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Komputerowe systemy pomiarowe

Dr Zbigniew Kozioł - wykład
Mgr Mariusz Woźny – laboratorium

Elementy sprzętowe systemów 
pomiarowych: podstawy elektroniki



Podstawy elektroniki

- pojęcie impedancji elektrycznej
- elementy pasywne:

– oporniki
– kondensatory
– indukcyjności

- elementy aktywne:
– diody
– tranzystory
– układy scalone analogowe, wzmacniacze operacyjne
– układy scalone cyfrowe, bramki logiczne NOT, AND, OR, NAND, NOT, etc

płytki drukowane (PCB)









Impedancja elektryczna, Z
– wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w 
obwodach prądu zmiennego.

Impedancja jest uogólnieniem oporu elektrycznego, charakteryzującego tę zależność w 
obwodach prądu stałego. Impedancja jest wielkością zespoloną. Część rzeczywista 
impedancji opisuje opór związany z prądem płynącym w fazie zgodnej z przyłożonym 
napięciem, część urojona – z prądem przesuniętym w fazie, który wyprzedza 
przyłożone napięcie lub jest opóźniony względem niego.

Impedancja na płaszczyźnie 
zespolonej



Impedancja elektryczna, Z



Impedancja elektryczna, Z



Elementy pasywne: oporniki 
(rezystory)



Wartość oporu i tolerancja rezystorów są często oznaczane przy pomocy 
kolorowego kodu paskowego. 

Tolerancja i 
współczynnik 
temperaturowy 
zależą od 
technologii 
wykonania i 
materiału 
użytego. 





Elementy pasywne: indukcyjności



Elementy pasywne: kondensatory

Miniature low-voltage capacitors 
(next to a cm ruler). 

Solid electrolyte, resin-
dipped 10 μF 35 V 

tantalum capacitors. The 
+ sign indicates the 

positive lead.

4 electrolytic capacitors of different 
voltages and capacitance. 

Capacitor materials. From left: 
multilayer ceramic, ceramic 

disc, multilayer polyester film, 
tubular ceramic, polystyrene, 

metalized polyester film, 
aluminum electrolytic. Major 

scale divisions are in 
centimetres. 



Elementy aktywne: diody



Elementy aktywne: diody

Dioda przewodzi w jednym kierunku dopiero gdy przekroczone jest pewne napęcie graniczne 
(0.7 V dla diod krzemowych). Przewodnictwo jest eksponecjalne, NIE liniowe. Praktycznie tak, 

jakby dioda w całości przepuszczała prąd. 

W kierunku zaporowym przy kilku-kilkunastu-kilkudziesięciu woltach dioda ulega przebiciu 
(lawinowy prąd powoduje rozgrzanie i zniszczenie stałe). Ale .. diody Zenera wykorzystują to.



Elementy aktywne: dioda Zenera

Ale przecie możnaby wykorzystywać efekt i w kierunku przewodzenia? Tak. Tylko że on 
istnieje przy niskich napięciach, jedynie. Efekt w kierunku przewodzenia jest wykorzystywany 

w niektórych sytuacjach.

W kierunku zaporowym efekt jest silniejszy i mamy możliwość kontrolowania napięcia poprzez 
technologię produkcji, w dość szerokim zakresie napięć.



Elementy aktywne: dioda Zenera

Log(             )                                   ~ U/kT



Mostek Greatza jako przetwornik prądu zmiennego na stały 



Mostek Graetza to pełnookresowy prostownik z czterech diod prostowniczych 
połączonych w specyficzny układ prostujący prąd przy wykorzystaniu obu połówek 
napięcia przemiennego (prostownik dwupołówkowy). W układzie takim niezależnie od 
kierunku przepływu prądu na wejściu prąd na wyjściu płynie zawsze w tę samą stronę. 
W określonej chwili dwie z tych diod pracują przy polaryzacji w kierunku przewodzenia, 
a dwie w kierunku zaporowym; przy zmianie kierunku prądu wejściowego te pary 
zamieniają się rolami. Mostek ten jest czwórnikiem - ma dwa zaciski wejściowe 
(napięcie przemienne) oraz dwa zaciski wyjściowe.

