
INSTRUKCJA WYDAWNICZA WYDAWNICTWA PG 

 Materiały wydawnicze należy składać w Wydawnictwie PG w jednym egzemplarzu (dydak-
tyczne) lub w dwóch egzemplarzach (naukowe), w postaci jednostronnego, nieoprawionego wy-
druku w teczce, wraz z zapisem na nośniku (CD; edytor − Word for Windows). 

 Praca powinna być wydrukowana na drukarce laserowej, absolutnie nie można stoso-
wać oszczędności tonera, czyli „EconoMode”. Również wydruk rysunków musi być wysokiej 
jakości i także na drukarce laserowej.  
 Spis treści nie może być tworzony automatycznie (konspekt numerowany). Podobnie nie 
mogą być automatycznie numerowane wzory, rysunki i bibliografia. 
 Tekst należy pisać krojem pisma Times New Roman, czcionką 12-punktową, z odstępem 1,5 
między wierszami. Strony numerujemy kolejno. 
 Podpisów pod rysunkami nie umieszczamy w ramkach, polu tekstowym ani w tabelach. 
Rysunków również nie umieszczamy w tabelach. 
 Tytuły są opatrzone cyfrową numeracją wielorzędową; do numerowania używa się wyłącznie 
cyfr arabskich; im ich więcej, tym niższy jest rząd tytułu. 
 Rysunki, tablice, wzory numerujemy w ramach rozdziałów (np. 1.1, 1.2, 2.1 itd.). 
 Wzory matematyczne należy składać wyłącznie w edytorze równań (w standardowych 
wersjach WORD-a − niedopuszczalne są nakładki np. MatType itp.) i numerować kolejno 
w ramach rozdziału (np. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 itd.). Wzoru nie należy umieszczać w tabeli, ramce, 
ani nie zmniejszać lub zwiększać procentowo i nie wklejać jako rysunku do oblania tekstem.  

Styl →Definiuj → 
tekst − antykwa (czcionka prosta) 
funkcja − antykwa 
zmienna − kursywa 
grecka mała − kursywa 
grecka wielka − antykwa 
symbol − antykwa 
macierz, wektor − antykwa pogrubiona 
liczba − antykwa 

Odstęp między wzorem a numerem należy zrobić za pomocą tabulatora, np. 
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gdzie: σbl – przewodność krwi, 
 σo – przewodność osocza,  
 H – hematokryt, 

 C – stała zależna od kształtu i orientacji erytrocytów w relacji do kierunku pola elek-
trycznego. 
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gdzie: J' – druga pochodna prądu względem przewodności, 
 I – macierz jednostkowa, 
 ⊗ – iloczyn macierzowy Kroneckera [30]. 
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UWAGA! Oznaczenia i skróty przywoływane w tekście muszą być zgodne (styl czcionki) 
z oznaczeniami we wzorach i wykazie oznaczeń (np. JT, J', I, io, im, σbl, σo, H, C). 

 Zmienne i wzory w tekście bez indeksów lub z jednym indeksem piszemy z klawiatury (nie 
z edytora równań), np. x, y, z, σx, σy, σz, τxy, τxz, f(x, y) = 0, f(x1, y1) = 0, f(x2, y2) = 0.  
 Ułamki w tekście piszemy z klawiatury − np. x1 = 1/2. 
 W indeksach nie należy stosować małej litery „o” (Mo) zamiast zera (M0). 
 Liczbę całkowitą od dziesiętnych w tekstach polskojęzycznych oddzielamy przecinkiem. 
 Miana od wartości liczbowej oddziela się spacją (np. 2,5 mm), z wyjątkiem °C i % (np. 5°C, 
50%). UWAGA! Znak oznaczający stopień (°) wstawiamy z symboli (nie jako indeks górny). 
W tekstach technicznych nie umieszczamy oznaczeń jednostek w nawiasach kwadratowych. 

