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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Computer Aided Measurement Systems
WIEiK ELEKTROTECH oIN PK33 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
6

Semestry

2

Komputerowe układy pomiarowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

6

10

0

5

0

5

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie organizacji komputerowych układów pomiarowych - ich budowa oraz struktura.
Cel 2 Poznanie układów wejściowych i wyjściowych, rodzaje magistral przesyłania danych.
Cel 3 Poznanie rodzajów czujników pomiarowych, parametry sygnałów, standardowe sygnały pomiarowe.

Kod archiwizacji: 616F867B
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Cel 4 Poznanie możliwości współpracy kart pomiarowych z komputerowym oprogramowaniem pomiarowym.
Cel 5 Zastosowanie układów sprzętowych i oprogramowania komputerowego w celu realizacji wirtualnego przyrządu pomiarowego.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy metrologii elektrycznej.
2 Podstawy techniki cyfrowej.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość struktury i budowy komputerowego układu pomiarowego, rodzajów interfejsów i magistral komunikacyjnych wykorzystywanych w układach pomiarowych.
EK2 Umiejętności Umiejętność określenia i scharakteryzowania zależności pomiedzy elementami w komputerowych układach pomiarowych.
EK3 Umiejętności Umiejętność posługiwania sie komputerowym oprogramowaniem wspomagającym pracę układów pomiarowych.
EK4 Wiedza Budowa i architektura komputerowych kart pomiarowych. Czujniki pomiarowe.
EK5 Umiejętności Umiejętność samodzielnego zaprojektowania i połączenia systemu oraz zastosowania oprogramowania do budowy komputerowego układu pomiarowego.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Organizacja komputerowego układu pomiarowego. Rodzaje interfejsów
wejściowych i wyjściowych, magistrale przesyłania danych.

3

W2

Budowa, parametry i funkcje karty pomiarowej. Rodzaje transmisji sygnałów
pomiarowych. Współpraca kart pomiarowych z komputerowym oprogramowaniem
pomiarowym.

4

W3

Czujniki pomiarowe. Przykłady realizacji komputerowych układów pomiarowych.

3

Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Budowa komputerowego układu pomiarowego do akwizycji i identyfikacji sygnałów
elektrycznych. Konfiguracja karty pomiarowej. Współpraca systemu
z oprogramowaniem komputerowym.
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Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L2

Pomiary wielkości elektrycznych z zastosowaniem cyfrowych przyrządów
pomiarowych i komputerowego systemu pomiarowego.

Liczba
godzin
2

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Realizacja komputerowego układu pomiarowego. Projekt wykonany przez zespoły
studentów.

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 Prezentacje multimedialne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

20

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

30

Opracowanie wyników

20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

40

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00
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9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
P2 Zaliczenie ustne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak znajomości struktury i budowy komputerowego układu pomiarowego.

Na ocenę 3.0

Podstawowa znajomość struktury i budowy komputerowego układu pomiarowego.

Na ocenę 3.5

Znajomość struktury i budowy komputerowego układu pomiarowego oraz bloków
funkcjonalnych komputerowego systemu pomiarowego.

Na ocenę 4.0

Dobra znajomość struktury i budowy komputerowego układu pomiarowego oraz
bloków funkcjonalnych komputerowego systemu pomiarowego.

Na ocenę 4.5

Dobra znajomość struktury i budowy komputerowego układu pomiarowego wraz
z opisem bloków funkcjonalnych komputerowego systemu pomiarowego.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra znajomość struktury i budowy komputerowego układu
pomiarowego wraz ze szczegółowym opisem bloków funkcjonalnych
komputerowego systemu pomiarowego i dodatkowo wiadomości wykraczające
poza zakres wykładu.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności określenia i scharakteryzowania zależnosci pomiędzy
elementami w komputerowych układach pomiarowych.

Na ocenę 3.0

Podstawowa umiejętność określenia i scharakteryzowania zależnosci pomiędzy
elementami w komputerowych układach pomiarowych.

Na ocenę 3.5

Dostateczna umiejętność określenia i scharakteryzowania zależnosci pomiędzy
elementami w komputerowych układach pomiarowych.

Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność określenia i scharakteryzowania zależnosci pomiędzy
elementami w komputerowych układach pomiarowych.

