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1.1.1. Wstęp 

Laboratoryjne układy pomiarowe zawierają przyrządy wraz z elementami 
służącymi do rozszerzania ich zakresów pomiarowych oraz pomocniczą apara-
turę laboratoryjną. Sposoby rozszerzania zakresów pomiarowych przyrządów 
oparte na pośredniej metodzie pomiaru wykorzystują boczniki, oporniki dodat-
kowe, dzielniki napięcia oraz przekładniki prądowe i napięciowe. Dokładność 
pomiaru w tych układach zależy od dokładności użytych przyrządów oraz  
elementów pośrednich. Nie są to jednak układy do pomiarów precyzyjnych. 
Wysoką dokładność pomiaru napięć i prądów można uzyskać w układach  
z kompensatorami oraz woltomierzami cyfrowymi. 

Do pomocniczej aparatury laboratoryjnej często występującej w układach 
pomiarowych można zaliczyć oporniki regulacyjne i autotransformatory regula-
cyjne. W układach, gdzie niezbędne są duże wartości prądów (np. badanie  
wyzwalaczy, zabezpieczeń) stosuje się transformatory wielkoprądowe. 

Ważną zasadą metrologii jest warunek, aby włączenie jakiegokolwiek 
miernika (przetwornika) do układu pomiarowego nie powodowało zmiany, w stop-
niu zauważalnym, parametrów obwodu. Warunek ten w metrologii elektrycznej 
i elektronicznej oznacza, że spadek napięcia na amperomierzu i innych elementach 
układu pomiarowego włączanych szeregowo (np. cewki prądowe watomierzy) oraz 
prąd płynący przez woltomierz i równolegle włączane elementy układu (np. 
cewki napięciowe watomierzy) powinny być pomijalnie małe. Aby spełnić  
te wymagania amperomierz i elementy pomiarowe szeregowe powinny mieć 
rezystancję wewnętrzną bardzo małą w porównaniu z rezystancją odbiornika,  
a woltomierz i elementy pomiarowe równoległe rezystancję jak największą  
w porównaniu z rezystancją odbiornika. 

1.1.2. Boczniki 

Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierzy prądu stałego odbywa 
się przez włączanie równoległe do przyrządu specjalnie wykonanego opornika 
zwanego bocznikiem (rys. l.1.1). Na podstawie równań Kirchhoffa łatwo  
zauważyć, że rezystancję bocznika oblicza się ze wzoru 

  p
B

R
R

n 1
=

−
                                                      (1.1.1) 

gdzie n – tzw. przekładnia bocznika, tzn. krotność rozszerzenia zakresu ampero-
mierza o rezystancji wewnętrznej pR .  
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Rezystancja amperomierza z bocznikiem wynikającym z ich równoległego 
połączenia wyniesie więc 

             p
A

R
R

n
=                                        (1.1.2) 

Zadaniem bocznika jest więc przetworzenie prądu stałego na napięcie rzędu 
kilkadziesiąt do kilkuset mV. Znormalizowane napięcia boczników wynoszą 
60 mV lub niekiedy 150 mV. Boczniki mogą być niewymienne lub wymienne. 
Pierwsze z nich stanowią integralną cześć przyrządu i są cechowane łącznie  
z nim, drugim zaś stawia się określone wymagania i nanosi odpowiednie cechy. 
 

 
Rys. 1.1.1. Układ połączeń amperomierza magnetoelektrycznego z bocznikiem 

Dla prądów od 40 mA do 60 A stosuje się boczniki niewymienne. Boczniki 
wymienne są wykonywane na prądy od 1 A do 15 kA. Dla dużych prądów  
(powyżej 250 A) bardzo trudnym problemem do opanowania jest przyrost  
temperatury, związany z mocą traconą w bocznikach. Przykładowo, przy napię-
ciach 60 mV i prądzie 1000 A moc tracona wynosi 60 W, a przy prądzie 10 kA   
600 W. Na bocznikach wymiennych poza znakiem wytwórcy i numerem  
fabrycznym umieszcza się klasę dokładności (0,02-0,05-0,1-0,2-0,5), prąd  
znamionowy oraz znamionowy spadek napięcia. Pod względem budowy  
rozróżnia się konstrukcje prętowe lub płytkowe. 