 Elementy pisane czcionką prostą: 
⎯ symbole jednostek miar, wag, czasu itp., np. m (metr), V (wolt), μA (mikroamper), 
⎯ symbole stałych fizycznych, Pe – liczba Pecleta, Pr – stała Prandla, Re – liczba Reynoldsa, 
⎯ nawiasy, tzn. zwykłe ( ), klamrowe [ ], tzw. wąsy { } – niezależnie czy obejmują one wyraże-

nia złożone pismem prostym, czy pochyłym (kursywą). 

Wzory tablic 

 
Tablica 1.1 

Zmiany przewodności wywołane skurczem komór [13] 

Źródło zmian Δσ [S/m] Lokalizacja 
płuca-naczynia OP1) Δσlv 0,375 Va−l 
mięsień serca-płuca OP Δσhl −0,095 Vl−hm 
krew-mięsień serca OP Δσbh −0,280 Vhm−bl 
perfuzja płuc Δσlp 0,0018 Vl 

1) OP oznacza obszar przemieszczenia 
 

Tablica 1.2 
Wyniki eksperymentów numerycznych 

σla [S/m] 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,16 
σlc [S/m] 0,01 0,0201 0,0403 0,0607 0,0802 0,0997 0,119 0,158 
δ [%] 0 0,50 0,75 1,10 0,25 −0,3 −0,83 −1,25 

Oznaczenia: σla − rzeczywista wartość przewodności wzdłużnej, σlc − obliczona z modelu 
wartość przewodności wzdłużnej, δ − błąd względny 
Źródło: …………………………………………...................................….. 

Pozycje BIBLIOGRAFII należy podać w porządku alfabetycznym, w postaci ponumerowa-
nego wykazu na końcu książki, wg normy PN-ISO 690 i 690-2. Powołania na literaturę 
w tekście podawać w nawiasach kwadratowych, np. [3, 4, 5, 6–9, 15–19, 53, 54, 65].  
UWAGA! Bibliografii nie należy składać jako przypisu końcowego. 



ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO 
Cytowanie dokumentów piśmienniczych 

1. Wydawnictwo zwarte (książka) 
2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (np. rozdział w książce) 
3. Wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo) opisywane w całości 
4. Artykuł w wydawnictwie ciągłym 
5. Norma 
6. Opis patentowy 

Obowiązkowe elementy i kolejność elementów opisów ww. dokumentów wg normy  
PN-ISO 690:2002 (książki i czasopisma) oraz PN-ISO 690-2:1999 (dokumenty elektroniczne) 

Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki 
1. Wydawnictwo 

 zwarte 
2. Artykuł  

w wydaw. zwartym 
3. Wydawnictwo  

ciągłe 
4. Artykuł  

w wyd. ciągłym 5. Norma 6. Opis patentowy 

Autor/Autorzy1) 

Tytuł 
Odpowiedzialność drugorzędna 
(redaktor, tłumacz itp.) 
Oznaczenie wydania 
Numer tomu i jego tytuł 
(w opisie pojedynczego tomu) 
Miejsce wydania i wydawca 
Rok wydania 
Liczba tomów  
(w opisie wydawnictwa 
wielotomowego) 
Objętość 
Nazwa serii i nr tomu w serii 
Uwagi 
ISBN 

Autor/Autorzy artykułu 
Tytuł artykułu 
W:/In: 
Autor/Autorzy dok. 
macierzystego 
Tytuł 
Oznaczenie wydania 
Miejsce wydania 
i wydawca 
Rok wydania 
Lokalizacja  
w obrębie dokumentu  
macierzystego (oznacz.  
woluminu, strony) 

Tytuł 
Odpowiedzialność 
Wydanie 
Oznaczenie zeszytu 
(rok, rocznik, numery) 
Miejsce wydania 
i wydawca 
Rok 
Seria 
Uwagi 
ISSN 

