
Zakres tematyki niniejszego podrêcznika oraz proporcje objêtoœci jego rozdzia³ów
wynikaj¹ z doœwiadczeñ zgromadzonych przez autorów podczas wieloletniego prowadzenia
zajêæ na kierunkach: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka oraz in¿ynie-
ria akustyczna, i jest dostosowany do minimów programowych na tych kierunkach. W tekœcie
autorzy starali siê uzyskaæ kompromis pomiêdzy podstawami teoretycznymi poszczególnych
dzia³ów metrologii a zagadnieniami praktycznymi umo¿liwiaj¹cymi racjonalny wybór metod
pomiarowych i wykorzystywanych w nich narzêdzi, pozwalaj¹cy na poprawne wykonanie
pomiarów podstawowych wielkoœci elektrycznych i nieelektrycznych. Temu te¿ celowi s³u¿¹
liczne przyk³ady obliczeniowe ilustruj¹ce zale¿noœci charakteryzuj¹ce przyrz¹dy, przetwor-
niki i uk³ady pomiarowe oraz metodykê opracowywania wyników oraz analizê b³êdów i nie-
pewnoœci.

Wprowadzane od kilku lat zmiany w programach studiów, w tym wprowadzenie studiów
dwustopniowych spowodowa³y, ¿e zajêcia z przedmiotu metrologia odbywaj¹ siê na pocz¹t-
kowych semestrach studiów stacjonarnych. W przypadku kierunku elektronika i telekomuni-
kacja jest to semestr II, a w przypadku kierunku elektrotechnika s¹ to semestry III i IV.

Powoduje to, ¿e studenci rozpoczynaj¹c zajêcia z tego przedmiotu, posiadaj¹ jeszcze
niewielki zasób wiadomoœci z matematyki, fizyki i elektrotechniki, co utrudnia im korzystanie
z wczeœniejszych wydañ podrêczników, przystosowanych do poprzednich programów naucza-
nia, wymagaj¹cych niejednokrotnie znacznego zasobu tych wiadomoœci. Dlatego te¿ autorzy
starali siê unikn¹æ „przeteoretyzowania” tekstu oraz zamieœcili w koñcowej jego czêœci sze-
reg dodatków zawieraj¹cych miêdzy innymi uzupe³niaj¹ce informacje z matematyki i elektro-
techniki, u³atwiaj¹ce dziêki zamieszczonym w nich przyk³adom, percepcjê zasadniczego
tekstu podrêcznika.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi programami studiów wyk³ady i æwiczenia laboratoryjne
z przedmiotu metrologia odbywaj¹ siê w tym samym semestrze w systemie równoleg³ym.
Powoduje to, ¿e tematyka poszczególnych æwiczeñ w wielu przypadkach wyprzedza zagad-
nienia omawiane na wyk³adzie, co utrudnia studentom przygotowanie siê do kolokwiów
i œwiadomego wykonywania æwiczeñ. Dlatego te¿ w niektórych rozdzia³ach podrêcznika
omówiono doœæ szczegó³owo w³aœciwoœci metod i uk³adów, a tak¿e procedur pomiarowych
istotne z punktu widzenia wykonywanych æwiczeñ laboratoryjnych. Natomiast problematy-
ka, która albo dotyczy przyrz¹dów stosowanych coraz rzadziej (np. przyrz¹dy analogowe,
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kompensatory napiêæ sta³ych itp.), albo standardowo omawianych, niekiedy bardzo obszer-
nie, w wiêkszoœci podrêczników (np. pomiary mocy w obwodach trójfazowych) zosta³a ujêta
bardziej skrótowo.

W obszernym rozdziale dotycz¹cym zasad opracowywania wyników oprócz czêœci teo-
retycznej zawarte s¹ przyk³ady obliczeñ b³êdów, poprawek i niepewnoœci odnosz¹ce sie do
ró¿nych metod, uk³adów i przyrz¹dów pomiarowych. Sformu³owane w przyk³adach praktycz-
ne wskazówki powinny umo¿liwiæ studentom opracowanie poprawnych sprawozdañ z wyko-
nywanych æwiczeñ laboratoryjnych. Skrótowo zosta³y w podrêczniku omówione pomiary
wielkoœci nieelektrycznych metodami elektrycznymi, gdy¿ zagadnienia te nie wystêpuj¹
w minimach programowych dla kierunku elektronika i telekomunikacja, a studenci kierunku
elektrotechnika zapoznaj¹ siê z nimi w ramach innych przedmiotów bêd¹cych kontynuacj¹
kszta³cenia w zakresie metrologii, prowadzonych na wy¿szych latach studiów.

Autorzy œwiadomi faktu coraz powszechniejszego stosowania rozbudowanych, wielo-
funkcyjnych cyfrowych przyrz¹dów pomiarowych omówili w³aœciwoœci i przyk³ady zastoso-
wañ niektórych z nich (np. oscyloskopy cyfrowe – rozdz. 9, mierniki impedancji – rozdz. 11).
Jednak w ich opinii treœæ podrêcznika przeznaczonego do nauczania podstaw metrologii nie
powinna byæ zdominowana przez opisy sprzêtu, wszystko jedno – starej czy nowej generacji.
W podrêczniku tym powinny dominowaæ zagadnienia inwariantne wzglêdem rozwi¹zañ
sprzêtowych, a wiêc podstawy teoretyczne pomiaru, parametry charakteryzuj¹ce w³aœciwoœci
statyczne i dynamiczne narzêdzi pomiarowych, w³aœciwoœci metod i uk³adów pomiarowych,
zasady poprawnego wykonywania pomiarów i opracowywania ich wyników. Maj¹c nadziejê,
¿e przynajmniej czêœciowo osi¹gnêli zamierzony cel, autorzy œwiadomi niedostatków obec-
nej wersji podrêcznika bêd¹ wdziêczni za wszelkie uwagi dotycz¹ce zarówno jego uk³adu,
jak i zawartoœci merytorycznej.
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