1.1.3. Oporniki dodatkowe 

Zakres pomiarowy woltomierzy zarówno prądu stałego jak i zmiennego 
rozszerza się poprzez włączenie szeregowo z przyrządem opornika dodatkowego 
(rys. 1.1.2), którego rezystancję wyznacza się z zależności 

          D pR (m 1)R= −                                     (1.1.3) 

gdzie m – krotność rozszerzenia zakresu pomiarowego, pR  – rezystancja przyrzą-
du (woltomierza). 
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Łączna rezystancja woltomierza z opornikiem szeregowym jest równa 

     V pR mR=                                                (1.1.4) 

Rezystancja ta, jak już wiadomo, powinna być jak największa. W wolto-
mierzach technicznych wartość ta podawana w postaci stosunku rezystancji 
woltomierza do jego zakresu wynosi zwykle (100...1000) Ω/V. W woltomierzach 
laboratoryjnych wynosi znacznie więcej i osiąga wartość 10 kΩ/V, a w obecnie 
produkowanych przyrządach uniwersalnych cyfrowych rezystancja wewnętrzna 
niezależnie od zakresu pomiarowego wynosi 10 MΩ lub więcej. 

Oporniki szeregowe podobnie jak boczniki mogą być niewymienne lub 
wymienne. Oporniki zewnętrzne zwane są opornikami dodatkowymi i są stosowa-
ne zazwyczaj w obwodach o napięciach powyżej 600 V. Na opornikach  
wymiennych podaje się: klasę dokładności, napięcie znamionowe, napięcie 
probiercze, prąd znamionowy i inne cechy. Klasy oporników dodatkowych są  
takie same jak boczników. 
 

 
 

Rys. 1.1.2. Układ połączeń woltomierza z opornikiem dodatkowym 

Rozróżnia się dwa sposoby nawijania oporników: unifilarne (pojedynczym 
drutem) oraz bifilarne (podwójnym drutem). Uzwojenia unifilarne oporników 
charakteryzują się dużą indukcyjnością, małą pojemnością i niskimi napięciami 
międzyzwojowymi. Uzwojenia bifilarne zapewniają małą indukcyjność, ale  
niestety mają dużą pojemność (kilkaset pF) i odznaczają się dużymi napięciami 
międzyzwojowymi. Aby zmniejszyć stopień zagrożenia tych napięć, należy 
oporniki dzielić na sekcje. 
 

RD 

Rp 

U 

V 
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1.1.4. Dzielniki napięcia 

Rozróżnia się dzielniki: rezystancyjne, pojemnościowe, rezystancyjno-
pojemnościowe oraz indukcyjne. Konstrukcja zależy od wartości napięcia 
i rodzaju napięcia (stałe, zmienne, udarowe) przy których będą pracowały. 

Dzielniki napięcia stałego zawierają tylko rezystory, a zmiennego dodat-
kowo kondensatory (rys. 1.1.3). Problem polega na tym, że impedancja  
wewnętrzna woltomierza włączonego do dzielnika napięcia zmiennego zawiera 
również składową pojemnościową, która razem z pojemnością rezystora R2 jest 
przedstawiona na rys.1.1.3 przez pojemność C2. 

Przekładnia dzielnika (mnożnik) jest określona wzorem  

                1 1 2

2 2

U R Rn .
U R

+
= =                                          (1.1.5) 

Aby przekładnia dzielnika przy prądzie zmiennym nie zależała od częstotliwości 
napięcia mierzonego, należy do obwodu dołączyć dodatkowo kondensator C1,  

1 1 2 2C R C R .=                                            (1.1.6) 

Przekładnię dzielnika zazwyczaj wybiera się jako krotność liczby 10. 
W celu zmniejszenia wpływu woltomierza na wynik pomiaru, dzielniki 

powinny współpracować z woltomierzami o dużej rezystancji wewnętrznej, tzn. 
elektrostatycznymi lub cyfrowymi. 

 

 
Rys. 1.1.3. Dzielnik napięcia rezystancyjno-pojemnościowy 
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1.1.5. Przekładniki prądowe i napięciowe 

Przekładniki zwane również transformatorami prądu lub napięcia przezna-
czone są do przetwarzania dużych mierzonych prądów lub napięć. Dokładność 
przekładników jest charakteryzowana błędem transformacji (prądowym lub  
napięciowym) oraz błędem kątowym. Błąd kątowy jest określony jako kąt  
przesunięcia między wektorem pierwotnej wielkości (prądu lub napięcia)  
a wektorem wtórnej wielkości i wyraża się w minutach. Jeśli wektor wtórnej 
wielkości wyprzedza pierwotną, to błąd przyjmuje się jako dodatni, w przeciw-
nym przypadku ujemny. 