Autor/Autorzy artykułu 
Tytuł artykułu 
Odpowiedzialność 
drugorzędna 
Tytuł wydawnictwa 
ciągłego 
Wydanie 
Lokalizacja w obrębie 
dokumentu macierzyste-
go (rok, oznaczenie 
zeszytu, strony) 

Numer normy 
Rok 
Tytuł 

Odpowiedzialność 
główna (zgłaszający 
lub właściciel) 
Tytuł wynalazku 
Odpowiedzialność 
drugorzędna 
Uwagi 
Identyfikator  
dokumentu: 
kraj lub urząd  
udzielający 
Rodzaj dokumentu 
patentowego (np. opis 
patentowy) 

Kursywą podano elementy nieobowiązkowe. 
Należy stosować jednolity system interpunkcji we wszystkich przypisach zawartych w publikacji. 
Nazwy autorów należy przyjmować w formie występującej w źródle, lecz w inwersji. 

Przykłady opisów w bibliografiach załącznikowych 
1a. Sawicki J. M.: Migracja zanieczyszczeń. Wyd. 2. Gdańsk: Wydaw. Polit. Gdańskiej 2007. ISBN 978-83-73-193-0. 
1b. Wtorek J.: Techniki elektroimpedancyjne w medycynie. Seria Monografie nr 43. Gdańsk: Wydaw. Polit. Gdańskiej 

2003. ISBN 83-7348-069-2. 
1c. Eco Umberto: Zapiski na pudełku od zapałek. Tł. Adam Szymanowski. Warszawa: Historia i Sztuka 2005. 

ISBN 83-85468-31-5. 
1d. Microsoft Corporation. Building applications with Microsoft Outlook 98. Redmond: Microsoft Press 1998.  

ISBN 1-57231-718-3. 
1e. Rachwał T., Dwuraż S.: Ćwiczenia z geometrii wykreślnej, T. 1. Rzuty Monge’a, Cz. 1. Teksty zadań i rozwiązań. War-

szawa 1984.*) 
1f. Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności. Cz. 1. Ćwiczenia laboratoryjne. Red. J. Masłow-

ska. Łódź: Wydaw. Polit. Łódzkiej 1997. ISBN 83-86453-97-4.**) 
2. Szosland J.: Tkactwo. W: Terminarz technika. Włókiennictwo. Warszawa 1969, s. 20– 26. 
3. Polish Journal of Ecology. Institute of Ecology Polish Academy of Science, 1998, Vol. 46, No. 1. ISSN 1505-2249. 
4a. Konikowski J.: Y2K Paradoks ery komputerów. Internet. Mies. 1999, nr 1, s. 22–25. 
4b. Janiak S. i in.: Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. 

Przem. Chem. Mies. 1978, T. 57, nr 7, s. 343–345.***) 
5. PN-ISO 690-2:1999. Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części. 
6. Reda Janusz. Sposób zasilania plazmotronu łukowego do cięcia pod wodą i plazmotron łukowy do cięcia pod wodą. 

Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk. Polska. Opis patentowy, 152 261, Zgłosz. P. 266569 z 30.06.1987. Opubl. 
31.05.1991. 

*) cytowanie pojedynczej części książki wieloczęściowej 
**) jeżeli książka ma więcej niż trzech autorów lub tylko redaktora, opis zaczyna się od tytułu. 
***) w przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego i skrót (i in., et al.) 

                                                           
1) UWAGA! Skracanie – można redukować imiona autora, redaktora do inicjałów, jeśli nie utrudnia to jego identyfikacji. 
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Cytowanie dokumentów elektronicznych 
1 Elektroniczne wydawnictwa zwarte (książki), bazy danych, programy komputerowe 
2 Fragmenty*) w elektronicznej książce, bazie danych lub programie komputerowym 
3 Artykuły w elektronicznej książce, bazie danych lub programie komputerowym 
4 Elektroniczne wydawnictwa ciągłe (np. czasopisma) opisywane w całości 
5 Artykuły w elektronicznych wydawnictwach ciągłych (np. w czasopismach) 
6 Biuletyny elektroniczne, listy dyskusyjne i inne systemy elektronicznego komunikowania się 
7 Komunikaty elektroniczne (wypowiedzi na listach dyskusyjnych, listy elektroniczne) 
 *) Fragmenty są na ogół częściami dokumentu wymagającymi kontekstu dokumentu macierzystego. Jeżeli opisywany dokument 

można traktować jako niezależną jednostkę bez utraty sensu, zaleca się opisywanie go jako artykułu. 