                                                                        Półprzewodnikowe, scalone mostki            
                                                                        Graetza dla niskich napięć.



Karol Franciszek Pollak (ur. 15 listopada 1859 w Sanoku, zm. 17 grudnia 1928 w 
Białej) – polski elektrotechnik, przedsiębiorca i wynalazca (rocznica urodzin).

Nazywany polskim Edisonem

- 98 patentów
- W Berlinie prowadził fabrykę sprzętu 
elektrotechnicznego „G. Wehr Telegraphen-Bau-
Anstalt”
- dyrektor paryskiego przedsiębiorstwa 
eksploatującego tramwaje elektryczne jego 
pomysłu. 
- pracował nad budową akumulatorów 
- założył fabryki akumulatorów „Accomulatoren-
Werke System Pollak” we Frankfurcie nad 
Menem i w Liessing w Austrii
- w 1899 założył własne laboratorium 
- w 1923 roku założył fabrykę akumulatorów w 
Białej

- wynalazł mostek Greatza
- wynalazł kondensator elektrolityczny



Elementy aktywne: tranzystory

Niektóre typy obudów



Uproszczony model fizyczny tranzystora 
bipolarnego: poprzez wstrzykiwanie (lub 
zabieranie) elektronów na bazie steruje się 
prądem między emiterem a kolektorem.

Rysunek przedstawia tranzystor typu NPN: 
domieszkowanie typu N (elektrony) w 
obszarach emitera i kolektora oraz typu P 
(dziury) w obszarze bazy.

Od typu tranzystora (NPN czy PNP) zależy 
kierunek przepływu prądu oraz sposób jego 
polaryzacji w układach elektronicznych. 





Symbole elektroniczne: tranzystory bipolarne i polowe (FET; field effect transistor)

Typowe charakterystyki prądowo-napięciowe tranzystora bipolarnego. a) Zależność prądu między bazą I 
emiterem w zależności od napięcia między niemi, przy odłaczonym kolektorze. b) Prąd kolektora w 

zależności od napięcia Baza-Emiter (przy stałym napięciu Kolektor-Emiter). c) Prąd Kolektor-Emiter w 
zalażności od napięcia Kolektor-Emiter, dla różnych stałych wartości prądu Baza-Emiter. 



Trzy sposoby włączania tranzystorów w układ elektroniczny: shcematy ze wspólnym emiterem 
(Common Emitter), ze wspólną bazą (Common Base) i ze wspólnym kolektorem (Common 

Collector). 



Układ Darlingtona (wzmacniacz prądu).  Dwa podobnie połączone tranzystory bywają 
produkowane jako jeden, w jednej obudowie z 3 elektrodami. Często wykorzystywany w 

silnikach elektrycznych, w przemyśle, w samochodach osobowych.



Wzmacniacz napięciowy mocy z dwóch tranzystorów jako układ scalony.



Typowy układ scalony (2x8 nóżek). Często są 
spotykane układy 2x7 nóżek i 2x4 nóżki. Te 
grupy mają zawsze standardowe rozmiary, 
stosowane międzynarodowo. 

Nóżki mają numery od 1 do 16 na tym rysunku. 
Numer jeden ma nóżka z lewej strony od 
przodu, numer 8 z prawej od przodu.

1

8
16

Układy scalone I kondensator elektrolityczny 
na maksymalne napięcie 400 V.

