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Geodezja inżynieryjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIS.I20B.0782.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Kazimierz Ćmielewski

Pozostali prowadzący Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot pozwala zapoznać się z geodezyjnymi technikami pomiarowymi dla wybranych obiektów inżynierskich
oraz rozwija umiejętność zastosowania różnych geodezyjnych metod pomiarowych do rozwiązywania zadań
praktycznych z zakresu pomiarów realizacyjnych. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z: metodami
pomiarów przemieszczeń , ogólnymi zasadami pomiarów cieków, zbiorników wodnych, tras drogowych, tras
kolejowych oraz sieci uzbrojenia terenu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

procedury pomiaru typowych obiektów inżynierskich
w stopniu podstawowym oraz metody opracowywanie
ich wyników a także podstawowe pojęcia z zakresu
budownictwa ogólnego i przemysłowego pozwalające
na porozumienie ze służbami technicznymi i
użytkownikami obiektów inżynierskich.

GK_P6S_WG10
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykonać specjalistyczne pomiary geodezyjne oraz
opracować ich wyniki wraz z interpretacją, dobrać
metody i instrumenty pomiarowe do właściwego
wykonania obserwacji na obiektach inżynierskich,
takich jak: zapory, wodne, mury oporowe, maszty
kominy, wieże, tory dźwignicowe i kolejowe, pochylnie,
budowle wodne i kolejowe oraz na podstawie
wykonanych pomiarów wykonać przekrój podłużny
oraz poprzeczny tras wodnych oraz opracować projekt
regulacji toru podsuwnicowego a także współdziałać
z innymi służbami technicznymi oraz współdziałać
w zespole geodezyjnym i przyjmować w nim różne
role.

GK_P6S_UO19,
GK_P6S_UW11,
GK_P6S_UW15

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 doskonalenia niezbędnego do obsługi geodezyjnej
nowych technologii. GK_P6S_KK01 Obserwacja pracy

studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Konsultacje 10

Udział w egzaminie 5

Przygotowanie do zajęć 20
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Przygotowanie raportu 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Omówienie przepisów - Prawo Budowlane, Prawo Geodezyjne i Prawo Wodne i
standardów technicznych w zastosowaniu do pomiarów obiektów inżynierskich.
2. Podstawowe pojęcia z zakresu pomiarów deformacji. Podstawowe wymagania
stawiane pomiarom deformacji, dokładność pomiarów deformacji, częstotliwość
pomiarów deformacji.
3. Zasady badania przemieszczeń poziomych i pionowych. Geodezyjne kontrolne
sieci pomiarowe do badania przemieszczeń.
Metody pomiarowe i rodzaje znaków wykorzystywanych w sieciach.
4. Ogólne zasady obliczania deformacji i stałości punktów odniesienia w sieciach
poziomych oraz wysokościowych.
5. Geodezyjne pomiary realizacyjne. Zasady przygotowania opracowań
geodezyjno – kartograficznych dla celów projektowych. Geodezyjne opracowanie
planu realizacyjnego. Zasady projektowania i zakładania osnów realizacyjnych.
Wstępna analiza dokładności tyczenia osnów realizacyjnych i obiektów
inżynierskich. Zasady tyczenia obiektów projektowanych. Metody przenoszenia
wskaźników osi konstrukcyjnych na kondygnacje powtarzalne – osnowy
zewnętrzne i wewnętrzne.
6. Wybrane metody obliczenia mas ziemnych.
7. Rodzaje dźwignic. Zasady pomiarów jezdni suwnicowych w trakcie eksploatacji.
Metody opracowania wyników pomiarów jezdni suwnic. Metody pomiarów
obiektów wydłużonych. Metody pomiarów obiektów wieżowych.
8. Zasady pomiarów sieci uzbrojenia technicznego terenu. Inwentaryzacja
urządzeń podziemnych i nadziemnych metodami bezpośrednimi i pośrednimi.
9. Ogólne zasady pomiarów cieków i zbiorników wodnych oraz terenów
przyległych. Osnowy poziome i pionowe stosowane w pomiarach wodnych.
Metody przenoszenia wysokości przez szeroką przeszkodę wodną. Zasady
pomiarów oraz opracowania przekrojów poprzecznych oraz profili podłużnych.
Geodezyjne pomiary ustalonego zwierciadła wody. Inwentaryzacja geodezyjna
budowli hydrotechnicznych.
10. Tyczenie tras. Tyczenie odcinków prostych tras. Metody tyczenia punktów
głównych łuku kołowego. Metody tyczenia punktów pośrednich łuku kołowego.
Ogólne zasady projektowania tras drogowych i kolejowych. Główne parametry
tras drogowych. Podstawowe elementy infrastruktury toru kolejowego. Osnowy
poziome i pionowe w pomiarach kolejowych. Pomiary stacji oraz szlaków
kolejowych. Pomiary inwentaryzacyjne torów kolejowych.
11. Pomiary inwentaryzacyjne powykonawcze oraz podczas eksploatacji obiektów
inżynierskich. Geodezyjna obsługa konstrukcji cięgnowych. Geodezyjne metody
badań geometrii obiektu przemysłowego – obiekt wysmukły.             12.
Nowoczesne technologie pomiarowe w geodezji inżynieryjnej.

