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Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych
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.0438.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Sośnica

Pozostali prowadzący Krzysztof Sośnica

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia terenowe: 45

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot rozwija umiejętności projektowania, pomiaru oraz opracowania danych pomiarowych niezbędnych
do zakładania geodezyjnych osnów szczegółowych technikami satelitarnymi oraz mieszanymi.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zasady projektowania, pomiaru
oraz opracowania obserwacji niezbędnych
do założenia dwufunkcyjnej szczegółowej osnowy
geodezyjnej techniką GNSS oraz technikami
mieszanymi. Student posiada wiedzę na temat
rozporządzeń oraz wytycznych technicznych
dotyczących zakładania osnów w Polsce.

GK_P6S_WG07,
GK_P6S_WG08 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi dokonać identyfikacji i sformułować
specyfikację zadań geodezyjnych o charakterze
praktycznym, potrafi dobrać i zastosować odpowiednie
metody i narzędzia (instrumenty geodezyjne)
do realizacji osnów geodezyjnych, potrafi integrować
i przetwarzać wyniki pomiarów, dokonywać ich
interpretacji i wizualizacji na mapach numerycznych.
Student potrafi wykonać pomiar statyczny techniką
GNSS wraz z opracowaniem wyników, obliczać
transformacje pomiędzy układami współrzędnych,
umie wykonać pomiary przyspieszenia siły ciężkości,
umie skontrolować pozycję punktów na powierzchni
Ziemi techniką GNSS-RTK

GK_P6S_UW09 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do planowania organizacji
pomiarów geodezyjnych niezbędnych do założenia
osnowy, w tym dokonać podziału obowiązków
w ramach sekcji. Student potrafi sporządzić operat (1
na sekcję) oraz dokonać ewentualnej korekty zgodnie
z wytycznymi oraz przepisami obowiązującego prawa

GK_P6S_KK01,
GK_P6S_KR03 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia terenowe 45

Przygotowanie do zajęć 5

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Projekt założenia geodezyjnej osnowy szczegółowej (dwufunkcyjnej) z
wykorzystaniem techniki GNSS, niwelacji precyzyjnej oraz pomiarów
grawimetrycznych. Wykonanie pomiaru GNSS w dwóch sesjach na każdym
wyznaczanym punkcie osnowy z wykorzystaniem metody statycznej.
Przeniesienie punktu grawimetrycznego z punktu referencyjnego. Nawiązanie
wysokościowe do osnowy podstawowej oraz wyliczenie poprawek
grawimetrycznych na podstawie pomiaru różnic przyspieszenia siły ciężkości.
Wykonanie pomiaru kontrolnego metodą RTK oraz metodami klasycznymi z
wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych. Sporządzenie opisów
topograficznych oraz szkiców sieci. Wyrównanie sieci dwufunkcyjnej w wybranym
programie komputerowym w dwóch układach współrzędnych: PL-2000 oraz
PL-1992 z wykorzystaniem obowiązującego modelu geoidy niwelacyjnej.
Opracowanie wyników i sporządzenie operatu zgodnie ze sztuką geodezyjną,
wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Ćwiczenia terenowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Praca w grupie, Ćwiczenia, Sporządzenie operatu

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia terenowe Zaliczenie pisemne, Projekt 100%

Wymagania wstępne
Opanowany materiał z zakresu geodezyjnych układów odniesienia, geodezji fizycznej, geodezji inżynieryjnej oraz geodezji
satelitarnej.

Literatura
Obowiązkowa

Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 14.11.2012, poz. 1247).1.
Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 352).2.
Osada E. (2014) Geodezyjne układy odniesienia. UxLan Wrocław.3.
Czarnecki K. (1994) Geodezja współczesna w zarysie. Wiedza i Życie, Warszawa.4.
Osada E. Osnowy geodezyjne. UxLan Wrocław.5.
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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_KR03 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu geodety.

GK_P6S_UW09 Absolwent potrafi wykonać pomiary i obliczenia związane z geodezyjnymi układami i systemami
odniesienia. Umie zastosować technologię GNSS do prac geodezyjnych.

GK_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu geodezyjnych układów
współrzędnych oraz nowoczesne techniki pomiarowe i obliczeniowe umożliwiające określenie
przestrzennego położenia szczegółów terenowych i ich prezentacji w postaci mapy.

GK_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu systemów i układów
odniesienia stosowanych w geodezji oraz wykonywania geodezyjnych pomiarów podstawowych z
wykorzystaniem technik naziemnych i satelitarnych.


