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Przedmioty wprowadzające

Cele przedmiotu

Głównym celem zajęć wykładowych oraz pracowni specjalistycznej jest zapoznanie studentów z podstawami systemów akwizycji danych oraz z
podstawowymi formami komunikacji z sensorami. Ponadto studenci zaznajomią się z głównymi protokołami komunikacyjnymi oraz
nowoczesnymi sposobów programowania prostych układów. W ramach wykładów wykonana zostanie prezentacja głównych filarów metod
pomiarowych. Celem zajeć zarówno wykładowych jak i pracowni specjalistycznej jest wykształcenie u studentów szerokiej perspektywy
dotyczącej zróżnicowanych sensorów jak również zaznajomienie ich ze sposobami doboru sensorów oraz implementacji prostych programów
opartych o działanie sensorów w warunkach rzeczywistych. Dodatkowym celem zajęć pracowni specjalistycznej jest zaprezentowanie
studentom sposobów badania jakości przygotowanych rozwiązań.

Treści programowe

Wykład
1. Metody i sygnały pomiarowe
2. Kryteria doboru aparatury pomiarowej
3. Podział sensorów oraz budowa systemów pomiarowych
4. Zasady działania sensorów
5. Przetwarzanie ADC i DAC; Beacony
6. Protokoły komunikacyjne z sensorami
7. Interfejsy pomiarowe; MEMS; SCPI; TEDS

Pracownia Specjalistyczna:
1. Zapoznanie się oraz analiza możliwości zróżnicowanych urządzeń: Raspberry Pi, Arduino oraz Nano Pi.
2. Własna implementacja programów wykorzystujących czujniki: temperatury, akcelerometry, żyroskopy, odległości, ruchu oraz medyczne.

Metody dydaktyczne programowanie z użyciem komputera,   wykład informacyjny,   wykład problemowy,  

Forma zaliczenia Wykład - kolokwium; Pracownia specjalistyczna - ocena sprawozdań.

Symbol efektu uczenia się Zakładane efekty uczenia się Odniesienie do kierunkowych
efektów uczenia się

EU1 projektuje i implementuje proste układy wykorzystujące sensory. K_W02
K_U02

EU2 projektuje i implementuje protokoły komunikacyjne pomiędzy sensorem a urządzeniem odbiorczym. K_W06
K_U07

EU3 testuje dokładność sporządzonego rozwiązania i analizuje jego efektywność w różnych warunkach. K_U10

EU4 zna zróżnicowane interfejsy pomiarowe oraz potrafi analizować różne metody pomiarowe. K_U08
K_K04

Symbol efektu uczenia się Sposób weryfikacji efektu uczenia się Forma zajęć na której zachodzi
weryfikacja

EU1 Kolokwium zaliczające wykład, sprawozdania z wykonanych zadań na zajęciach pracowni specjalistycznej W, Ps

EU2 Sprawozdania z wykonanych zadań na zajęciach pracowni specjalistycznej Ps

EU3 Sprawozdania z wykonanych zadań na zajęciach pracowni specjalistycznej Ps

EU4 Kolokwium zaliczające wykład W

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) Liczba godz.

Wyliczenie

1 - Udział w wykładach - 15 15

2 - Udział w pracowni specjalistycznej - 15 15
3 - Opracowanie sprawozdań z laboratorium lub pracowni i/lub wykonanie zadań domowych (prac
domowych) - 10 10

4 - Udział w konsultacjach - 5 5

5 - Realizacja zadań projektowych (w tym przygotowanie prezentacji i przygotowanie do realizacji) - 10 10

6 - Przygotowanie do zaliczenia - 5 5

RAZEM: 60

Wskaźniki ilościowe GODZINY ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35
(1)+(4)+(2) 1,2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 25
(3)+(5)+(6) 0,8
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