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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie metod aktywnej dozymetrii elektronicznej.

C2 Przedstawienie fizyki i elektroniki jonizacyjnych uszkodzeń radiacyjnych w zastosowaniach do pomiaru dawki
pochłoniętej.

C3 Przedstawienie fizyki i elektroniki strukturalnych uszkodzeń radiacyjnych w zastosowaniach do pomiaru fluencji
neutronów.

C4 Przedstawienie fizyki i elektroniki pojedynczych zdarzeń radiacyjnych w zastosowaniach do pomiaru fluencji
wysoko-energetycznych hadronów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna podstawowe konstrukcje aktywnych
dozymetrów elektronicznych i urządzeń odczytujących
dozymetry pasywne

FMD2A_W01,
FMD2A_W02,
FMD2A_W03,
FMD2A_W05

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych,
Kolokwium

W2
Student zna konstrukcje i pramatry bloków
funkcjonalnych składających się na tor sygnałowy
dozymetru elektronicznego

FMD2A_W01,
FMD2A_W02,
FMD2A_W03,
FMD2A_W05

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych,
Kolokwium

W3
Student zna mechanizmy fizyczne uszkodzeń
radiacyjnych w elektronice oraz wykorzystanie tych
zjawisk do pomiaru dawki promieniowania

FMD2A_W01,
FMD2A_W02,
FMD2A_W05

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozpoznać zjawiska i moduły
elektroniczne przydatne przy pomiarze dawki
promieniowania

FMD2A_U04, FMD2A_U08
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych,
Sprawozdanie

U2
Student potrafi prowadzić pomiary parametrów
technicznych urządzeń elektronicznych do pomiaru
dawki promieniowania

FMD2A_U04, FMD2A_U08 Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi pracować w zespole. Potrafi
samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę
i umiejętności niezbędne do realizacji jego części
zadania

FMD2A_K02
Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych,
Sprawozdanie

K2 Student umie przedstawić wykonany pomiar w postaci
komunikatywnej prezentacji FMD2A_K02

Wykonanie ćwiczeń
laboratoryjnych,
Sprawozdanie

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Przedmiot  wprowadza  w  podstawy  fizyczne  i  konstrukcyjne  aktywnych  dozymetrów  elektronicznych  i  urządzeń
odczytujących  dozymetry  pasywne  ze  szczególnym  naciskiem  na  zagadnienie  uszkodzeń  radiacyjnych.
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Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie do zajęć 15

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Dozymetry pasywne i aktywne. Przegląd dozymetrów
pasywnych. Dozymetria wysokich dawek w LHC.
Zwięzły przegląd różnych technik pomiarowych
dozymetrii pasywnej ze szczególnym uwzględnieniem
zakresu wysokich dawek.

W1, W2, W3, U1 Wykład

2.
Jonizacyjne uszkodzenia radiacyjne w elektronice.
Fizyka tranzystora MOS. Zjawiska fizyczne prowadzące
do degradacji tranzystora MOS.
Zastosowania do pomiaru dawki - mosimetr.

W1, W2, W3, U1 Wykład

3.

Strukturalne uszkodzenia radiacyjne w elektronice.
Fizyka diody złączowej p-n. Zjawiska fizyczne
prowadzące do degradacji krzemowych elementów
elektronicznych. Zastosowania do pomiaru fluencji
neutronów - dozymetr z diodą p-i-n (aktywny i
pasywny).

W1, W2, W3, U1 Wykład

4.

Zjawiska wywołane przejściem pojedynczych cząstek
przez układ elektroniczny. Fizyka przejść pojedynczych
cząstek i konsekwencje dla układów analogowych i
cyfrowych. Systemy o wysokim poziomie
bezpieczeństwa i niezawodności.
Zastosowania do pomiaru fluencji
wysokoenergetycznych hadronów.

W1, W2, W3, U1 Wykład

5. Pomiar małych pradów jonizacyjnych. Elektrometry,
specjalizowane wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. W1, W2, W3, U1 Wykład
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6.

