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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Optyczne techniki pomiarowe, PG_00048097

Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Elektroniki -> Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Metrologii i Optoelektroniki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Maciej Wróbel
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Maciej Wróbel

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 3.0 42.0 75

Cel przedmiotu Dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych optycznych technik 
pomiarowych wykorzystywanych w przemyśle i w nauce

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U06] potrafi analizować 
działanie elementów, układów i 
systemów związanych z 
kierunkiem studiów oraz mierzyć 
ich parametry i badać 
charakterystyki techniczne

analizuje działanie 
interferometrów i 
optoelektronicznych układów 
pomiaru odległości.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W31] zna definicje błędu i 
niepewności pomiaru, metody 
pomiarowe, a w tym cyfrowe 
metody pomiarów czasu, 
częstotliwości i fazy, właściwości 
przetworników oraz zna systemy 
przetwarzania sygnałów metodami 
cyfrowymi

określa niepewność pomiarów w 
interferometrycznych układach 
pomiarowych i 
optoelektronicznych układach 
pomiaru odległości.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu 1. Przegląd ważniejszych klas optycznych metod pomiarowych
2. Interferometry dwuwiązkowe - funkcja przenoszenia
3. Ograniczenia klasycznych implementacji interferometrów
4. Interferometry wielowiązkowe - funkcja przenoszenia
5. Widzialność i funkcja koherencji
6. Detekcja heterodynowa
7. Praca interferometru z syntetyczną długością fali 
8. Interferometry wykorzystujące elementy dwójłomne 
9. Mikrointerferometry polaryzacyjne 
10. Spektroskopy fourierowskie (FTIR) 
11. Charakteryzacja układów optycznych metodami interferometrycznymi 
12. Interferometryczny pomiar odległości 
13. Interferometryczny pomiar drgań 
14. Interferometryczny pomiar długości fali 
15. Polarymetria i elipsometria 
16. Zastosowanie pomiaru czasu przelotu w pomiarach odległości i profilu powierzchni 
17. Układy optoelektroniczne do pomiaru czasu przelotu 
18. Pomiar czasu przelotu metodą impulsową 
19. Pomiar czasu przelotu z wykorzystaniem modulacji amplitudy 
20. Źródła błędu pomiaru czasu przelotu Interferometria niskokoherentna 
21. Reflektometria niskokoherencyjna 
22. Bezokntaktowy pomiar temperatury

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ćwiczenia praktyczne 51.0% 60.0%
Kolokwia w czasie semestru 51.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. P.K. Rastogi, Optical Measurement Techniques and Applications, 
Artech Book House, 1998

2. F Ratajczyk, Dwójłomność i polaryzacja optyczna, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000

3. M. Pluta, Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym, WNT 
Warszawa 1991

4.  M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, np. 6th Edition, Pergamon 
Press, Oxford 1993

Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagan
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Omówić działanie wybranego interferometru wykorzystującego podział frontu falowego.

 

Omówić działanie wybranego interferometru wykorzystującego podział amplitudy frontu falowego.

Omówić działanie układu pomiaru odległości za pomocą czasu przelotu wiązki promieniowania optycznego

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


