
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Technika analogowa i cyfrowa I 

 

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 2/3  2/3   
 Liczba godzin w semestrze  30/15  15/20   
 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 2  2/3   
 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem wykładu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu budowy, zasad działania 
i  właściwości wybranych elementów elektronicznych. Celem jest równieŜ opanowanie 
układów cyfrowych na poziomie bloków funkcjonalnych i podstaw techniki cyfrowej, oraz 
poznanie zasad stosowania układów cyfrowych w konstrukcji urządzeń elektronicznych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów. DuŜe rysunki i schematy są przekazywane 
z uŜyciem środków audiowizualnych (rzutnik multimedialny, rzutnik światła dziennego). 
Wykładane zagadnienia są ilustrowane za pomocą przykładów. Studenci mają dostęp do 
opracowanych przez wykładowcę materiałów elektronicznych, pokrywających większość 
treści programowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów 
z dwóch jednogodzinnych kolokwiów pisemnych (w formie testu otwartego).  
 
Treści programowe:  

1. Zasady działania, parametry, charakterystyki i modele elementów elektronicznych 
i wybranych dwu-końcówkowych przyrządów półprzewodnikowych. 

2. Zasady działania, parametry, charakterystyki i modele tranzystorów bipolarnych 
i unipolarnych oraz tyrystorów. 

3. Zasady działania, parametry, charakterystyki i zastosowania elementów 
optoelektronicznych. 



4. Klasyfikacja sygnałów. Technika analogowa i cyfrowa. Cyfrowy zapis informacji, 
naturalne kody liczbowe, konwersja liczb w róŜnych kodach. Kody BCD 
i alfanumeryczne. 

5. Techniki realizacji układów scalonych. Parametry statyczne, dynamiczne i funkcyjne 
cyfrowych układów scalonych. 

6. Elementy kombinacyjne i sekwencyjne. Rodzaje, systemy oznaczeń graficznych, 
budowa. 

7. Cyfrowe bloki funkcjonalne. Konwertery kodów. Podzespoły komutacyjne. Układy 
arytmetyczne. 

8. Podzespoły sekwencyjne. Rejestry równoległe i przesuwne. Liczniki szeregowe, 
równoległe, dzielniki częstotliwości. 

9. Pamięci półprzewodnikowe. 
10. Programowalne struktury logiczne PLD. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Tietze U., Schenk C., Układy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa 2007. 
2. Kalisz J., Podstawy elektroniki cyfrowej. WKiŁ, Warszawa 2002. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Kamionka-Mikuła H., Małysiak H., Pochopień B., Synteza i analiza układów 
cyfrowych. Wyd. Prac. Komputer. Jacka Skalmierskiego, Warszawa 2006. 

2. Małysiak H., Pochopień B. (red.), Układy cyfrowe. Zadania. Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 

 
Efekty kształcenia: 
Ukończenie kursu zapewnia uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu budowy, zasad 
działania i właściwości wybranych elementów elektronicznych, rozumienie zasad działania 
układów elektronicznych cyfrowych oraz zasad stosowania urządzeń elektronicznych. 
 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zajęcia laboratoryjne mają na celu lepsze zrozumienie zasad działania układów cyfrowych, 
praktyczną weryfikację, ugruntowanie i poszerzenie nabytej wiedzy teoretycznej oraz 
kształtowanie umiejętności praktycznych łączenia układów pomiarowych z wykorzystaniem 
katalogów układów scalonych, a takŜe umiejętności uruchamiania i testowania prostych 
układów cyfrowych. Studenci w trakcie zajęć laboratoryjnych uzyskują wiedzę umoŜliwiającą 
projektowanie układów logicznych z uŜyciem cyfrowych układów scalonych oraz 
interpretację wyników uzyskanych w trakcie badań.  



Metody dydaktyczne:  
Poszczególne ćwiczenia laboratoryjne są wykonywane na zajęciach (równoległa praca 
studentów) pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. BieŜąca kontrola nabytych 
umiejętności i stanu przygotowania do zajęć odbywa się w formie krótkich sprawdzianów. 
Studenci wykonują sprawozdania z wykonanych ćwiczeń. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest konieczne zaliczenie wszystkich ćwiczeń, 
pozytywna ocena (średnia) ze wszystkich sprawdzianów i sprawozdań. 
 
Treści programowe:  

1. Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych: program, wymagania, literatura, BHP. 
2. Zapoznanie się z makietą i programami narzędziowymi do badania układów 

cyfrowych. 
3. Elementarne układy logiczne. 
4. Kombinacyjne moduły logiczne. 
5. Sekwencyjne układy logiczne: rejestry. 
6. Sekwencyjne układy logiczne: liczniki. 
7. Układy arytmetyczne. 
8. Termin poprawkowy, odróbczy i zaliczenie przedmiotu. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Dziuda A., Krupa W., Laboratorium techniki cyfrowej. Wydawnictwo Kolegium 
Karkonoksiego, Jelenia Góra 2006. 

2. Pieńkos J., Turczyński J., Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. WKiŁ, 
Warszawa 1986. 

3. Sasal W., Układy scalone serii UCY 74LS i UCY 74S. Parametry i zastosowania. 
WKiŁ, Warszawa 1987. 

 
Literatura uzupełniająca 

1. Sasal W., Układy scalone serii UCA 74 UCY 74. Parametry i zastosowania. WKiŁ, 
Warszawa 1985. 

2. Łakomy M., Zabrodzki J., Cyfrowe układy scalone. WNT, Warszawa 1980. 
 
Efekty kształcenia: 
Ukończenie kursu zapewnia zrozumienie opisu stosowanych struktur układów cyfrowych 
i metodyki projektowania urządzeń cyfrowych na poziomie bloków funkcjonalnych oraz 
umiejętność korzystania z katalogów i not aplikacyjnych cyfrowych układów scalonych.  
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr inŜ. Józef Biegalski 
mgr inŜ. Aleksander Dziuda 

 


