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Zastosowanie geodezji górniczej w przestrzeni miejskiej i budownictwie
tunelowym

Sylabus modułu zajęć
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Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Tomasz Lipecki

Prowadzący zajęcia Tomasz Lipecki

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

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

Liczba
punktów ECTS
3

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 informacje zakresu geodezyjnej obsługi budownictwa
bezwykopowego

GIK1A_W01, GIK1A_W04,
GIK1A_W07, GIK1A_W10 Kolokwium

W2 informacje z zakresu budownictwa tunelowego GIK1A_W07, GIK1A_W09,
GIK1A_W10 Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaprojektować monitoring deformacji powierzchni
i obiektów nad inwestycją podziemną

GIK1A_U03, GIK1A_U06,
GIK1A_U09, GIK1A_U11 Projekt

U2 wykonać projekt obsługi geodezyjnej inwestycji
podziemnej

GIK1A_U03, GIK1A_U06,
GIK1A_U09 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 tworzenia koncepcji rozwiązania zadania przez zespół GIK1A_K01, GIK1A_K02,
GIK1A_K04 Aktywność na zajęciach

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Studenci  nabywają  podstawową wiedzę  o  współpracy  geodezyjnej  z  geotechnikami  oraz  sposobem prowadzenia  prac
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych podczas inwestycji tunelowych i podziemnych w miastach i terenach zurbanizowanych.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe 30

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 20

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.
Specyfika uzbrojenia podziemnego w przestrzeni
zurbanizowanej: Opis potrzeby wykonywania
inwestycji bez niszczenia infrastruktury powierzchni,
metody budownictwa tunelowego i bezwykopowego

W1, W2, K1 Wykład
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2.

Przegląd metod inwentaryzacyjnych i inspekcyjnych
obiektów podziemnych sieci uzbrojenia podziemnego:
kamery, głowice radioaktywne, lokalzatory
elektromagnetyczne, echosondy, żerdzie skanujące i
wideo, georadar, met. geofizyczne

W1, W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

3.

Geodezyjna obsługa budownictwa tunelowego::
projekt inwestycji, osnowa geodezyjna
(powierzchniowe i podziemne), pomiary realizacyjne
(zadawanie kierunku i tyczenie obiektów
towarzyszących), sterowanie kierunkiem maszyn
urabiających, inwentaryzacja postępu, inwentaryzacja
powykonawcza)

W1, W2, K1 Wykład

4.

Projekt geodezyjnej obsługi inwestycji tunelowej:
analiza materiałów kartograficznych i projektu techn
tunelu wraz z metodą urabiania, projekt osnów
geodezyjnych: nawiązawczej oraz podziemnej wraz z
analizą dokładności zbicia ( np. C-Geo), projekt
zadawania kierunku w płaszczyźnie poziomej i
pionowej, projekt monitoringu obiektów na
powierzchni.

W1, W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

5.

Projekt geodezyjnej obsługi inwestycji przewiertu,
przecisku lub mikrotunelu: analiza materiałów
kartograficznych i projektu technicznego przewiertu
wraz z ustaleniem metody urabiania, projekt osnów
geodezyjnych: nawiązawczej oraz przeniesienia
kierunku do wkopu wraz z analizą dokładności
sterowania kierunkiem urabiania, projekt zadawania
kierunku w pł. poziomej i pionowej i kontroli położenia
głowicy, projekt monitoringu obiektów na powierzchni

W1, W2, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

6.
Badanie deformacji powierzchni i obiektów nad i
wewnątrz tunelu: Poznanie podstaw teoretycznych
dotyczących prognozowania deformacji powierzchni
położonej nad drążonym tunelem

W1, W2, K1 Wykład

7.

Obsługa geodezyjna budownictwa bezwykopowego:
osnowa geodezyjna (powierzchniowe i podziemne),
pomiary realizacyjne (przeniesienie i zadawanie
kierunku, wysokości, tyczenie obiektów
towarzyszących: wkop początkowy i końcowy),
badanie deformacji powierzchni i obiektów nad
przewiertem, inwentaryzacja powykonawcza:
inspekcja wizyjna przewiertów np. kanalizacji itp).

W1, W2, K1 Wykład

8.
Sterowanie kierunkiem urządzeń urabiających:
przedstawienie metod geodezyjnych i fizycznych do
ustalania kierunku drążenia (laser, video-laser, IMU),

W1, W2, K1 Wykład

9.
Inwentaryzacja postępu - wykrywanie położenia
głowicy urabiającej: przedstawienie metod lokalizacji
podziemnej głowicy

W1, W2, K1 Wykład

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Projekt

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Kolokwium
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Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia projektowe Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Projekt

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

Zaliczenie związane jest z pozytywną oceną wszystkich projektów oraz obecnością na zajęciach projektowych. Pod uwagę
brana będzie również aktywność studenta na zajęciach.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa jest tożsama z oceną z ćwiczeń (waga 1.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

w sposób indywidualny podczas konsultacji ewentualnie na zajęciach z drugą grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe
umiejętność posługiwania się programami typu CAD , geodezyjnymi (np.WinKalk/C-Geo)

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

Wykład: – Wykład nie jest obowiązkowy. – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne
treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci mogą na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu dozwolona po wyrażeniu zgody prowadzącego zajęcia. Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia
projektowe są obowiązkowe. Zasady udziału w zajęciach: studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania
się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego .

