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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Metrologia

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
3

Semestry

2

3

WIL TRA oIN C3 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabycie wiedzy dotyczącej sposobów wykonywania podstawowych pomiarów związanych z wymiarami liniowymi, kątowymi oraz kątowo-liniowymi
Cel 2 Nabycie umiejętności dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji wyników

Kod archiwizacji: 75290725

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Zdobycie wiedzy i umiejętności oceny dokładności metod pomiarowych stosowanych w metrologii, wpływu
czynników zewnętrznych i cech osobowych na błędy pomiaru

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metrologii

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna zasady dotyczące prowadzenia pomiarów liniowych, kątowych, kątowo-liniowych oraz posiada
wiedzę dotyczącą interpretacji, a także oceny dokładności wykonanych obserwacji
EK2 Umiejętności Potrafi wykonywać podstawowe pomiary długości i kąta wraz z interpretacją wyników i analizą
dokładności
EK3 Umiejętności Potrafi posługiwać się podstawowymi przyrządami metrologii warsztatowej takimi jak: suwmiarka, mikrometr, czujnik zegarowy, liniał, płytki wzrocowe. Potrafi interpretować wyniki i wykonywać analizę dokładności
EK4 Umiejętności Potrafi posługiwać się podstawowymi przyrządami miernictwa, takimi jak: teodolit,niewelator
dalmierz. Potrafi interpretować wyniki i wykonywać analizę dokładności

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wiadomości podstawowe, zadania metrologii długości i kąta i jej związki z innymi
dziedzinami nauki. Zagadnienia podstawowe z metrologii warsztatowej, suwmiarki,
mikrometry, liniały, płytki wzorcowe, czujniki zegarowe. Wprowadzenie do
rachunku prawdopodobieństwa, rachunku wyrównawczego, rozkład normalny, błąd
średni funkcji, błędy średnie w pomiarach bezpośrednich. Bezpośredni i pośredni
pomiar długości, błędy tych pomiarów. Pomiary kątów poziomych i pionowych,
budowa teodolitu, błędy instrumentalne. Pomiary kątowo liniowe. Pomiary
wysokości - niwelacji trygonometryczna i niwelacja geometryczna. Kierunki
rozwoju metod i przyrządów pomiarowych

Liczba
godzin

15

Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Sprawdzenie małych wymiarów przy pomocy suwmiarki, mikrometru, płytek
wzorcowych, czujnika zegarowego. Interpretacja i ocena dokładności uzyskanych
wyników. Pomiary skoku gwintu, wymiary gwintów. Pomiary odległości taśmą
i dalmierzem elektromagnetycznym oraz obliczenie błędów średnich pomiarów
odcinka. Budowa i sprawdzenie warunków geometrycznych teodolitu. Centrowanie
i poziomowanie teodolitu. Pomiar kąta poziomego i pionowego oraz ocena
dokładności wykonanych obserwacji. Budowa i sprawdzenie warunków
geometrycznych niwelatora. Pomiar różnic wysokości wraz z oceną dokładności.
Pomiar wysokości punktów w przekroju. Pomiar trygonometryczny odcinka
pionowego i analiza dokładności zastosowanej metody.

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Praca w grupach
N4 Konsultacje

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

2

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

30

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Zna podstawowe zasady dotyczące prowadzenia pomiarów liniowych, kątowych
oraz kątowo-liniowych

Na ocenę 3.5

Zna podstawowe zasady dotyczące prowadzenia pomiarów liniowych, kątowych
oraz kątowo-liniowych. Potrafi poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki

Na ocenę 4.0

Posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie wykonywać pomiary liniowe, kątowe
oraz kątowo-liniowe. Potrafi poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki

Na ocenę 4.5

Posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie wykonywać pomiary liniowe, kątowe
oraz kątowo-liniowe. Potrafi poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki
i posiada podstawową wiedzę pozwalającą wykonać ocenę dokładności

Na ocenę 5.0

Posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie wykonywać pomiary liniowe, kątowe
oraz kątowo-liniowe. Potrafi poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki.
Posiada wiedzę pozwalającą wykonać analizy dokładności
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Potrafi wykonać podstawowe czynności dotyczące prowadzenia pomiarów
liniowych, kątowych oraz kątowo-liniowych

