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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu 
 Nazwa modułu Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych 

Nazwa modułu w języku angielskim Measurement transducers of physical quantities 
Obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 
Kierunek studiów Elektrotechnika 

Poziom kształcenia I stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność Komputerowe Systemy Pomiarowe 

Jednostka prowadząca moduł 

Katedra Informatyki, Elektrotechniki i 
Elektrotechniki 
Zakład Elektrotechniki i Systemów 
Pomiarowych 

Koordynator modułu Dr inż. Mariusz Ginter 

Zatwierdził: 
Dziekan WEAiI 
Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

przedmiot kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  obowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć Polski 
Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr semestr V 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

semestr zimowy 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne 
Metrologia 1,2; Teoria obwodów 1,2 
 
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  tak 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 3 
 
 
Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia Laboratorium projekt inne 



 
w semestrze 16     

 



 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami fizycznymi, na 
których opiera się działanie przetworników pomiarowych, podstawowymi ich właściwościami 
metrologicznymi przeznaczeniem i zakresem zastosowania, ograniczeniami wynikającymi ze 
stosowanych materiałów, nowoczesnymi technologiami w sensoryce 
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma wiedzę na temat zjawisk fizycznych 
wykorzystywanych w przetwornikach pomiarowych, 
ma uporządkowaną wiedzę na temat przetworników 
pomiarowych, potrafi wytłumaczyć ich działanie i 
wskazać zasady prawidłowego doboru w pomiarach. 

w  
 
 
 
K_W10 

T1A_W03  
T1A_W04  

W_02 

Ma elementarną wiedzę dotycząca opisu 
statycznych i dynamicznych właściwości 
przetworników pomiarowych. 

w  
 
K_W10 

T1A_W03 
T1A_W04   

W_03 

Ma wiedzę o przeznaczeniu i zakresach stosowania 
przetworników pomiarowych oraz ich nowoczesnych 
rozwiązaniach technologicznych i konstrukcyjnych. 

w  
 
K_W10 

T1A_W03 
T1A_W04   

U_01 

Potrafi dobierać przetworniki pomiarowe o 
odpowiednich właściwościach metrologicznych i 
użytkowych do zadań miernictwa przemysłowego. 

w  
 
K_U09 

T1A_U08  
T1A_U09  

U_02 

Potrafi ocenić wpływ własności metrologicznych 
proponowanych przetworników na właściwości 
metrologiczne i użytkowe całego toru pomiarowego. 

w  
 
K_U09 

T1A_U08 
T1A_U09   

U_03 

Potrafi ocenić przydatność proponowanych 
przetworników pomiarowych do wymagań 
współczesnych układów i systemów pomiarowych. 

w  
 
K_U15 T1A_U13  

K_01 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu. 

w  
K_K03 T1A_K05  

K_02      

……      

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Pojecie przetwornika pomiarowego, klasyfikacje przetworników pomiarowych. 
Właściwości statyczne i dynamiczne. Parametry dynamiczne przetworników w 
dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości 

W_01 
W_02 
K_01 

 
2 Przetworniki mechaniczne. Tensometry rezystancyjne, właściwości statyczne i 

dynamiczne, sposoby instalowania, podstawowe układy pracy. 
W_01 
W_02 
U_01 
U_03 

3 Przetworniki pojemnościowe. Przetworniki piezoelektryczne kwarcowe 
bazujące na efekcie piezoelektrycznym podłużnym  i poprzecznym. 
Przetworniki piezoelektryczne z polifluorkiem winylidenu (PVDF) i jego 
kopolimerami 

W_01 
U_02 
U_03 

4 Przetworniki indukcyjnościowe: dławikowe, transformatorowe, solenoidalne w 
układzie pojedynczym i różnicowym. Przetwornik solenoidalny w układzie 
transformatora różnicowego i jego znaczenie. Przetworniki magnetosprężyste. 

W_01 
W_02 
U_03 

5 Skale termometryczne. Przetworniki temoelektryczne: termorezystory, W_02 



 
termoogniwa, przetworniki kwarcowe, przetworniki półprzewodnikowe 
złączowe. Sposoby kompensacji zmian temperatury wolnych końców 
termoogniw. 

W_03 

6 Kwasowość roztworów, wskaznik pH. Przetwornik pehametryczny elektrodowy. 
Jonoczuły tranzystor polowy ISFET jako przetwornik pehametryczny. 
Przetworniki konduktywności roztworów stykowe i bezstykowe – 
oscylometryczne. 

W_03 

 

7 Przepływ masowy i objętościowy cieczy i gazów. Przetworniki przepływu: 
zwężkowe, mechaniczne, elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, wiroprądowe 

W_01 
U_02 

8 Przetworniki światłowodowe, ich specyfika i klasyfikacje. Przetworniki 
światłowodowe natężeniowe, fazowe – interferometryczne i częstotliwościowe. 
Podstawowe zalety i dziedziny zastosowań. Przetworniki zintegrowane o 
wyjściu prądowym, napięciowym, częstotliwościowym i cyfrowym. 

W_03 
U_03 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

   
   
   
   

 
3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 

Nr zajęć 
lab. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

   
   
   
   

 
4. Charakterystyka zadań projektowych 
5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
 
Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Egzamin- część I 

W_02 Egzamin- część I 

W_03 Egzamin- część I 

U_01 Egzamin- część II 

U_02 Egzamin- część II 

U_03 Egzamin- część II 

K_01 Egzamin- część III 

K_02  

……  
 



 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 
Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywności 

obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 16 
2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie 2 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
21 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,84 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 19 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu 25 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 54 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

2,16 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3 
24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi  
25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
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