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Realizacja zagadnień inżynierskich w środowisku graficznym Microstation
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Geodezja i Kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Poziom kształcenia
Studia inżynierskie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2021/2022

Kod przedmiotu
GGiISGIKS.Ii20K.9a94993cca84507820cb4807fa1c248a.
21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Koordynator
przedmiotu

Tomasz Stoch

Prowadzący zajęcia Tomasz Stoch

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem pierwszoplanowym realizowanym przez przedmiot jest zapoznanie studentów ze środowiskiem graficznym
programu Microstation, filozofią pracy w tym środowisku oraz narzędziami graficznymi, które mogą być
wykorzystane w pracy zawodowej. Celem drugoplanowym jest wykorzystanie umiejętności zdobytych w pierwszej
części przedmiotu do wykonywania szkiców i map z zakresu geodezji.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Narzędzia tworzenia i edycji projektów graficznych
w środowisku CAD Microstation GIK1A_W05, GIK1A_W07 Aktywność na zajęciach

W2 Uogólnione pojęcie projektu graficznego 2D GIK1A_W05, GIK1A_W07 Aktywność na zajęciach

W3 Metody pracy z plikami dowiązanymi oraz definicje
układów współrzędnych w środowisku Microstation GIK1A_W07 Wykonanie projektu

W4 Procedury dostosowywania środowiska pracy
(Workspace) w Microstation do własnych potrzeb GIK1A_W11 Wykonanie projektu

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Konfigurować środowisko pracy Microstation w celu
dostosowania go do własnych potrzeb GIK1A_U06 Wykonanie projektu

U2
Przetwarzać pliki cyfrowe wektorowe i rastrowe
stanowiące szkice lub elementy map odpowiednio dla
potrzeb odbiorcy

GIK1A_U02, GIK1A_U06 Wykonanie projektu

U3
Zastosować określoną metodę kalibracji obrazów
i map rastrowych dla potrzeb wykonania odpowiedniej
wizualizacji danych powierzchniowych

GIK1A_U09 Wykonanie projektu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykorzystania narzędzi pracy Microstation w celu
efektywnego wspomagania projektów inżynierskich
w zakresie wizualizacji oraz pozyskiwania danych
o lokalizacji,wymiarach oraz wzajemnej relacji
obiektów na powierzchni terenu

GIK1A_K01 Wykonanie projektu

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Moduł ma na celu zapoznanie studentów ze środowiskiem graficznym MicroStation w stopniu pozwalającym na samodzielną
pracę z projektami graficznymi 2D, opartymi na danych inżynierskich pochodzących z terenowych prac geodezyjnych oraz
modelowania zjawisk na powierzchni terenu.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe 30

Przygotowanie do zajęć 14

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2
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Dodatkowe godziny kontaktowe 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Plik prototypowy - początek pracy w środowisku
Microstation v8i: Licencja BentleySELECT (MSt v8i
SSE4)
Uruchomienie i utworzenie nowego pliku z pliku
prototypowego
Plik Prototypowy na podstawie standardowego pliku
SEED2d.dgn (ustawienie
jednostek kątowych, zapis ustawień)
Filozofia pracy w MSt – warstwy, operowanie na
warstwach
Sterowanie widokiem – narzędzia i przydatne skróty
(klawiatura+mysz)
Ogólny wygląd i architektura okien programu,
zarządzanie oknami widoku, pasek info.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

2.

1. Wprowadzenie do programu Microstation, wygląd,
przydatne narzędzia i opcje programu
2. Praca z plikami dowiązanymi (wektorowymi,
rastrowymi), - rodzaje rastrów i metody kalibracji
3. Definicje i kody EPSG układów współrzędnych w
Microstation
4. Definicje znaczników oraz wykorzystanie ich w MSt
do tworzenia wewnętrznej bazy danych.
5. Projekt graficzny, zarządzanie projektem, praca z
mapami.
6. Plotowanie projektu do plików zewnętrznych (PDF,
PNG, JPG), konfiguracja sterowników wydruku.
7. Workspace - konfiguracja i ustawienia środowiska
pracy Microstation.

W2, W3, W4, U3, K1 Wykład

3.

Opcje i narzędzia rysowania w projektach 2D: Palety
narzędziowe oraz skróty klawiszowe do wywoływania
narzędzi
Zakładanie nowych warstw (menedżer warstw)
Paleta Rysunek.
Narzędzia: Linie, Wielolinie, Punkty, Łuki, B-splajn,
Łamana Stream, Krzywa,
Linia Angle Bisector, Najkrótsza odległość, Linia pod
kątem do obiektu
Narzędzia: prostokąt, wielokąt, wielokąt
ortogonalny,wielobok foremny,
Narzędzia: koło, elipsa, łuki elipsy i zmiana
parametrów łuku elipsy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe
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4.

Metody i tryby zaznaczania grup obiektów,
modyfikacje rysunku: Paleta narzędziowa
manipulowania elementami graficznymi
Wykorzystanie ogrodzenia (fence)
Wpisywanie i modyfikacja tekstu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

5.