Przekładnik prądowy jest jednofazowym transformatorem pracującym  
w warunkach zbliżonych do stanu zwarcia pomiarowego. Uzwojenie wtórne  
w czasie pracy powinno być zwarte lub obciążone małą impedancją. Rozwarcie 
uzwojenia wtórnego grozi uszkodzeniem przekładnika i stanowi niebezpieczeń-
stwo porażenia obsługi. Do jego obwodu wtórnego (rys. 1.1.4) mogą być  
przyłączone szeregowo takie elementy, jak: amperomierz, cewki prądowe  
watomierza i/lub licznika itp. Przekładniki prądowe stosuje się do pomiaru  
prądów zmiennych do 20 kA (lub więcej) o klasach dokładności 0,1-0,2-0,2S-
0,5-0,5S-1-3 i niekiedy 5. Błąd kątowy wynosi od kilku do kilkudziesięciu  
minut i zależy od wartości prądu pierwotnego i mocy odbiornika włączonego  
w obwód wtórny. Prąd wtórny znormalizowany wynosi 5 A, a niekiedy l A. 
Przekładniki o klasach 0,2S i 0,5S (do specjalnych zastosowań) mają rozszerzo-
ne zakresy prądów, przy których wyznacza się ich błędy. 

 

 
Rys. 1.1.4. Układ połączeń przekładnika 

prądowego z amperomierzem 
Rys. 1.1.5. Układ połączeń przekładnika 

napięciowego z woltomierzem 

 
Przekładnik napięciowy jest jednofazowym transformatorem pracującym  

w warunkach zbliżonych do stanu jałowego. Uzwojenie wtórne w czasie pracy 
powinno być obciążone dużą impedancją lub może być rozwarte. Zwarcie  
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uzwojenia wtórnego grozi uszkodzeniem przekładnika napięciowego. Do jego 
obwodu wtórnego (rys. 1.1.5) mogą być przyłączone równolegle: woltomierz, 
cewki napięciowe watomierza i/lub licznika itp. Przekładniki te można stosować  
w obwodach prądu zmiennego o napięciach do 400 kV (lub wyżej). Napięcie wtór-
ne znormalizowane wynosi 100 V lub 110 V. W niektórych przypadkach stosuje 
się również przekładniki o napięciach wtórnych V i  V. Klasy 
dokładności wynoszą 0,1-0,2-0,5-1,0-3,0, a błędy kątowe w przedziale od kilku 
do kilkudziesięciu minut. 

Przekładniki poza pośrednim pomiarem dużych prądów lub napięć zapew-
niają galwaniczną izolację układu pomiarowego od układu wysokiego napięcia 
oraz umożliwiają standaryzację przyrządów pomiarowych. Zmiana częstotliwości 
sieciowej w granicach do ok. 500Hz (dla niektórych konstrukcji znacznie  
więcej) nie wywołuje dodatkowych błędów przekładników. Podobnie zmiana 
temperatury otoczenia nie ma istotnego wpływu na ich błędy. Natomiast silne 
odkształcenie krzywej wielkości mierzonej lub praca w szerokim zakresie  
częstotliwości wymaga szczegółowej analizy dokładnościowej zarówno prze-
kładników napięciowych jak i prądowych. Istnieją również przekładniki prądo-
we i napięciowe do pomiarów w obwodach prądu stałego. Nazywane są 
transduktorami. Działają na zasadzie zbliżonej do zasady działania wzmacniaczy 
magnetycznych. Stosowane są również układy wykorzystujące efekt Halla. 

1.1.6. Oporniki regulacyjne 

 
Rys. 1.1.6. Układy szeregowego włączenia opornika regulacyjnego 

Oporniki regulacyjne mogą służyć do regulacji prądu lub regulacji napięcia. 
Jeżeli są włączone szeregowo w obwodzie służą do regulacji prądu (rys. 1.1.6), 
jeżeli natomiast zostały włączone równolegle, spełniają rolę dzielnika napięcia  
i są nazywane potencjometrami (rys. 1.1.8). Połączenie z rys. 1.1.6.b wyklucza 
przerwę, która może być spowodowana słabym przyleganiem suwaka do zwoj-
nicy opornika i takie połączenie należy stosować wówczas, gdy przerwa jest 
niedopuszczalna, np. w obwodzie wzbudzenia silnika bocznikowego.  

