
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja  

Nazwa przedmiotu: Optoelektronika i technika światłowodowa 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/4   2/4  
 Liczba godzin w semestrze  30/12   15/10  
 Forma zaliczenia Egzamin   zal.na ocenę  
 Liczba punktów ECTS 3/3   1/1  

 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne: 
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia: 
Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu: podstaw optoelektroniki, 
techniki laserowej oraz techniki światłowodowej. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia prowadzone są w formie wykładu audytoryjnego, przy wykorzystaniu technik 
audiowizualnych (prezentacje opracowane przy wykorzystaniu oprogramowania PowerPoint, 
wykorzystywany projektor multimedialny). Materiał wykładowy uzupełniany 
i   modyfikowany na bieŜąco o najnowsze informacje o zastosowania optoelektroniki 
pojawiające się w publikacjach naukowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Zaliczenie wykładu - egzamin w formie pisemnego testu wielokrotnego wyboru. Podstawą 
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe: 

1. Zakres promieniowania optycznego i jego właściwości. 
2. Podstawowe zjawiska optyczne i sposób ich opisu. Fotometria i radiometria. 
3. Oddziaływanie promieniowania optycznego i sposoby bezpiecznego stosowania tego 

promieniowania. 
4. Termiczne i elektroluminescencyjne źródła promieniowania nie monochromatycznego 

– zasada działania i właściwości. 
5. Lasery jako źródła promieniowania monochromatycznego i spójnego – zasada 

działania i właściwości. 
6. Detekcja promieniowania optycznego: detektory promieniowania oraz matryce 

detektorów – zasady działania i parametry. 



7. Optyczne elementy bierne w optoelektronice. 
8. Światłowody – klasyfikacja, właściwości i parametry. 
9. Kable i osprzęt światłowodowy – rodzaje, parametry. 
10. Telekomunikacja światłowodowa jako przykład optycznej transmisji sygnałów – łącza 
światłowodowe, rodzaje, parametry. 

11. Zastosowanie optoelektronicznych technik pomiarowych w interferometrii 
i reflektrometrii. 

12. Zastosowanie elementów optoelektronicznych w wizualizacji informacji – 
wyświetlacze elektroluminescencyjne, ekrany LCD, kamery CCD. 

13. Sensoryka optoelektroniczna. 
14. Trendy rozwojowe optoelektroniki. 

 
Literatura podstawowa:  

1.  Booth K., Hill S., Optoelektronika. WKŁ, Warszawa 2001. 
2.  Ziętek B., Optoelektronika. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, 

Toruń 2005. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Godlewski J., Generacja i detekcja promieniowania optycznego. PWN, Warszawa 
1997. 

2.  Kielecki Z., Rogaliki A., Detekcja sygnałów optycznych. WNT, Warszawa 2001. 
3.  Einarsson G., Podstawy telekomunikacji światłowodowej. WKŁ, Warszawa 1998. 

 
Efekty kształcenia: 
Efektem kształcenia jest: 

1. Poznanie przez studentów zasad działania i budowy elementów optoelektronicznych 
oraz wykorzystania ich w technikach stosowanych w optoelektronice. 

2.  Zdobycie umiejętności doboru podzespołów optoelektronicznych do wybranych 
zastosowań.  

3. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych optoelektronicznych przyrządów 
pomiarowych. 

 
Język wykładowy: polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT  

Wymagania wstępne: 
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia: 
Celem kształcenia jest przygotowanie  studenta do  samodzielnego rozwiązania praktycznych  
zagadnień inŜynierskich z zakresu zastosowań elementów i układów optoelektronicznych 
w systemach pomiarowych, systemach sterowania, a takŜe systemach przesyłania informacji 
oraz przedstawiania rozwiązań w formie projektu inŜynierskiego i prezentacji multimedialnej. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia prowadzone są w formie seminaryjno-projektowej. W ramach zajęć przewidziane są: 
prezentacja załoŜeń tematów indywidualnych projektów przez prowadzącego, konsultacje na 
etapie realizacji wybranych tematów projektowych przez studentów, dwie prezentacje 
multimedialne przygotowane przez kaŜdego studenta na etapie rozpoznania zagadnienia 
projektowego i opracowania koncepcji realizacji tego zagadnienia, przygotowanie opisu 
realizacji zagadnienia w formie raportu. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o ocenę uzyskaną dla trzech wymaganych elementów  
przygotowanych i realizowanych przez kaŜdego ze studentów: 

1. Multimedialnej prezentacji rozpoznania literaturowego zagadnień i problemów 
związanych z realizowanym tematem projektowym. 

2. Multimedialnej prezentacji opracowanej przez studenta koncepcji realizacji projektu. 
3. Końcowego opisu realizacji projektu inŜynierskiego w postaci raportu 

przygotowanego w wersji elektronicznej. 
Końcowa ocena jaką uzyskuje student jest średnią z trzech uzyskanych ocen cząstkowych. 
 
Treści programowe: 
       1.   Metody rozwiązywania zagadnień inŜynierskich i ich prezentacji. 

2. Projektowanie nadajników promieniowania optycznego. 
3. Projektowanie odbiorników promieniowania optycznego. 
4. Projektowanie układów optoelektronicznych wykorzystywanych w systemach dozoru 

i kontroli. 
5. Projektowanie układów optoelektronicznych wykorzystywanych w systemach 

pomiarowych. 
6. Projektowanie układów optoelektronicznych wykorzystywanych w systemach  

sterowania. 
7. Projektowanie układów optoelektronicznych wykorzystywanych w systemach 
światłowodowego przesyłania informacji. 

8. Projektowanie układów optoelektronicznych wykorzystywanych w sprzęcie 
powszechnego uŜytku. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Booth K., Hill S., Optoelektronika. WKŁ, Warszawa 2001. 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Kielecki Z., Rogaliki A., Detekcja sygnałów optycznych. WNT, Warszawa 2001. 
2. Marciniak M., Łączność światłowodowa. WKŁ, Warszawa 1998. 
3. Rosencher E., Vinter B., Optoelectronics. Cambrige University Press, 2002. 
4. Czasopisma – Elektronika, Elektronika praktyczna. 



5. Internet. 
 
Efekty kształcenia: 
Efektem kształcenia będzie zdobycie przez studenta: 

1.  umiejętności projektowania podstawowych układów optoelektronicznych, 
2. umiejętności  doboru i wykorzystywania optoelektronicznych urządzeń pomiarowych 

i kontrolnych, 
3. umiejętności metod samodzielnego rozwiązywania zagadnień inŜynierskich, 

przygotowania i prezentacji rozwiązań projektowych. 
 
Osoba prowadząca: 
dr inŜ. Janusz Pieńkowski 
 


