
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 
SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 

http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych syllabusów 

zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji papierowej powinien 

zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą elektroniczną w razie prośby 

studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  Zgodność kopii z oryginałem 

poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 
Poziom studiów 

Pierwszego stopnia 

 
Rok studiów/ semestr 

Rok pierwszy/semestr pierwszy  

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  
10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2FP1 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Fizyczne podstawy informatyki 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot ksztalcenia podstawowego 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Tadeusz Łozowski  dr hab., prof.  

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Tadeusz Łozowski  dr hab., prof.   
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 
Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 godz 15 godzin  

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

2 1  

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z fizycznymi zasadami i podstawami elektroniki 
wykorzystywanych w informatycznych technologiach. z fizycznymi zasadami 

dzialania komputera i sieci komputerowych. 

 

 
 

Wymagania wstępne 

Podstawy fizyki III. Podstawy fizyki IV (elektroniki) 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Zapoznanie studentów z podstawami: 
-właściwosci przewodników, półprzewodników i dyelektryków 
-właściwosci ciał stałych, ciekłych, w stanie gazowym i plazmy, 

-z podstawami elektroniki, budowy i zasadami działania dyskretnych i scalonych 
przyrządów pólprzewodnikowych; 

-podstaw fizycznych transmisji przewodowej i bezprzewodowej; 
-działania i budowy podstawowych typów laserów; 
-własności i możliwości wykorzystania cieklych kryształów; 

-fizycne podstawy działania różnych rodzajów monitorów, drukarek, twardych 
dysków HDD, CD, DVD i innych nośnikow zapisu i przechowania informacji. 

Studenci poznają także przyklady zastosowania wybranych przyrządów 
półprzewodnikowych w różnych działach technik informatycznych. 

 
 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Materija ir jos egzistavimo formos. Fizikiniai didņiai. Vienetų sistemą 

SI. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke. Elektrostatinė apsauga. 
Dielektrikų poliarizacija ir jos rūńys. Elektrinė talpa. Elektrostatinė 
atmintis. 

2. Metalų laidumo elektroninė teorija. Elektronų ińėjimo darbas iń 
metalo. Kontaktinis potencialų skirtumas. Termoelektriniai ir emisiniai 

reińkiniai ir jų panaudojimas.  
3. Elektros srove dujose. Elektros srovė skysčiose. Cheminiai srovės 

2 

 
 
 

4 
 

 
3 
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ńaltiniai.  
4. Puslaidininkinės medziagos. Puslaidininkai. Puslaidinikių laidumas. 

Puslaidinikiniai prietaisai ir jų panauduojimas. Puslaidininkinės atmintis. 
Mikroschemos ir jų gamybos technologija. Mikroelektronika, 

nanoelektronika.  
5. Magnetinis laukas medņiagoje. Diamagnetikai, paramagnetikai ir 
feromagnetikai. Informacijos uņrańymas, saugojimas ir atkūrimas 

magnetinėse laikmenose.  
6. Elektromagnetinės bangos ir jų savybes. Elektromagnetinių bangų 

skalė. Radijo ryńio, radijolokacijos ir televizijos pagrindai. Virpesių 
moduliacija ir detekcija. Moduliatorius ir detektorius. Informacijos 
perdavimas ir priėmimas radijo bangomis.  

7. Ńviesa. Natūrali ir poliarizuota ńviesa. Lazerio spinduliai ir jų savybės. 
Ńviesolaidņiai. Informacijos uņrańymas, saugojimas ir atkūrimas 

elektrofotografiniuose sluoksniuose, CD, DVD laikmenose, hologramose.  
8. Elektroniniai ir puslaidinikiniai stiprintuvai jų savybes ir panaudojimas. 
Elektroniniai generatoriai. Elektroninis proņektorius. Elektrostatinės ir 

elektromagnetinės elektronų spindulio fokusavimo ir atlenkimo sistemos. 
Oscilografas, kineskopas, monitorius. Vaizduoklių tipai ir jų ateitis 

9. Elektrinių dydņių ir signalų parametrų matavimo sąvokos, metodai ir 
priemonės, matavimo paklaidos. Elektriniai analoginiai ir diskretiniai 

signalai ir jų spektrai. Neelektrinių dydņių elektriniai matavimai, 
keitikliai. Kompiuterinės matavimo sistemos jų pagrindines sąvokos. 
Interfeisai 
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Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Zagadnienia realizowane na cwiczeniach odpowiadają treści wykładu  

Razem godzin 15 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa 

Hennel J. Podstawy elektroniki półprzewodnikowej; WNT, W-wa, 1995 
Prince B. Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe; WNT, W-wa, 1999 
Pr. Zbiorowa. Procesy technologiczne w elektronice półprzewodnikowej; WNT, 

W-wa, 1980  
Bracławski K., Sienicki A. Elementy połprzewodnikowe. WsiP, 1986. 

Betty Prince. Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe.  WNT, 1999. 
Szostka J. Fale i anteny. WKL, 2001. 
Rawa H. Elektryczność i magnetyzm w technice. PWN, 2001. 

Nawrocki W. Komputerowe systemy pomiarowe. WKL, 2006. 
 

Dodatkowa 
Łukaszewski K. Wstęp do elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej; Wydział 
FTIMS, Lódź, 1999. 

Suizdak T. Telekomunikacja światłowodowa; WNT, W-wa, 1998 
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A. Tamańauskas, J.Vosylius. Fizika. II d. V.: Mokslas, 1989, 195 p 
S .Masiokas. Elektrotechnika. V.: Mokslas, 1989, 424 p 

B. Kukńas, S.Vičas, Fizika. 1, 2 T. V.: Mokslas,  1988, 256 p..  
B. Javorskis, ir kt. Fizikos kursas. 2 d. Elektra ir magnetizmas. 1970, 410 p. 

A. Lańas ir kt. Pramoninė elektronika. I, 2 d; V.: Mokslas, 1991, 256 p. 
A.N.Matvejevas.  Elektra ir magnetizmas. V.: Mokslas, 1991, 376 p. 
A.Nemecas, V.Fedotovas.  Radiolokacijos ir televizijos pagrindai. V.: Mokslas, 

1987, 188 p. 5.     
Narciso Garcia, Arthur Damask. Physics   for Computer  Science Students. New 

York Inc.:Springer-Verlag, 1991, pp. 532. 
J. Dunlop and D.  G.  Smith.  Telecommunications Engineering. 3r ed. London,   
Glasgovv, Tokyo, Madras and other: Chapman & Hali, 1994, pp. 600 

V. Ņerebcovas. Radiotechnika. Vilnius, 1967, pp. 527. 
G. Rinkevičius ir kiti. Elektrotechninės medņiagos. Kaunas, Technologija, 2003, 

160 p. 
 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

45 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Cwiczenia: zaliczone wymagane prace + aktywność na zajęciach 
Wykład: zaliczone prace kontrolne + egzamin w formie pisemnej. 

 
 


