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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Systemy radiokomunikacyjne - projekt, PG_00048134

Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

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 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektroniki -> Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Andrzej Marczak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Andrzej Marczak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15
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

15 1.0 9.0 25

Cel przedmiotu Zaprojektowanie sieci cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K02] jest gotów do krytycznej 
oceny posiadanej wiedzy oraz 
uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych

Student korzystając z 
dokumentacji systemu 
komórkowego wyszukuje dane 
niezbędne do realizacji zadania.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U31] potrafi identyfikować 
architektury sieci 
telekomunikacyjnych, rozróżnia 
ich obszary i elementy 
funkcjonalne, ocenia jakość 
realizacji usług, oblicza parametry 
elementów funkcjonalnych

Student oblicza parametry 
projektowanej sieci systemu 
komórkowego.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W35] zna pojęcia dotyczące 
techniki przesyłania sygnałów, 
funkcjonowania sieci 
telekomunikacyjnych i usług 
multimedialnych oraz zasady ich 
świadczenia

Student zna techniki przesyłania 
sygnałów stosowane w cyfrowych 
systemach komórkowych oraz 
funkcjonowanie tego typu 
systemów.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu 1. Obliczanie powierzchni pojedynczej komórki.
2. Obliczanie liczby komórek na zadanym obszarze.
3. Obliczanie liczby kanałów przypadających na pojedynczą komórkę.
4. Określanie liczby kanałów w systemie radiokomunikacyjnym.
5. Określanie na podstawie tablicy Erlanga całkowitego natężenia ruchu, które może obsłużyć pojedyncza 

komórka.
6. Określanie liczby abonentów, którą może obsłużyć cały analizowany system w pęku komórek.
7. Obliczanie pojemności systemu.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 51.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur R. Zienkiewicz Telefony komórkowe GSM i DCS WKŁ Warszawa
Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagan
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Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