Obowiązkowe elementy i kolejność elementów opisów ww. dokumentów 
w bibliografii załącznikowej wg normy PN-ISO 690-2:1999 

1. Wydawnictwo 
zwarte 

2. Fragment  
w wyd. zwartym 

3. Artykuł  
w wyd. zwartym 

4. Wydawnictwo 
ciągłe 

5. Artykuł  
w wyd. ciągłym 

6. Biuletyny  
elektroniczne 

7. Komunikaty 
elektroniczne 

Autor/Autorzy2) 

Tytuł 
Nośnik 
Wydanie 
Miejsce wydania 
Wydawca 
Data wydania 
Data aktualizacji 
Data dostępu*) 

Warunki dostępu*) 

Numer  
znormalizowany 
(ISBN / ISSN) 

Autor/Autorzy  
dok. macierzystego 
Tytuł dok. macierzystego 
Nośnik 
Wydanie 
Miejsce wydania 
Wydawca 
Data wydania 
Data 
aktualizacji 
Data dostępu*) 

Oznaczenie rozdziału 
Tytuł fragmentu 
Lokalizacja w obrębie dok. 
macierzystego 
Warunki dostępu*) 

Numer znormalizowany 

Autor/Autorzy artykułu 
Tytuł artykułu 
W:/In: 
Autor/Autorzy 
dok. macierzystego 
Tytuł dok. macierzystego 
Nośnik 
Wydanie 
Miejsce wydania 
Wydawca 
Data wydania 
Data aktualizacji 
Data dostępu* 
Lokalizacja w obrębie dok. 
macierzystego 
Warunki dostępu*) 

Numer znormalizowany 

Tytuł 
Nośnik 
Wydanie 
Miejsce wydania 
Wydawca 
Data wydania 
Data dostępu*) 

Warunki 
dostępu* 
Numer 
znormalizowany 

Autor/Autorzy 
artykułu 
Tytuł artykułu 
Tytuł wydaw. ciągłego 
Nośnik 
Wydanie 
Oznaczenie zeszytu 
Data aktualizacji 
Data dostępu* 
Lokalizacja w obrębie 
dok. macierzystego 
Warunki dostępu* 
Numer znormalizowany 

Tytuł 
Nośnik 
Miejsce wydania 
Wydawca 
Data wydania 
Data dostępu 
Warunki 
dostępu 

Autor/Autorzy 
komunikatu 
Tytuł komunikatu 
W:/In: 
Tytuł macierzystego 
systemu elekton. 
komunikowania się) 
Nośnik 
Miejsce wydania 
Wydawca 
Data wyd.**) 

Data dostępu 
Lokalizacja 
w obrębie dok. 
macierzystego 
Warunki dostępu***) 

*) obowiązkowy tylko dla dokumentów online 
**) dla korespondencji osobistej lub nieopublikowanej należy podać datę wysłania wiadomości 
***) obowiązkowy, z wyjątkiem korespondencji osobistej lub komunikatów nieopublikowanych 

Przykłady opisów w bibliografiach załącznikowych 
1. Carroll L.: Alice’s adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1 [Dortmund, Niemcy]: WindSpiel, November 1994 [dostęp: 10 

lutego 1995]. Dostępny w World Wide Web: http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html. Dostępny także w wersjach 
Postscript i ASCII w Internecie: ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/. 