Wykład
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2.

1. Zapoznanie się z zasadami pomiaru metodą precyzyjnej niwelacji
geometrycznej i wybranymi niwelatorami precyzyjnymi.
Pomiary przemieszczeń pionowych reperów kontrolowanych metodą niwelacji
geometrycznej o podwyższonej dokładności.
Opracowanie wyników pomiarów.
2. Pomiary przemieszczeń poziomych punktów kontrolowanych metodą wcięć
kątowo-liniowych.
3. Opracowanie geodezyjne planu generalnego, wykonanie szkicu
dokumentacyjnego oraz szkicu tyczenia dla pojedynczego
obiektu budowlanego.
4. Opracowanie projektu regulacji jezdni podsuwnicowej.
5. Zapoznanie się obsługą wykrywaczy urządzeń podziemnych. Wykonanie
pomiarów inwentaryzacyjnych wybranych
elementów sieci uzbrojenia podziemnego.
6. Tyczenie prostego odcinka trasy z ominięciem przeszkody, punktów głównych i
pośrednich łuku kołowego.
7. Wykonanie pomiaru przekroju poprzecznego doliny rzecznej.
8. Przeniesienie wysokości przez szeroką przeszkodę wodną.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny, Kolokwium 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta,
Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Student ma wiedzę w zakresie geodezyjnych pomiarów szczegółowych I i II, z ćwiczeń terenowych do tych przedmiotów,
elektronicznych technik pomiarowych oraz rachunku wyrównawczego.

Literatura
Obowiązkowa

Bryś H., Przewłocki S. 1998. Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wydawnictwo Naukowe PWN,1.
Warszawa;
Praca zbiorowa. 1993-1994. Geodezja Inżynieryjna” t. 1, 2 i 3, Wyd. PPWK, Warszawa.2.
Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom1, Wyd. AGH 2001,3.
Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom2, Wyd. AGH 2005,4.
Gocał J. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa, tom3, Wyd. AGH 2010,5.

Dodatkowa

Lazzarini T. 1979. Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia”, Wyd. PPWK Warszawa;1.
Kamieńska-Czyż K., Pękalski M. 1982. Wybrane działy geodezji inżynieryjnej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa;2.
Czaja J. 1983. Geodezja inżynieryjno – przemysłowa. Zbiór zadań i przykładów. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,3.
Kraków;
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P6S_UO19 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualna oraz w zespole, a także współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych (także interdyscyplinarnych).

GK_P6S_UW11 Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić specjalistyczne pomiary w zakresie geodezji inżynieryjnej
oraz opracować i zinterpretować ich wyniki.

GK_P6S_UW15
Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać nietypowe i złożone problemy poprzez właściwy dobór źródeł
informacji, ich ocenę, krytyczną analizę i syntezę oraz dobrać właściwe dla rozwiązania określonego
problemu metody, narzędzia i techniki.

GK_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu geodezyjnego badania
przemieszczeń oraz geodezyjnej obsługi budowy i inwentaryzacji obiektów inżynieryjno-przemysłowych.


