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Firma DHI Polska, zaprasza Państwa na  3-dniowy kurs zintegrowanego 
modelowania powodzi w oparciu o oprogramowanie MIKE. Zostaną 
przedstawione zagadnienia zarówno związane z modelowaniem 1D w MIKE 
Hydro River (następca MIKE11) oraz modelowaniem 2D w MIKE 21. Szkolenie 
idealnie nadaje się dla średniozaawansowanych i początkujących specjalistów  
z dziedziny modelowania powodzi.  

Podstawowe zalety, jakie oferuje oprogramowanie MIKE FLOOD to przede 
wszystkim: 

• Możliwość jednoczesnego modelowania przepływu w rzekach, kanalizacji, 
na terasach zalewowych oraz spływu powierzchniowego. 

• Kompleksowe analizy sytuacji powodziowej w mieście. 

• Łatwa analiza i wizualizacja realistycznych wyników. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1 DZIEŃ 

• MIKE Hydro River - nowe możliwości i ułatwienia, współpraca z GIS. 

• Wprowadzanie danych. 

• Budowa modelu 1-wymiarowego od podstaw. 

• Metody wprowadzania przekrojów, tworzenie sieci rzecznej i Zlewni. 

• Przeprowadzenie symulacji. 

• Analiza i przeglądanie wyników. 

 

2 DZIEŃ 

• Przygotowanie modelu 1D na potrzeby modelowania zintegrowanego. 

• MIKE Flood - budowa modelu 2-wymiarowego. 

• Zastosowanie siatki elastycznej trójkątnej i jej zalety w modelu 2D. 

 

3 DZIEŃ 

• MIKE FLOOD - połączenie modeli 1D i 2D. 

• Analiza i przeglądanie wyników. 

• Tworzenie map zalewowych, animacji powodziowych. 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE? 

Osoby zajmujące się szeroko pojętą tematyką powodzi - zarządzaniem ryzykiem 

powodziowym czy prognozowaniem powodzi. Szkolenie przeznaczone jest dla 

wszystkich osób zainteresowanych modelowaniem powodzi 1D i 2D (zarówno 

osoby początkujące jak i średniozaawansowane). 

 

                     22-24.02.2020 Wrocław 

OPIS SZKOLENIA 

ZINTEGROWANE MODELOWANIE POWODZI 1D+2D 
Kurs podstawowy MIKE FLOOD, MIKE Hydro River (MIKE 11) 

DATA 

22-24 kwietnia 2020 (środa-piątek) 

godz. 09:00 – 17:00 

 

LOKALIZACJA 

Wrocław 

 

 

OPŁATA  (3 DNI SZKOLENIA) 

1 750 zł netto /  2 152,50 brutto 

- 10% z aktualnym oprogramowaniem MIKE 

 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

• Materiały szkoleniowe w jęz. angielskim 
• Oficjalny certyfikat MIKE Powered by DHI  
• Lunch i buffet kawowy 
• Komputer z zainstalowanym 

oprogramowaniem MIKE na czas 

szkolenia. 

 

JĘZYK  

Polski 

 

REJESTRACJA 

15 kwietnia 2020 r.  

 

Ilość miejsc ograniczona! 
DHI zastrzega sobie prawo do odmówienia 

udziału w szkoleniu w związku z brakiem 

miejsc. 

DHI zastrzega sobie możliwość odwołania 

szkolenia w przypadku niewystarczającej 

ilości uczestników. 

 

 

Kontakt: 

Joanna Czuchnowska-Pełka 

szkolenia@dhigroup.com 