Na ocenę 3.5

Potrafi wykonać podstawowe czynności prowadzenia pomiarów liniowych,
kątowych oraz kątowo-liniowych. Potrafi poprawnie zinterpretować otrzymane
wyniki

Na ocenę 4.0

Potrafi samodzielnie wykonywać pomiary liniowe, kątowe oraz kątowo-liniowe.
Potrafi poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki

Na ocenę 4.5

Potrafi samodzielnie wykonywać pomiary liniowe, kątowe oraz kątowo-liniowe.
Potrafi poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki i wykonać podstawową
analizę dokładności

Na ocenę 5.0

Potrafi samodzielnie wykonywać pomiary liniowe, kątowe oraz kątowo-liniowe.
Potrafi poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki. Potrafi wykonywać ocenę
dokładności uzyskanych obserwacji
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się jednym z podstawowych
przyrządów metrologii warsztatowej takimi jak suwmiarka, mikrometr
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Na ocenę 3.5

Posiada umiejętność posługiwania się jednym z przyrządów metrologii
warsztatowej oraz potrafi samodzielnie wykorzystać potencjał wskazanego
przyrządu

Na ocenę 4.0

Posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się kilkoma z podstawowych
przyrządów metrologii warsztatowej takimi jak suwmiarka, mikrometr, czujnik
zegarowy, liniał, płytki wzorcowe

Na ocenę 4.5

Posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się kilkoma z podstawowych
przyrządów metrologii warsztatowej takimi jak suwmiarka, mikrometr, czujnik
zegarowy, liniał, płytki wzorcowe oraz potrafi samodzielnie wykorzystać potencjał
wskazanych przyrządów. Potrafi interpretować uzyskane wyniki

Na ocenę 5.0

Posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się kilkoma z podstawowych
przyrządów metrologii warsztatowej takimi jak suwmiarka, mikrometr, czujnik
zegarowy, liniał, płytki wzorcowe oraz potrafi samodzielnie wykorzystać potencjał
wskazanych przyrządów. Potrafi interpretować uzyskane wyniki i wykonywać
analizy dokładności
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się jednym z podstawowych
przyrządów miernictwa takimi jak teodolit, niwelator, dalmierz

Na ocenę 3.5

Posiada umiejętność posługiwania się jednym z przyrządów miernictwa oraz
potrafi samodzielnie wykorzystać potencjał wskazanego przyrządu

Na ocenę 4.0

Posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się kilkoma z podstawowych
przyrządów miernictwa takimi jak teodolit, niwelator, dalmierz

Na ocenę 4.5

Posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się kilkoma z podstawowych
przyrządów miernictwa takimi jak teodolit, niwelator, dalmierz oraz potrafi
samodzielnie wykorzystać potencjał wskazanych przyrządów. Potrafi
interpretować uzyskane wyniki

Na ocenę 5.0

Posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się kilkoma z podstawowych
przyrządów miernictwa takimi jak teodolit, niwelator, dalmierz oraz potrafi
samodzielnie wykorzystać potencjał wskazanych przyrządów. Potrafi
interpretować uzyskane wyniki i wykonywać analizy dokładności
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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

K_W01

Cel 1

w1

N1

P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

K_U03

Cel 3

l1

N2 N3 N4

F1

EK3

K_U03

Cel 3

l1

N2 N3 N4

F1

EK4

K_U03

Cel 3

l1

N2 N3 N4

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Sadowski A., Sobol J., Tarnowska I. — Ćwiczenia labolatoryjne z metrologii warsztatowej, Kraków, 1978,
Skrypt Politchniki Krakowskiej
[2 ] Jamka M., Zielina L. — Geodezja inżynieryjna. Podręcznik dla studentów szkół technicznych, Kraków, 2004,
Politechnika Krakowska
[3 ] Sałaciński T. — Elementy metrologii wielkości geometrycznych, Opole, 2000, Ofic.Wyd.Politechniki Opolskiej

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr inż. Sergiusz Lisowski (kontakt: sergiusz.lisowski@interia.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Sergiusz Lisowski (kontakt: sergiusz.lisowski@interia.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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