
 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Metrologia techniczna 

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/2  1/2   

 Liczba godzin w semestrze   30/6  30/8   

 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1  2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu metrologii 

ogólnej oraz technicznej, z ukierunkowaniem na mechaniczną i metrologię elektryczną.   

Poznanie metod i technik pomiarowych, opisujących wymiary geometryczne i strukturę 

wyrobów oraz pomiaru wybranych wielkości mechanicznych i elektrycznych. Poznanie 

metod określania niepewności pomiarów, a także sprzętu pomiarowego i umiejętności 

posługiwania się nim.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład, jako podstawowa forma zajęć, materiały pomocnicze: zdjęcia, rysunki, schematy 

przekazywane za pomocą środków audiowizualnych.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Otrzymanie pozytywnej oceny związane jest z uzyskaniem minimum 50 % punktów z 

możliwych do uzyskania w trakcie testowego kolokwium końcowego. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia metrologii: pomiar, jednostki miar, wzorce i przyrządy 

pomiarowe. 

2. Podstawy analizy błędów pomiarowych: klasyfikacja błędów, źródła błędów, 

niepewność pomiaru i jej wyznaczanie, opracowanie końcowych wyników pomiarów 

3. Przetworniki pomiarowe. Charakterystyki statyczne i dynamiczne przetworników 

pomiarowych. 

4. Opis postaci geometrycznej wyrobów: wymiary liniowe i kątowe oraz wymiarów 

geometrycznych: kształtu, kierunku, położenia i bicia. Tolerancje geometryczne. 

Pasowanie wymiarów. 



 

 

5. Metody oraz sprzęt do pomiaru elementów maszyn. Współrzędnościowa technika 

pomiarowa. Metody i sposoby oceny struktury geometrycznej powierzchni. 

Chropowatość i falistość powierzchni. 

6. Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych. Przetwarzanie i rejestracja 

sygnałów analogowych i cyfrowych. Przyrządy rejestrujące. 

7. Metody i narzędzia pomiarowe do pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych: 

napięcia i prądu stałego i zmiennego, czasu i częstotliwości. Pomiary rezystancji 

      i impedancji. Pomiary mocy. 

8. Czujniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych: parametrów ruchu, siły i naprężenia 

mechanicznego, ciśnienia, temperatury, masy. Tensometria oporowa. 

9. Systemy pomiarowe i interfejsy. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Jakubiec W. i inni., Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2004. 

2. Bialas S., Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych 

dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 

3. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa  

2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  

      1.  Tumański S., Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007. 

 

Efekty kształcenia: 

Znajomość podstawowych terminów metrologicznych, zasad wyrażania i wyznaczania 

niepewności pomiarowych, znajomość metod i sprzętu pomiarowego stosowanego do 

wykonywania pomiarów podstawowych wielkości geometrycznych wyrobów i parametrów 

elektrycznych.  

 

Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zapoznanie z metodami pomiarowymi podstawowych wielkości mechanicznych i 

elektrycznych, zapoznanie z obsługą i zasadami eksploatacji podstawowych narzędzi 

pomiarowych. Kształtowanie umiejętności planowania pomiarów, ich wykonywania, 

dokumentowania i opracowywania wyników pomiarów. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia laboratoryjne w zespołach dwuosobowych. Studenci wykonują dokumentację 

(sprawozdania) z zrealizowanych ćwiczeń. Sprawdzenie przygotowania do zajęć odbywa się 

w formie 10. minutowych pisemnych sprawdzianów. 



 

 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Wymagane uzyskanie pozytywnych ocen z sprawdzianów wstępnych do ćwiczeń oraz z 

sprawozdań. 

Ocena końcowa za przedmiot jest określana na podstawie oceny średniej z wszystkich ocen 

cząstkowych. 

 

Treści programowe:  

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: 

1. Zajęcia organizacyjno – wprowadzające. 

2. Pomiary wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych i pośrednich. 

3. Pomiary wymiarów kątowych. 

4. Pomiary gwintów.  

5. Identyfikacja geometryczna walcowych kół zębatych o zębach prostych 

ewolwentowych. 

6. Wyznaczanie modułu Younga materiałów konstrukcyjnych przy zginaniu. 

7. Zapoznanie z aparaturą elektroniczną laboratorium. 

8. Badanie właściwości przyrządów napięć zmiennych. 

9. Pomiary rezystancji. 

10. Oscyloskop w technice pomiarowej. 

11. Pomiary czasu i częstotliwości. 

12. Pomiary przesunięcia fazowego sygnałów. 

13. Pomiary impedancji. 

14. Tensometryczny pomiary siły. 

15. Termin dodatkowy (odróbczy) i zaliczenie przedmiotu. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Kaczmarek L., Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych ( opracowanie na CD) oraz 

strona internetowa www.kk.jgora.pl/~Kaczmarek. 

2.  Bialas S., Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych  

dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 

3.  Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa   

       2004. 

 

Literatura uzupełniająca 

      1.  Rydzewski J., Pomiary oscyloskopowe. WNT, Warszawa 2000. 

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi pomiarowych do realizacji 

podstawowych pomiarów elementów maszyn i parametrów elektrycznych, analizy wyników 

oraz przygotowania sprawozdań z wykonanych badań. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inż. Lech Kaczmarek 