Integrator liniowy z pompą diodową.  Efekty
kształcenia:

• student potrafi zbudować prosty układ elektroniczny
na płytce szybkiego montażu, uruchomić go i
obserwować jego pracę,

• student potrafi wykonać pomiar współczynnika
konwersji, nieliniowości całkowej, oraz wyznaczyć
nominalny zakres pomiarowy.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2 Ćwiczenia laboratoryjne

7.

Przetwornik częstotliwość - napięcie (f-U): Efekty
kształcenia:

• wykorzystujac dedykowany układ scalony student
potrafi zbudować układ elektroniczny na płytce
szybkiego montażu,

• student potrafi obserwować działanie układu i
wykonać pomiar współczynnika konwersji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2 Ćwiczenia laboratoryjne

8.

Przetworniki napięcie - częstotliwość (U-f) i natężenie
światła - liczba zliczeń:  Efekty kształcenia:

• wykorzystujac dedykowany układ scalony student
potrafi zbudować układy elektroniczne na płytce
szybkiego montażu i uruchomić je,

• student potrafi obserwować działanie zbudowanych
układów i wykonać pomiary parametrów.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2 Ćwiczenia laboratoryjne

9.

Przetwornik napięcie-prąd (U-I). Efekty kształcenia:

• student potrafi zbudować na płytce szybkiego
montażu układ źródła prądowego sterowanego
napięciem,

• student potrafi wykonać pomiar współczynnika
konwersji układu i oszacować rezystancję wyjściową
układu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2 Ćwiczenia laboratoryjne

10.

Układy zliczania impulsów: Efekty kształcenia:

• do budowy licznika student potrafi wykorzystać
różne technologie: elementy MSI, mikrocontroler,
układ FPGA,

• student potrafi uruchomić układy zliczające impulsy,
przygotowane w technice mikrokontrolera i w technice
układów FPGA.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2 Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Metoda warsztatowa, Informacja zwrotna, Zdalne kształcenie, Prace kontrolne i przejściowe, Wykład tablicowy, Wykonanie
ćwiczeń laboratoryjnych
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Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się
Warunki

zaliczenia
przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Kolokwium,
Sprawozdanie

obecnośc nie
obowiązkowa

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Kolokwium,
Sprawozdanie

obecnośc
obowiązkowa;
zaliczenie
kartkówek;
demonstracja
dzałajacych
układów;
zaliczenie
sprawozdań

Dodatkowy opis

Przedmiot posiada stronę internetową z bieżącymi informacjami w systemie UPeL.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

W ramach laboratorium elektronicznego studenci pracując samodzielnie (lub gdy jest za mało stanowisk w dwuosobowych
zespołach) wykonują szereg ćwiczeń. Podstawą zaliczenia każdego z nich jest dyskusja w czasie prowadzenia pomiarów oraz
nad gotowym sprawozdaniem  z pomiarów. 
Każde spotkanie w laboratorium rozpoczyna się od krótkiej kartkówki z bieżącej tematyki omawianej na wykładzie. Aby
otrzymać zaliczenie: każda kartkówka musi być zaliczona na conamjmniej 30% masksymalnej możliwej do zdobycia liczby
punktów i zgromadzone punkty za wszystkie kartkówki muszą przekroczyć 50% całkowitej masksymalnej możliwej do
zdobycia liczby punktów. W przeciwnym razie student musi odbyć dodatkową kartkówkę przeglądową. Jej wynik zastępuje
najsłabszy wynik cząstkowy.
Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń podanych w opisie przedmiotu. Warunkiem uzyskania
zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:

poprawny montaż układu i wykonanie pomiarów,
zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników.