Elementy aktywne: układy scalone



Elementy aktywne: wzmacniacze operacyjne

A Signetics μa741 operational amplifier, 
one of the most successful op-amps.

http://en.wikipedia.org/wiki/Signetics


Elementy aktywne: wzmacniacze operacyjne

Własności idealnego wzmacniacza 
operacyjnego:



Podstawowe parametry jakimi powinien charakteryzować się wzmacniacz idealny w zestawieniu z parametrami 
masowo produkowanego i najpowszechniej stosowanego wzmacniacza mA 741 firmy FAIRCHILD (odpowiednik 
polski ULY 7741N) oraz z typowymi przedziałami wartości parametrów obecnie używanych WO



Elementy aktywne: wzmacniacze operacyjne



Układy logiczne



Obwód drukowany (ang.
 Printed Circuit Board, PCB) – 
płytka z materiału izolacyjnego z 
połączeniami elektrycznymi (tzw. 
ścieżkami) i punktami 
lutowniczymi (tzw. padami od 
ang. pad), przeznaczona do 
montażu podzespołów 
elektronicznych.

- izolator (laminat szklano-
epoksydowy)

- miedź 18, 35 lub 70 
mikrometrów

- metoda sitodruku lub 
offsetowa, chemiczne trawienie

- jedno, dwu lub wielowarstwowe

- punkty lutownicze cynowane

Laminat: duża wytrzymałość mechaniczna i termiczna, mały 
współczynnik rozszerzalności cieplnej, duże przewodnictwo 
cieplne, odporność na czynniki chemiczne.

Obwody drukowane (PCB)

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dielektryk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lutowanie
http://en.wikipedia.org/wiki/Contact_pad


Obwód drukowany (PCB) z montażem przewlekanym (ang. Through-Hole Technology, THT, w 
odróżnieniu od montażu powierzchniowego, ang. Surface Mount Technology, SMT): układy 
scalone, oporniki, diody, kondensatory ceramiczne i elektrolityczne. Do lutowania używa się 
najczęściej cyny lutowniczej (istnieje kilkadziesiąt rodzajów stopów lutowniczych).







Jeszcze trochę symboli elektronicznych



I jeszcze nieco symboli elektronicznych



Próżniowe lampy elektronowe: dioda, trioda (odpowiednik tranzystora), tetroda i pentoda.

Mają one katodę podgrzewaną elektrycznie (zwykle 6.3 V, około Wata energii). Z katody emitowane są 
elektrony. Napięcie przyciągające na anodzie (u góry) przyciąga elektrony. Przepływ prądu w przeciwnym 

kierunku jest znikomy (dlatego efekt diody). Jeśli dodamy dodatkowe elektrody (zwykle wykonane w formie 
siatki), wtedy mamy możliwość sterowania prądem płynącym przez diodę.

Lampy elektronowe nadal używane są do specjalnych celów (np. w wojsku, w miniaturowej wersji, gdyż są 
odporniejsze na niszczący wpływ promieniowania radioaktywnego i fali elektromagnetycznej od wybuchu 

jądrowego). Mają lepsze charakterystyki elektroniczne od przyrządów półprzewodnikowych. 

Wadą lamp jest ich duży rozmiar i duże wydzielanie ciepła. 

OK, a gdzie lampy elektronowe?



Nic nie jest idealne

“Prawdziwe” elementy elektroniczne nie są idealne:

- Opornik ma własną indukcyjność i pojemność (ważne przy dużych częstościach)

- Kondensator ma własny opór (szeregowy i równoległy) i indukcyjność  (ważne przy niskich i/lub 
dużych częstościach; szczególnie dotyczy to kondensatorów elektrolitycznych)

- Cewka indukcyjna ma własny opór i pojemność  (ważne przy niskich i/lub dużych częstościach)

Te dodatkowe efekty mają znaczenie w sytuacjach ekstremalnych.  

Nie są też idealne diody czy tranzystory. Nade wszystko z powodu ich nieliniowości: napięcie na 
wejściu wcale nie jest proporcjonalne do napięcia na wyjściu.

Kable podłączeniowe oraz ścieżki obwodu drukowanego też mają własną indukcyjność, 
pojemność, opór. Czasem są one znaczące, szczególnie przy wysokich częstotliwościach. 

Dobierając/projektując właściwie warunki pracy elementów elektronicznych i układów potrafimy 
osiągnąć  niemal dokłądnie porządane funkcjonowanie.



Na przykład rezystor “prawdziwy” można dokładniej 
przedstawić w postaci równoważnego schematu:
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