Literatura
Obowiązkowa

1. Geodezja Górnicza pod. red. J. Pieloka. Wyd. AGH, Kraków 20111.
2.Ostrowski J. Deformacje powierzchni terenu górniczego, Wyd. Art -Tekst, Kraków 20152.
3. strony internetowe ze słowami kluczowymi: budownictwo tunelowe, geodezja górnicza, tyczenie osi trasy, monitoring3.
geodezyjny obiektów, technologie bezwykopowe

Badania i publikacje
Publikacje

1.Jaśkowski W. , Jóźwik M., Lipecki T.: Automatyzacja opracowania wyników pomiarów inwentaryzacyjnych szybów1.
kopalnianych prowadzonych przy zastosowaniu pionowania laserowego, KNT Nowoczesne technologie w badaniach
deformacji na terenach eksploatacji górniczej, Zakopane, 1998;
2. Lipecki T.: Zastosowanie technologii GPS – RTK w monitorowaniu deformacji powierzchni terenu i obiektów2.
specjalnych, znajdujących się pod wpływem eksploatacji górniczej, Przegląd Górniczy 11/1999
3. Lipecki T., Pielok J., Kluka J.: The GPS –RTK Application in the Monitoring of Deflections of the Trestle Tower of Shaft II3.
under the Influence of the KWK Staszic Hoisting Machine’s Operation” – IX Kongres ISM – Kraków 2000
4.Jaśkowski W., Jóźwik M., Jura J., Lipecki T., Pielok J.: Nowoczesne technologie pomiarowe i kartograficzne opracowane4.
i stosowane w Zakładzie Geodezji Górniczej AGH, KNT VI Dni Miernictwa i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń 25-27 VI
2001
5.Lipecki T. – „Skaning laserowy w pomiarach geometrii i deformacji obiektów oraz urządzeń górniczych", Przegląd5.
Górniczy 2010/07/08
6.Lipecki T.: Ocena dokładności pomiarów w kontekście wyznaczanych wskaźników deformacji terenu. Przegląd Górniczy6.
1-2/2011 str. 63-67
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7.Lipecki T., Jaśkowski W.: Praktyczna weryfikacja dokładności wyznaczenia giroazymutu w warunkach polskich kopalń7.
podziemnych, za pomocą przyrządu Gyromat 2000 – Przegląd Górniczy 12/2011
8. Monitoring przemieszczeń terenu i obiektów budowlanych położonych na terenach górniczych metodami8.
telemetrycznymi opracowanymi w KOTG, GiGG AGH Kraków — Monitoring of displacements of terrain and structures in
mining areas by means of telemetric methods developed by the Chair of Mining Areas protection, geoinformatics and
Mine Surveying of AGH UST in Kraków / Wojciech JAŚKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s.
76–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX
konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Górnictwa. Zarząd Główny, 2012
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GIK1A_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego

GIK1A_K02 odpowiedzialnego i zgodnego z etyką wykonywania zawodu

GIK1A_K04 myślenia kategoriami przedsiębiorczości i marketingu

GIK1A_U03 pracując samodzielnie jak i w zespole, opracować harmonogram działań inżynierskich oraz dokonać wstępnej
analizy ekonomicznej i waloryzacji środowiskowej,

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_U11
przygotować raport z wykonanych obserwacji i analiz, przygotować podstawową dokumentację zmian
przedmiotowych i podmiotowych obiektów przestrzeni, w szczególności na potrzeby realizacji procesów
inwestycyjnych, administracji państwowej i samorzadowej oraz przemysłu

GIK1A_W01
zagadnienia z matematyki i fizyki oraz kierunków powiązanych z geodezją i kartografią, umożliwiające
zrozumienie, formułowanie i rozwiązywanie podstawowych zadań inżynierskich oraz procesów
technologicznych, szczególnie z zakresu geodezji i kartografii

GIK1A_W04
przestrzenne ukształtowanie środowiska naturalnego i antropogenicznego, zasady jego waloryzacji i
planowania zmian, a także metody, zasady i tryb opisu przestrzeni oraz pozyskiwania, rejestracji,
interpretacji i przetwarzania danych o jej zmianach

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_W09 podstawy budowy skorupy ziemskiej i jej powierzchni, naturalne i antropogeniczne zjawiska w niej
zachodzące oraz skutki tych zjawisk

GIK1A_W10 wybrane technologie przemysłowe oraz prace geodezyjne wykonywane na potrzeby przemysłu w
szczególnośći w zakresie budownictwa i górnictwa


