
 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

Nazwa 
przedmiotu 

Systemy transmisji optycznej w przestrzeni otwartej 

Rodzaj 
przedmiotu 

fakultatywny 
Kod 

przedmiotu 
SDPB0009 Punkty ECTS 1 

Formy zajęć 
i liczba godzin 

wykład: 10 h 
Dyscyplina 
naukowa 

automatyka, elektroniki i elektrotechnika, 
inżynieria mechaniczna 

Cele przedmiotu 

Propagacja sygnałów optycznych w atmosferze, maksymalny zasięgu łącza w różnych 
warunkach atmosferycznych, bilans mocy w torze optycznym, parametry jakości 
transmisji, łącza optyczne międzysatelitarne. Komunikacja optyczna na duże odległości: 
naprowadzanie, wykrywanie i śledzenie. Układy tupu VLC. Porównanie transmisji 
radiowej i optycznej. Komunikacja optyczna krótkiego zasięgu: rodzaje i struktury łączy, 
źródła i odbiorniki, źródła szumów. 

Treści 
programowe 

1. Propagacja sygnałów optycznych w atmosferze, maksymalny zasięgu łącza w 
różnych warunkach  atmosferycznych, bilans mocy w torze optycznym, 

2. Łącza optyczne międzysatelitarne. Komunikacja optyczna na duże odległości: 
naprowadzanie, wykrywanie i śledzenie.  

3. Porównanie parametrów transmisji radiowej i optycznej.  

4. Komunikacja optyczna krótkiego zasięgu: rodzaje i struktury łączy, źródła i 
odbiorniki, źródła szumów 

5. Trendy rozwoju systemów transmisji optycznej w przestrzeni otwartej 

Metody 
dydaktyczne 

Wykład wzbogacony dyskusją ze słuchaczami studia własne słuchaczy na podstawie 
wskazanych źródeł 

Forma zaliczenia zaliczenie 

Symbol efektu 
uczenia się 

Zakładane efekty uczenia się 

Odniesienie do 
efektów uczenia 

się dla kwalifikacji 
na poziomie 8 PRK 

Metody 
weryfikacji 

EU1 
doktorant analizuje propagację fali 
elektromagnetycznej w atmosferze 

SD_W1 zaliczenie 

EU2 
doktorant wymienia i opisuje działanie 
satelitarnych łącz optycznych 

SD_W1 zaliczenie 

EU3 
doktorant opisuje parametry łącz optycznych w 
przestrzeni otwartej w odniesieniu do łącz 
radiowych oraz światłowodowych 

SD_W1 zaliczenie 

EU4 
doktorant wskazuje trendy rozwoju układów 
transmisji optycznej w przestrzeni otwartej   

SD_W2 zaliczenie 

 

  



 
 

Rozkład godzin lekcyjnych poświęconych na przedmiot 

Wykład  10  

Konsultacje 1 

Praca własna 10 

Przygotowanie do zajęć 5 

Suma godzin 26 

Punkty ECTS 1 
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Literatura 
uzupełniająca 
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