1a. Kirk-Othmer Encyclopedia of chemical technology [online]. 3rd ed. New York: John Wiley 1984 [dostęp: 3 stycznia 1990]. Dostępny 
w DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.) 

2. World factbook [CD-ROM]. [Washington, D.C.]: Central Intelligence Agency, 1990. Spain vital statistics. ID number: CI WOFACT 
1206. 

3. McConnell W. H.: Constitutional history. In: The Canadian encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & 
Stewart, c. 1993. ISBN 0-7710-1932-7. 

4. Journal of Technology Education [online]. Blacksburg (Va.): Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989- [dostęp 15 
marca 1995]. Półrocznik. Dostępny w Internecie: gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte. ISSN 1045-1064 

5. Stone N.: The globalization of Europe. Harvard Business Review [online]. May–June 1989 [dostęp: 3 września 1990]. Dostępny 
w BRS Information Technologies, McLean (Va.). 

6. PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [online]. Houston (Tex.): University of Houston Libraries, June 1989- [dostęp 17 
maja 1995]. Dostępny w Internecie: listserv@uhupvml.uh.edu. 

7. Pritchard S.: Your request for information about ISO standards [online]. Message to: Margaret MORRISON. 18 February 1995 
[dostęp 3 marca 1995]. Korespondencja osobista. 

                                                           
2) UWAGA! Skracanie – można redukować imiona autora, redaktora do inicjałów, jeśli nie utrudnia to jego identyfikacji. 
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ILUSTRACJE – INSTRUKCJA WYDAWNICZA Wydawnictwa PG – format B5 

 RYSUNKI, wykresy należy dostarczyć w formie gotowej do reprodukcji (wielkość 1:1): 
— szerokość rys. maksymalnie 13 cm, równa szerokości kolumny tekstu; 
— szerokość do 6 cm dla rysunków do obłamania tekstem; 
— 13 × 19,5 cm pole zadruku dla rysunków leżących – obróconych o 90° (razem z podpisem). 
 Plików graficznych nie należy wklejać w utworzone wcześniej pole tekstowe (wyjątkiem 
są rysunki oblewane tekstem, gdzie rys. i podpis są w polu tekstowym). Należy je wstawić do 
WORD-a jako obiekt bezpośrednio do tekstu, poprzez <WSTAW/Rysunek z pliku/>; nie 
używać Ctr+C i Ctr+V. 
 Fotografie i rysunki muszą być skanowane z zachowaniem kątów prostych w stosunku do 
krawędzi obiektu, bez zanieczyszczeń i bez tzw. „choinek” – postrzępionych linii itd.; w rozdziel-
czości 250 dpi dla druku czarno-białego, a 300 dpi dla druku kolorowego (barwy powinny 
być zapisane jako CMYK, nie RGB). Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na czytelność 
zeskanowanego rysunku. 
 Wielkość rysunku i jego rozdzielczość są ze sobą związane (jedno rośnie kosztem drugie-
go), obiekty pobierane z Internetu mają z reguły rozdzielczość 96 dpi, (zbyt małą jak na druk 
offsetowy), ale po zmniejszeniu można je wstawić (ewentualnie) do pracy; w innym przypadku 
wydrukowany obraz będzie rozmyty. 
 Wykresy pochodzące z EXCEL-a dla druku czarno-białego, muszą mieć zróżnicowane linie 
(ciągłe, przerywane, kropkowane itd.) oraz kolory (które zamieniane są na gamę szarości). Rysunki 
w edytorze VISIO mogą być wstawione tylko jako obiekty z rozszerzeniem *.bmp, *.tif, *.gif, 
*.jpg. (rozdzielczość jw.). 