100 3 110 3

a) b) 
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Rys. 1.1.7. Układ o zwiększonej  

płynności do regulacji prądu 
Rys. 1.1.8. Potencjometryczny układ  

do regulacji napięcia 
 

Połączenie potencjometryczne umożliwia regulację napięcia wyjściowego U2  
w zakresie od 0 do U1. W takim układzie opornik R musi być dobrany na prąd  
będący sumą prądu odbiornika IO oraz prądu IR, który przepływa przez opornik  
bez obciążenia (rys. 1.1.8). Ważnym parametrem oporników jest ich obciążalność, 
wyrażana poprzez dopuszczalną moc wydzielaną na oporniku. Moc ta określa  
dopuszczalną wartość prądu zgodnie z zależnością . 

Płynność regulacji jest istotną cechą układów regulacyjnych. Chcąc zwiększyć 
płynność regulacji w układzie szeregowym (rys. 1.1.6), należy dodatkowo  
włączyć szeregowo opornik o rezystancji np. 10-krotnie mniejszej lub równolegle 
(rys. 1.1.7) opornik o rezystancji np. 10-lub 20-krotnie większej. W układzie 
potencjometrycznym w celu zwiększenia płynności regulacji stosujemy  
schematy połączeń z rys. 1.1.9. 

 

 
Rys. 1.1.9. Układy o zwiększonej płynności do regulacji napięcia 

Obecnie w układach prądu stałego zamiast obciążenia w postaci opornika 
stosuje się energoelektroniczny (np. z tranzystorami mocy) zespół napędowy. 
Jest on wykorzystany jako falownik w układzie mostka 3-fazowego, który prze-
twarza energię prądu stałego na prąd przemienny i oddaje tę energię do sieci. 
Praca falownika jest możliwa oczywiście tylko wówczas, gdy napięcie prądu 

d d RI P=
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stałego przekracza w danej chwili wartość chwilową napięcia przemiennego 
danej fazy układu 3-fazowego.  

1.1.7. Autotransformatory regulacyjne i transformatory  
wielkoprądowe 

Autotransformatory regulacyjne są stosowane do regulacji napięcia w ob-
wodach prądu przemiennego. Autotransformatory stosowane w laboratoriach mają 
rdzenie magnetyczne prostokątne lub toroidalne zwijane z umieszczonymi na 
nich jednowarstwowymi uzwojeniami, których powierzchnia zewnętrzna jest 
oczyszczona z izolacji. Po tym uzwojeniu przesuwa się suwak, najczęściej  
węglowy. Napięcie wtórne U2 (rys. 1.1.10) regulowane jest pokrętłem i może 
się zmieniać od 0 do ok. 260V przy napięciu U1 = 230 V. Konstrukcja z rdze-
niem toroidalnym charakteryzuje się bardzo małym strumieniem rozproszenia  
i jest zalecana szczególnie wówczas, gdy zależy nam na sinusoidalnej krzywej 
napięcia w obwodzie z elementami nieliniowymi. Ponadto te autotransformatory 
można łatwo łączyć, tworząc układ 3-fazowy o symetrycznym zasilaniu. 

 

 
Rys. 1.1.10. Układ autotransformatora regulacyjnego 

Stosując autotransformator w układzie zasilania laboratoryjnego, należy  
koniecznie pamiętać o względach bezpieczeństwa. Autotransformator nie ma 
odizolowanych od siebie uzwojeń i niezależnie od położenia pokrętła potencjał 
zacisku wyjściowego może być równy potencjałowi sieci zasilającej (230V),  
a to może być przyczyną porażenia elektrycznego. 

Transformatory wielkoprądowe są wykorzystywane jako źródła o dużym regu-
lowanym prądzie i niewielkim napięciu. Na rdzeniu roboczym takiego transforma-
tora (rys. 1.1.11) znajduje się uzwojenie zasilające połączone z siecią 230 V oraz 
dwa lub trzy uzwojenia robocze, które odpowiednio przełączane umożliwiają 
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otrzymywanie różnych prądów wtórnych. Wartość tego prądu zależy również od 
impedancji zewnętrznej obwodu wtórnego (odbiornika). Uzwojenie robocze jest 
jednocześnie uzwojeniem pierwotnym przekładnika prądowego, za pomocą którego 
możliwy jest pomiar prądu wtórnego z dobrą dokładnością. Do płynnej regulacji 
natężenia prądu wtórnego służy dławik regulacyjny połączony szeregowo z uzwo-
jeniem zasilającym. Zamiast dławika można stosować również autotransformator 
regulacyjny włączony pomiędzy sieć a uzwojenie zasilające. 

Zespół wielkoprądowy typu TZW 4000 umożliwia uzyskanie prądu wyjścio-
wego o obciążalności długotrwałej do 1000 A lub o obciążalności 5-minutowej  
do 4000 A. 