Na ocenę 4.5

Dobra umiejętność określenia i scharakteryzowania zależnosci pomiędzy
elementami w komputerowych układach pomiarowych ze wskazaniem cech
wspólnych, różnic i właściwości zastosowań.
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Na ocenę 5.0

Bardzo dobra umiejętność określenia i scharakteryzowania zależnosci pomiędzy
elementami w komputerowych układach pomiarowych, ze wskazaniem cech
wspólnych, różnic i właściwości zastosowań oraz wiadomości wykraczające poza
zakres wykładu.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności posługiwania sie komputerowym oprogramowaniem
wspomagających prace układów pomiarowych.

Na ocenę 3.0

Podstawowa umiejętność posługiwania sie komputerowym oprogramowaniem
wspomagającym pracę układów pomiarowych.

Na ocenę 3.5

Ponad podstawowa umiejętność posługiwania sie komputerowym
oprogramowaniem wspomagającym pracę układów pomiarowych.

Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność posługiwania sie komputerowym oprogramowaniem
wspomagającym pracę układów pomiarowych.

Na ocenę 4.5

Ponad dobra umiejętność posługiwania sie komputerowym oprogramowaniem
wspomagającym pracę układów pomiarowych.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra umiejętność posługiwania sie komputerowym oprogramowaniem
wspomagającym pracę układów pomiarowych wykraczająca poza zakres tematyki
wykładu.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak znajomości budowy i architektury komputerowych kart pomiarowych oraz
brak podstawowych informacji nt. czujników pomiarowych.

Na ocenę 3.0

Podstawowa znajomość budowy i architektury komputerowych kart pomiarowych
oraz podstawowa wiedza z zakresu czujników pomiarowych.

Na ocenę 3.5

Ponad podstawowa znajomość budowy i architektury komputerowych kart
pomiarowych oraz ponad podstawowa wiedza z zakresu czujników pomiarowych.

Na ocenę 4.0

Dobra znajomość budowy i architektury komputerowych kart pomiarowych oraz
dobra wiedza z zakresu czujników pomiarowych i ich stosowania.

Na ocenę 4.5

Ponad dobra znajomość budowy i architektury komputerowych kart pomiarowych
oraz wyróżniająca wiedza z zakresu czujników pomiarowych i ich stosowania.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra znajomość budowy i architektury komputerowych kart
pomiarowych oraz bardzo dobra wiedza z zakresu czujników pomiarowych i ich
stosowania wykraczająca poza treści programowe wykładu.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności samodzielnego zaprojektowania i połączenia układu oraz
zastosowania oprogramowania do budowy komputerowego systemu pomiarowego.

Na ocenę 3.0

Podstawowa umiejętność samodzielnego zaprojektowania i połączenia układu oraz
zastosowania oprogramowania do budowy komputerowego systemu pomiarowego.
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Na ocenę 3.5

Ponad podstawowa umiejętność samodzielnego zaprojektowania i połączenia
układu oraz zastosowania oprogramowania do budowy komputerowego systemu
pomiarowego.

Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność samodzielnego zaprojektowania i połączenia układu oraz
zastosowania oprogramowania do budowy komputerowego systemu pomiarowego.

Na ocenę 4.5

Wyróżniająca umiejętność samodzielnego zaprojektowania i połączenia układu
oraz zastosowania oprogramowania do budowy komputerowego systemu
pomiarowego.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra umiejętność samodzielnego zaprojektowania i połączenia układu
oraz zastosowania oprogramowania do budowy komputerowego systemu
pomiarowego oraz umiejętności wykraczające poza treści programowe.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1 Cel 2

W1 L1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2

EK2

Cel 2 Cel 5

W1 L1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2

EK3

Cel 4 Cel 5

W2 W3 L2 P1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2

EK4

Cel 4

W2 W3 L1 L2
P1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2

EK5

Cel 4 Cel 5

W3 L2 P1

N1 N2 N3

P1 P2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Tumański S. — Technika pomiarowa, Warszawa, 2007, WNT
[2 ] Nawrocki W. — Komputerowe systemy pomiarowe., Warszawa, 2002, WKiŁ
[3 ] Leśnial P., Świstulski P. — Komputerowa technika pomiarowa w przykładach., Warszawa, 2002, Agenda
Wyd. PAK
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Literatura uzupełniająca
[1 ] Rydzewski J. — Pomiary oscyloskopowe, Warszawa, 2007, WNT

Literatura dodatkowa
[1 ] www.ni.com
[2 ] www.ti.com
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Grzegorz Pędrak (kontakt: gpedrak@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Grzegorz Pędrak (kontakt: gpedrak@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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