UWAGA! 
 Wszystkie linie na rysunku muszą być kreślone liniami: ciągłą, kreskową, kropkowaną, prze-
rywaną; w rysunkach w programie EXCEL i GRAPHER nie należy stosować linii wypełnianych 
– odcinkowych.  
 Jeśli rysunek składa się z elementów, oznaczenia a), b), c) piszemy czcionką ARIAL  
9-punktową i umieszczamy u góry z lewej strony elementu danego rysunku. 
 Nie zaleca się przygotowywania rysunków w edytorze WORD. Jeśli jednak Autor uczyni 
tak, należy dopracować je w sposób następujący: 
⎯ rysunek musi mieć wymiary obowiązujące w formacie B5 (13 × 19,5 cm, łącznie ze światłem 

i podpisem), 
⎯ wszystkie pola tekstowe osadzone na rysunku muszą być sformatowane tym samym stylem (czy-

li: czcionka, rozmiar czcionki, wysokość wiersza, odstępy), 
⎯ opis ARIAL (rozmiar czcionek jak dla COREL-a – „8 pkt”), 
⎯ wszystkie opisy muszą być umieszczone w polach tekstowych, a linie i pola zgrupowane,  
⎯ światło między ramkami a tekstem w schematach blokowych powinno wynosić ok. 2–3 mm. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA RYSUNKÓW W COREL-u wersja do 13 
Opisy – ARIAL; 
opis a), b), c)... – 9 pkt (czcionka prosta); 
główne opisy na rys. – czcionka 8 pkt; 
indeksy – czcionka 6 pkt (ustawione – nieautomatyczne); 
opis skali na osiach – 8 lub 7 pkt (czcionka prosta); 
cyfry – piszemy antykwą (czcionka prosta); 
linie główne na rys. – 0,4 lub 0,3 mm, jeżeli rys. nie jest skomplikowany (pojedyncza linia); 
linie osi – 0,3 mm; 
linie pomocnicze – 0,2 mm; 
siatka – 0,175 mm. 

 Aby uniknąć przekłamań w opisach rysunków, należy tekst zamienić na krzywe i plik 
zapisać (ze względu na potrzeby WORD-a) w wersji 9 COREL-a, lub eksportować obiekt do 
Metaplik Windows jako *.wmf. Tak utworzone pliki poprzez <WSTAW/Rysunek z pliku/> 
wstawiamy do tekstu WORD-a. 
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Przykładowe rysunki 
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KWIDZYŃSKIE  

GDYNIA 

Demptowo 
Pustki Cisowskie 

Chylonia 

Mały Kack 

Działki Leśne 

Orłowo 

Wielki
Kack

  

Witomino 
Chwarzno 

Cisowa 

GDAŃSK 

P-1 

OSOWA 

KACZE BUKI 

 Dąbrowa 

 Dąbrówka 

CHWARZNO 

Grabówek 

KOLBKI 
SIERADZKA Karwiny 

Płyta Redłowska 

Port 

KOŚCIERZYNA 

Wzgórze Św. Maksymiliana 
WITOMINO 

 φ400  

21 

ORŁOWO 

JANA Z KOLNA 

41 

43 

42 

44  
WIELKI KACK 

46 

45 

40 

38 

39 

32 

34 

36 

27 
35 

25 

  

29 
Sródmieście 

30 

37 
33 

31 

28 

układ zasilania z ujęć 
Reda II i Pieleszewo 

układ zasilania z ujęcia 
Rumia Janowo 

φ600 

 φ600 

 φ450 

 φ300 

 φ450 
 φ250 

 φ200 

φ400 

 φ600 

 φ600 

 φ500 

 φ600 

 φ500 

φ400 
φ 200 

 φ600 

 φ400  φ300 

 φ500 

 φ400 

 φ300 

 φ350 
 φ150 

 φ150 
 φ400 

 φ100  φ200 

LEGENDA 

  
 

