
1. Opiekunowie ćwiczenia 

• mgr inż. Patryk Szymkiewicz 
- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,  
- Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Flerova, sektor 6, ACCULINNA,  
- mail: pszym@jinr.ru, 

• mgr Wojciech Piątek 
- Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski 
- Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Flerova, sektor 6, ACCULINNA, 
- mail: piatek@slcj.uw.edu.pl. 

2. Nazwa ćwiczenia 

Automatyzacja i akwizycja danych w laboratorium fizycznym – problemy i dostępne rozwiązania. 

3. Cel ćwiczenia 

Duży wybór podzespołów elektronicznych dostępnych na rynku i używanych w laboratoriach fizycznych na 
całym świecie generuje liczne problemy dotyczące akwizycji danych eksperymentalnych. Producenci 
elektroniki dostarczają oprogramowanie dedykowane do oferowanych przez nich rozwiązań. Jednak, 
ze względu na indywidualne potrzeby, oprogramowanie często powstaje lokalnie, dla potrzeb jednego 
laboratorium, tworzone przez zespół fizyków z odpowiednią wiedzą programistyczną. Celem praktyk jest 
przedstawienie problemów związanych z integracją systemów automatyki i oprogramowaniem 
przeznaczonym do akwizycji i wstępnej analizy danych online. Student zostanie zapoznany z zagadnieniami 
z obszarów komunikacji z urządzeniami pomiarowymi, wykorzystaniem urządzeń ADC (ang. analog to digital 

converter), inżynierii oprogramowania, programowania zdarzeniowego, wielowątkowego, oraz podstaw 
układów FPGA (ang. field-programmable gate array). 

4. Opis ćwiczenia 

Studenci zostaną wprowadzeni w problematykę akwizycji danych eksperymentalnych na przykładzie 

systemu akwizycji danych MBS (ang. multi branch system) separatora ACCULINNA-2 w Laboratorium 
Reakcji Jądrowych. Do głównych zadań studenta będzie należało: 

• przygotowanie stanowiska laboratoryjnego (dobranie komponentów automatyki do pracy 
układu, zapewnienie zasilania i niezbędnym elementów do odczytywania danych z elementów 
pomiarowych), 

• skonfigurowanie działającego systemu akwizycji danych i zdalnego podglądy parametrów 
pracy stanowiska, 

•  opracowanie metody wstępnej analizy danych  
 

  

Fotografie: model komory przepływowej (po lewej); fragment systemu akwizycji danych dla eksperymentu na separatorze 

ACCULINNA-2 (środek); widok okna programu Go4 podczas uruchomionej akwizycji (po prawej). 

5. Wymagania wobec praktykanta 

• Umiejętność programowania w języku C++, 

• Mile widziana znajomość bibliotek Qt oraz zagadnień z dziedziny automatyki. 

6. Liczba praktykantów 

Projekt jest przeznaczony dla maksymalnie 3 studentów. 
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