Zmiana atrybutów graficznych elementów rysunku,
rysowanie precyzyjne: Narzędzia do zmiany atrybutów
graficznych elementów rysunku,
Konfiguracja Accudraw i Accusnap oraz opcje
rysowania precyzyjnego (skróty
klawiszowe)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

6.
Wykorzystanie plików dowiązanych (wektorowych):
Opcje dołączania plików wektorowych (DGN, DWG i
DXF) i wykorzystania ich elementów w pracy z
projektem.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

7.
Pliki rastrowe: Typy rastrów wykorzystywane w
Microstation. Dołączanie rastra oraz kalibracja mapy
rastrowej różnymi metodami, układy współrzędnych
(PUW).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

8.
Tworzenie komórek (cells): Powtarzalne znaki
graficzne wprowadzane do rysunków (np.
geodezyjnych)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

9. Tworzenie własnych stylów linii i wielolinii: Narzędzia,
opcje, praca własna

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

10.

Wymiarowanie elementów rysunku 2D: Style
wymiarowania, zakładanie i konfiguracja nowych
stylów wymiarowania.
Pomiary długości, kąta i pola powierzchni obiektów
zamkniętych, import/export
współrzędnych punktów i obiektów. Wymiarowanie
rysunku technicznego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

11.

Projekt 1 - Tworzenie szkicu osnowy geodezyjnej
według danych pomiarowych: Przeniesienie do
projektu graficznego wyników pomiaru geodezyjnego
dwustronnie nawiązanego ciągu poligonowego na
podkładzie mapy rastrowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

12.

Projekt 2 - Mapa izolinii przemieszczeń pionowych
terenu na obszarze o zróżnicowanym
zagospodarowaniu powierzchni: Przeniesienie do
projektu graficznego wyników modelowania
przemieszczeń pionowych w oprogramowaniu
zewnętrznym na podkładzie mapy rastrowej (import i
obróbka danych wektorowych)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

13.
Projekt zaliczeniowy: Projekt sprawdzający wiedzę i
umiejętności posługiwania się narzędziami
Microstation

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 Ćwiczenia projektowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Prace kontrolne i przejściowe, Prezentacja multimedialna, Projekt,
Case study
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Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu

Ćwiczenia projektowe Aktywność na zajęciach, Wykonanie projektu

Dodatkowy opis

Nauka przedmiotu odbywa się głównie przez omówienie interface'u graficznego, narzędzi podstawowych oraz filozofii pracy
w środowisku graficznym 2D oraz wykonywaniu krótkich zadań lub szerszych projektów bazujących na poznanych
narzędziach.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie pozytywnie ocenionych 2 projektów wykonywanych w ramach zajęć oraz
końcowego projektu zaliczeniowego.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia z ocen za projekty (waga 0,4) oraz projektu zaliczeniowego (waga  0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Nieobecność na zajęciach jest możliwa do odrobienia po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym na zajęciach innej grupy
(jeśli istnieje taka możliwość) lub w trybie indywidualnym (praca własna) ustalonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu rysunku technicznego i geodezyjnego

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Wykład: obecność nieobowiązkowa (lecz treści wykładowe wpomagają wykonywanie zadań projektowych).
Ćwiczenia projektowe: Zajęcia obowiązkowe.

Literatura
Obowiązkowa

Microstation v8i SSE4 – help programu1.
Szymański R., Microstation v8i – Users Guide2.
T. Zieliński, P. Włodarek: MicroStation V8 XM Edition wersja 8.9 polska i angielska. Program do komputerowego3.
wspomagania projektowania
grupy dyskusyjne na www.bentley.com4.

Dodatkowa

serwer news discussion.bentley.com1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GIK1A_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego

GIK1A_U02
porozumiewać się przy użyciu różnych technik właściwych do realizacji zadań inżynierskich w geodezji i
kartografii oraz przekazywać posiadaną wiedzę innym środowiskom zawodowym, w tym przygotować
pisemnie i zaprezentować ustnie w języku polskim i obcym opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu
geodezji i kartografii

GIK1A_U06
zaprojektować, wykonać i zinterpretować obserwacje geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne związne
z pozyskiwaniem danych przestrzennych, używając właściwych metod, technik i narzędzi, a także
wykorzystać technologie komputerowe i narzędzia informatyczne do analizy, przetwarzania, wizualizacji i
udostępniania danych i informacji przestrzennych

GIK1A_U09 dokonać wstępnej analizy porównawczej różnych rozwiązań inżynierskich w zakresie geodezji i kartografii
metodami matematycznymi i ekonomicznymi

GIK1A_W05 podstawy technologii informacyjnych, programowania komputerowego i baz danych

GIK1A_W07
zasady, metody i techniki modelowania i wizualizacji map tematycznych i ogólnogeograficznych, obiektów i
zjawisk przestrzennych, wykorzystując elementy grafiki inżynierskiej, metody kartograficzne oraz narzędzia
informatyczne

GIK1A_W11 społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz trendy
rozwojowe w zakresie geodezji i kartografii i dziedzinach pokrewnych