 

część dolnej strefy zasilanej z pompowni P-1

część dolnej strefy zasilanej z ujęć: Kolibki,
Sieradzka, Jana z Kolna

górna strefa

granica rozdzielenia dolnej strefy na czas pomiarów   
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weryfikacja  
działania modelu  
i ocena zgodności  

z obiektem  
rzeczywistym 

oszacowanie  
czasowego rozkładu 

poboru wody 

utworzenie 
pliku danych 

kalibracja 
parametrów 

modelu 

nadzór 
autorski 

wyznaczenie 
wydatków 
węzłowych 

testowanie 
programu 

weryfikacja  
zebranych danych 

analiza danych 
pomiarowych 

szkolenie personelu 

przyporządkowanie 
odbiorców wody do  

węzłów 

poznanie jego 
struktury 

i algorytmów 

wyszukiwanie  
danych z różnych 

źródeł 

realizacja badań 
terenowych 

instalacja modelu 
i zbiorów danych 

wejściowych 

schematyzacja 
 sieci i obiektów 

wybór programu 
komputerowego 

zgromadzenie 
danych o sieci 

i obiektach 

tarowanie  
modelu 

wdrożenie modelu 
do praktyki 
projektowej 

i eksploatacyjnej 

budowa modelu 
numerycznego 

 
 
 
 

a)                                                           b)v  v   = cos ϕcr

xR

ϕ

vc

v   v   = - sin ϕcϕ

y
v  v   = cos ϕcr

xR

ϕ

vc

v   v   = - sin ϕcϕ

 
 
 
 

a) c)

d)b)
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zz z

00 0

cc c

ΔL ΔLu   tΔ v  tΔ

t  t= Δt  t= Δt  t= Δ

ΔL

mieszanie
poprzeczne

x x

xxx

x

z

0

um

ux

z

0 ux

( + ' )v ux

m. .

co co co

c x t( , )~

a) b) c)
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substancje
chemicznie
jednorodne
(np. woda)

UKŁADY ZŁOŻONE
ROZPROSZONE

UKŁADY ZŁOŻONE
ROZDZIELONE

MAKROSKOPOWE ZBIORY DROBIN

UKŁADY PROSTE UKŁADY ZŁOŻONE

np. bryłka
ciała stałego,
zanurzona w cieczy

np. dwie warstwy
cieczy
niemieszających się

ZAWIESINYROZTWORY

np. wodny
roztwór
NaCl

np. cząstki
tłuszczu
w mleku

np. ziarna
piasku
w wodzie

ZAWIESINY
KOLOIDALNE

ZAWIESINY
MAKROSKOPOWE

...
......

.
...

..  
 
 

 To jest rysunek oblany tekstem. To jest rysu-
nek oblany tekstem. To jest rysunek oblany tekstem. 
To jest rysunek oblany tekstem. To jest rysunek obla-
ny tekstem. To jest rysunek oblany tekstem. To jest 
rysunek oblany tekstem. To jest rysunek oblany tek-
stem. To jest rysunek oblany tekstem. To jest rysunek 
oblany tekstem. To jest rysunek oblany tekstem. To 
jest rysunek oblany tekstem. To jest rysunek oblany 

tekstem. To jest rysunek oblany tekstem. To jest rysunek oblany tekstem. To jest rysunek 
oblany tekstem. To jest rysunek oblany tekst

0

y

y1

y2

xx1 x2

em. 
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U

(1)

(2) 

(4) 

(3) 

φ400

φ400 

φ275 

φ275 

φ300

φ275
φ500

φ275

φ375

φ250

φ160 

(1)

LEGENDA 

magistrala z kierunkiem przepływu

sieć rozdzielcza wraz 
z zasuwą regulacyjną 

ujęcie wody 

zbiorniki wyrównawcze 

pompownia strefowa 

pompownia sieciowa 

stacja uzdatniania wody 

rejon wymuszenia 
przepływu wody 

zasięg oddziaływania 
płukania sieci 

pomiar przepływu i ciśnienia 

pomiar ciśnienia 

średni godzinowy rozbiór wody w m3/h 

punkt kontrolny jakości wody 

Górna 
strefa 

DOLINA ŁEBY 

U 

zasilanie z ujęcia 
Okalice 

P1

P2
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