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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: Z

Stopień studiów: II
Specjalności: Zarządzanie jakością,Zarządzanie przedsiębiorstwem,Zarządzanie produkcją,Zarządzanie mediami
elektronicznymi
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Advanced measurement systems
Z715

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
2

Semestry

2

Zaawansowane systemy pomiarowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

18

0

18

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Rozszerzenie wiedzy na temat zaawansowanych systemów pomiarowych.

Kod archiwizacji: A3103BD3
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 -

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student posiada wiedzę na temat wykorzystywanych przyrządów, maszyn i systemów.
EK2 Wiedza Student zna różnicę pomiędzy analizowanymi maszynami na danej specjalizacji.
EK3 Umiejętności Student potrafi przeprowadzić pomiary na maszynach wykorzystywanych na laboratoriach.
EK4 Umiejętności Student potrafi obsługiwać oprogramowanie wykorzystywane w zaawansowanych technikach
pomiarowych.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Współczesne rozwiązania konstrukcyjne współrzędnościowych maszyn
pomiarowych. Maszyny pomiarowe z czwartą osią (obrotową). Materiały
konstrukcyjne dla maszyn pomiarowych. Szybkie maszyny pomiarowe dla potrzeb
systemów produkcyjnych. Wielkogabarytowe maszyny Pomiarowe. Mikromaszyny
pomiarowe dla potrzeb nanometrologii i nanotechnologii.

3

W2

Systemy głowic wielotrzpieniowych. Głowice mierzące, budowa i zastosowania.
Głowice skanujące; dobór parametrów skanowania. Głowice do szybkiego skaningu.
Systemy optyczne i triangulacyjne. Skanery optyczne.

5

W3

Ramiona pomiarowe konstrukcja i parametry techniczno-metrologiczne.
Współrzędnościowe maszyny optyczne. Pomiary małych elementów o dużej liczbie
cech geometrycznych. Systemy automatycznej detekcji obrazu. Współpraca
pomiędzy współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi a systemami
transportowymi w produkcji.

4

W4

Wirtualna maszyna pomiarowa. Zastosowanie współrzędnościowych maszyn do
pomiarów powierzchni swobodnych, gwintów, kół zębatych, krzywek, turbin itp.
Uwarunkowania dla takich pomiarów

3

W5

Systemy wielowspółrzędnościowe nadążne na bazie interferometrii laserowej (Laser
Tracker). Zasada działania, cechy systemu. Zastosowanie systemów nadążnych do
kontroli wielkogabarytowych maszyn współrzędnościowych. Wzorce płytowe
wirtualne.

3

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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godzin
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Laboratorium
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Pomiary zarysów o zmiennej krzywiźnie na współrzędnościowej maszynie CNC
PMM Leitz.

2

L2

Pomiary powierzchni swobodnych na maszynie PMM w cyklu automatycznym.

2

L3

Pomiary kół zębatych walcowych o uzębieniu ewolwentowym prostym.

2

L4

Pomiary kół zębatych stożkowych.

2

L5

Pomiary zarysów z zastosowaniem opcji skanowania

4

L6

Pomiary fotogrametryczne z zastosowaniem programu Photomodeller.

4

L7

Sprawdzanie Maszyn współrzędnościowych z użyciem oprogramowania T-kal
i Megakal (PTB-Brauschweig). Sprawdzanie pomiarowych maszyn optycznych
z wykorzystaniem specjalnych wzorców.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia laboratoryjne
N2 Wykłady

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

28

Opracowanie wyników

28

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

28

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

84

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 szczególna aktywność studenta
W2 wykonanie sprawozdań z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych
W3 konieczność uzyskania oceny pozytywnej z każdego efektu kształcenia
W4 ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przeprowadzonych kolokwiów

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie posiada wiedzy na temat metod pomiarowych i wykorzystywanych
przyrządów maszyn i systemów.

Na ocenę 3.0

Student posiada wiedzę na temat metod pomiarowych i wykorzystywanych
przyrządów maszyn i systemów.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna różnic w zastosowaniach typowych odmian przyrządów
pomiarowych.

Na ocenę 3.0

Student zna różnice w zastosowaniach typowych odmian przyrządów
pomiarowych.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zaplanować przebiegu procesu pomiarowego dla zadań
metrologicznych w zakresie pomiarów geometrii wyrobów.

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaplanować przebieg procesu pomiarowego dla zadań
metrologicznych w zakresie pomiarów geometrii wyrobów.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zaprogramować przebiegu pomiaru na komputerowo
wspomaganych urządzeniach pomiarowych.

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaprogramować przebieg pomiaru na komputerowo
wspomaganych urządzeniach pomiarowych.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W07

Cel 1

L1 L2 L3 L4 L5

N2

P1

EK2

K2_U01

Cel 1

N1 N2

F1 P1

EK3

K2_U01

Cel 1

N1 N2

F1 P1

EK4

K2_U01

Cel 1

N1 N2

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Sładek — Dokładność Pomiarów Współrzędnościowych, Kraków, 2011, Politechnika Krakowska
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Marek, Stefan Kowalski (kontakt: mkowalski@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Marek, Stefan Kowalski (kontakt: mkowalski@mech.pk.edu.pl)
2 dr hab. inż., prof. PK Jerzy, Andrzej Sładek (kontakt: sladek@mech.pk.edu.pl)
3 dr inż. Adam Gąska (kontakt: agaska@mech.pk.edu.pl)
4 dr inż. Ksenia Ostrowska (kontakt: kostrowska@mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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