W sytuacjach gdy opracowanie wyników ujawniło istotne błędy konstrukcyjne, montażowe lub pomiarowe, prowadzący może
wymagać powtórzenie montażu i pomiarów w dodatkowym terminie.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa OK z modułu obliczana jest jako zwykła średnia oceny z kartkówek OL, i projektu OS:
OK = 0.5∙OL + 0.5∙OP
OK - ocena końcowa
OL - ocena z kartkówek na ćwiczeniach laboratoryjnych
OS - ocena ze sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na stronie internetowej
przedmiotu i przez prowadzącego), na którym można wykonać prace, których student z przyczyn losowych nie mógł
wykonać w pierwotnym terminie. Studenci mogą także wówczas odrabiać zaległe ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
• Wskazana znajomość podstaw dozymetrii
• Wskazana znajomość podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej
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Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Wykład (nieobowiązkowy): Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z opisem przedmiotu.
Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania aby wyjaśnić sobie pojawiajace sie wątpliwości i niejasności. Wszystkie
prezentowane treści są po wykładzie dostępne w postaci prezenatcji. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody
prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne (obowiązkowe): Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi
przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia i informacji
prezentowanych na wykładzie. Każdorazowo jest to weryfikowane za pomocą krótkiego sprawdzianu pisemnego. Zaliczenie
zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po
zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Literatura
Obowiązkowa

Materiały z wykładu publikowane w systemie UPeL1.

Dodatkowa

M. Bagatin, S. Gerardin, Ionizing Radiation Effects in Electronics, From Memories to Imagers, CRC Press, 2016.1.
C. Leroy, P-G. Rancoita, Principles of radiation interaction in matter and detection. World Scientific Publishing 2012.2.
Ahmed, Syed Naeem, Physics and engineering of radiation detection. Elsevier, Academic Press, 2007.3.
K. Korbel, Ekstrakcja informacji z sygnału radiometrycznego. WFiIS AGH, Kraków 2006.4.
Piątkowski, W. Scharf, Elektroniczne mierniki promieniowania jonizującego.Wydaw. Min. Obrony Narodowej, Warszawa5.
1979.

Badania i publikacje
Badania

Rozwój urządzeń ochrony akceleratora LHC1.

Publikacje

J. Steckert, A. Skoczeń, "Design of FPGA-based Radiation Tolerant Quench Detectors for LHC", 2017 JINST 12 T040051.
P. Gryboś, M. Idzik, A. Skoczeń, "Design of low noise charge amplifier in sub-micron technology for fast shaping time",2.
Analog Integr Circ S 49 (2): 107-114 Nov 2006
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

FMD2A_K02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole, myśląc i działając w sposób profesjonalny i przedsiębiorczy,
wprowadzając korzystne ekonomicznie rozwiązania, mając jednocześnie świadomość odpowiedzialności za
realizowane zespołowo cele przy przestrzeganiu zasad etyki zawodowej poczas pracy

FMD2A_U04
potrafi zaplanować pracę wieloetapową do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-
badawczych o różnym stopniu trudności dobierając właściwe metody pomiarowe oraz metodologię a także
ocenić czas jej ukończenia oraz koszty związane z jej realizacją

FMD2A_U08
potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzi niezbędnych do
rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych o różnym stopniu skomplikowania i
przeanalizować sposób działania i poddać krytycznej ocenie rozwiązania techniczne zastosowane w
wybranych aparatach i urządzeniach medycznych

FMD2A_W01
posiada znajomość technik pomiarowych, szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych
procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych niezbędną do prowadzenia złożonej analizy
danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków

FMD2A_W02
ma szczegółową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w
medycynie; zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych oraz posiada ugruntowaną wiedzę z
zakresu programowania, niezbędną do rozwiązywania wybranych problemów biomedycznych

FMD2A_W03
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki
(medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie zadań o różnym stopniu
zaawansowania, w tym także z zakresu ochrony radiologicznej

FMD2A_W05
ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w nowoczesnych technologiach
biomedycznych, zna nowe osiągnięcia naukowe oraz aktualne kierunki badań i rozwoju głównych działów
fizyki medycznej


