzie, także gospodarcze) zachodzące w zbiornikach wodnych mają 
swoją bazę w domenie hydrodynamicznej. Lepsze zrozumienie tejże bazy umożliwia 
skuteczniejsze konstruowanie modeli wyższego rzędu, a zatem lepsze rozumienie 
opisywanych przez nie fenomenów przynależących do innych dziedzin.

Monografia zawiera: uzasadnienie potrzeby wypracowania spójnego podejścia 
metodycznego do modelowania hydrodynamiki retencyjnych zbiorników wodnych, 
propozycję takiego podejścia (nazwanego przez autora „modelem opartym na sta-
nach”) oraz przykłady jego zastosowania w gospodarce wodnej.

Układ pracy odpowiada rozwinięciu przedstawionych zagadnień. Rozdział 1 za-
wiera wprowadzenie do rozważanej problematyki, plasując ją w kontekście potrzeb 
gospodarki wodnej. W rozdziale 2 znajduje się szczegółowy opis problemu badaw-
czego, przegląd dostępnych narzędzi numerycznych, które mogą być pomocne w jego 
rozwiązaniu, a także propozycja odpowiedniej metodyki użycia tychże narzędzi. Roz-
dział 3 zawiera teoretyczne, obserwacyjne i eksperymentalne przesłanki uzasadnia-
jące zastosowane podejście. Przygotowaniu danych wejściowych dla proponowanej 
metodyki poświęcony jest rozdział 4, zaś dwa kolejne rozdziały, 5 i 6, przedstawiają 
przykłady jej użycia na dwóch zbiornikach zaporowych w zlewni górnej Wisły. Krót-
kie podsumowanie całości znaleźć można w rozdziale 7.

Monografia uzupełniona jest dodatkiem poświęconym wolontariatowi naukowe-
mu i turystyce naukowej. Dodatek A zawiera zarówno podstawy teoretyczne tych 
dziedzin, jak i szczegółowe studium przypadku ich zastosowania przy pozyskiwaniu 
danych dotyczących zbiorników zaporowych, wykorzystywanych kilkakrotnie w za-
sadniczej części niniejszej książki.
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ANALYSIS OF DAMMED RESERVOIR HYDRODYNAMICS FOR WATER MA-
NAGEMENT PURPOSES: THE MODEL AND ITS USE CASES

A b s t r a c t

This work concerns the hydrodynamics of dammed water reservoirs as one 
of the basic drivers for many other phenomena observed there. Indeed, chemical 
and biological processes (and economic ones following suit) are based on the 
hydrodynamic fundamentals. Better knowledge of these fundamentals allows 
us to build more effective higher level models and better understanding of all the 
phenomena described by them and belonging to other fields of science.

The monograph contains: justification of a need for a consistent methodology of 
modeling of dammed reservoir hydrodynamics; a proposal of such a methodology, 
called “building a state-based model”; two of the water management related use cases 
of the described model.

The presented topics include: In Chapter 1 – general outline of the hydrodynamic 
problem and its position within the water management frame. In Chapter 2 – detailed 
description of the issue of the water flow in storage reservoirs, the overview of digital 
tools capable of solving some aspects of this issue, and a proposal of a methodology 
of the proper use of those tools. In Chapter 3 – theoretical, observational and 
experimental background justifying the proposed method. In Chapter 4 – remarks 
on good practices for collecting, classifying and preparing the input data for the state-
based model. In Chapters 5 and 6 – two use cases of the methodology performed 
on actual reservoirs located in the upper Vistula catchment in southern Poland. In 
Chapter 7 – a short summary.

Additionally, this monograph contains a comprehensive appendix on citizen 
science and science tourism. As a substantial part of the data used in the main part 
of this book had been collected thanks to the volunteers working under the science 
tourism principle, a case study on that topic, preceded by a theoretical introduction, 
has been placed in appendix A.
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DIE ANALYSE DER HYDRODYNAMIK DER STAUSEEN FÜR DIE WASSER-
WIRTSCHAFTBEDÜRFNISSE

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Arbeit wurde der Dynamic des Wasserdurchflusses in den Staubecken, als 
einem der bestimmenden Elementen für die Mehrheit der Erscheinungen, die in 
diesen Anlagen stattfinden, gewidmet.

Im Wesen der Sache, die chemische und biologische (in der Konsequenz auch 
wirtschaftliche) Prozesse, die in den Wasserbecken verlaufen, haben die Grundlage 
in der Hydrodynamik. Die bessere Erkenntnis dieser Basis ermöglicht die Modelle 
des höheren Niveau mehr erfolgreich zu bauen und dadurch die Phänomene aus 
anderen Gebieten besser zu verstehen.

 Die Monografie enthält: die Begründung des Bedarfs des kohäsiven methodischen 
Ansatzes an die Modellierung der Hydrodynamik der Wasserspeicherbecken, den 
Vorschlag solches Ansatzes (genanntes: “Standbasiertesmodell”) und die Beispiele 
der Anwendung dieses Ansatzes in der Wasserwirtschaft.

Die obergenannte Probleme wurden in den folgenden Kapiteln ausführlich 
vorgestellt. Der Kapitel 1. enthält die Einführung in die betrachtete Problematik im 
Kontext des Wasserwirtschaftbedarfs. In dem Kapitel 2 befindet sich die eingehende 
Beschreibung des Forschungsproblems, die Übersicht der erreichbaren numerischen 
Geräte, die bei der Lösung dieses Problems behilflich können werden und der 
Vorschlag der entsprechenden Methodik der Anwendung dieser Geräte. Der Kapitel 
3 umfasst die theoretische, beobachtete und experimentelle Voraussetzungen, 
die den angewandten Ansatz begründen. Der Kapitel 4 wurde den Eingangsdaten 
gewidmet. In den folgenden Kapiteln 5 und 6 wurden die Beispiele der Anwendung 
der vorgeschlagenen Methode für zwei Staubecken im Oberweichseleinzugsgebiet 
vorgestellt. Das kurze Resümee kann man im Kapitel 7 finden.

Die Monographie wurde mit einem Anhang ergänzt, der der Bürgerwissenschaft 
und dem Wissenschaftstourismus gewidmet ist. Der Anhang A umfasst die 
theoretische Grundlagen beider Felde und die ausführliche Kasusstudie, die mit der 
Gewinnung der Daten für den untersuchten Stauseen verbunden ist.
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