 

 
Rys. 1.1.11. Układ zespołu wielkoprądowego [1]:  

l – transformator wielkoprądowy (TW) z przekładnikiem prądowym (PP), 2 – dławik regulacyjny,  
3 – amperomierz do pomiaru prądu wtórnego, 4 – woltomierz, jako wskaźnik nasycenia rdzenia  
                                                   roboczego, 5 – obiekt badany 

1.1.8. Źródła zasilania układów pomiarowych 

Stanowiska pomiarowe w laboratoriach elektrotechniki i elektroniki mogą 
być zasilane z następujących źródeł: 
a) akumulatorów i prostowników, 
b) stabilizowanych zasilaczy laboratoryjnych, 
c) sieci niskiego napięcia prądu stałego, 
d) pięcioprzewodowej sieci prądu 3-fazowego. 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  1. Wiadomości ogólne 
 

16 

Akumulatory jako źródła zasilania w laboratorium są obecnie coraz  
rzadziej stosowane i w zasadzie tylko wówczas, gdy jest wymagane dokładnie 
stałe w czasie napięcie (bez tętnień) np. w kompensatorach. Stabilizowane  
zasilacze laboratoryjne mogą pracować jako źródła stałego napięcia lub stałego 
prądu. Zasilacze pozwalają uzyskać napięcie stabilne o dużej dokładności  
(np. ±0,01%) nawet z eliminacją spadków napięć na rezystancji przewodów 
doprowadzających. Możliwe jest programowanie wartości napięcia wyjściowego 
lub prądu zasilania odbiornika. Jeżeli istnieje potrzeba zwiększenia wartości napię-
cia lub prądu poza wartości wynikające z zakresów zasilacza można je łączyć 
szeregowo lub równolegle. Przy połączeniu szeregowym należy pamiętać o tym, 
aby napięcie między obudową a zaciskami wyjściowymi nie przekroczyło  
dopuszczalnej wartości (np. 400 V), a przy połączeniu równoległym dwu zasilaczy 
obydwa muszą mieć nastawione dokładnie to samo napięcie. Jeżeli nie jest  
spełniony ten warunek, wówczas popłynie prąd wyrównawczy, który może 
uszkodzić zasilacz. 

Napięcie sieci prądu stałego w zależności od potrzeb wynikających z zasi-
lania poszczególnych ćwiczeń może być regulowane do wartości ok. 230 V. 

 
 

 
Rys. 1.1.12. Tablica laboratoryjna: a) wygląd zewnętrzny; b) schemat połączeń 

Sieć elektroenergetyczna prądu 3-fazowego jest o napięciu znamionowym 
230V/400V i częstotliwości 50 Hz. Na tablicy laboratoryjnej (rys. 1.1.12) są umo-
cowane neonowe lampki sygnalizacyjne (1), wyłączniki ręczne (2), gniazda  
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wtykowe (3) oraz zaciski umożliwiające przyłączenie odbiorników (L1, L2, L3,  
N, ±), wewnątrz umieszczono urządzenia zabezpieczające w tym bezpieczniki (4)  
i wyłącznik różnicowoprądowy. Metalowa obudowa tablicy jest przyłączona do 
przewodów uziemiających instalacji przeciwporażeniowej. 

Literatura 

[1] Leszczyński J., Piotrowski Z.: Laboratorium elektrotechniki ogólnej, skrypt dla 
szkół wyższych, Politechnika Łódzka, 1971. 
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1.2.1. Mierniki elektromechaniczne 

1.2.1.1. Wstęp 

Przyrządy elektryczne ze względu na budowę (elementy toru pomiarowego) 
możemy podzielić na elektromechaniczne i elektroniczne. 

Miernik elektromechaniczny zawiera elektryczny mechanizm pomiarowy 
i przetwornik ale bez elementów elektronicznych. Wyjątek stanowią diody (np. 
w przyrządach prostownikowych). Główna część tego miernika nosząca nazwę 
ustroju pomiarowego to przetwornik elektromechaniczny, który zamienia wiel-
kość elektryczną na moment napędowy, a ten z kolei w przesunięcie wskazówki. 
Ze względu na zasadę działania czyli wykorzystany sposób przetwarzania  
energii rozróżnia się mechanizmy: magnetoelektryczne, elektromagnetyczne, 
elektrodynamiczne, indukcyjne, cieplne i elektrostatyczne. Mechanizmy te są 
podstawowymi elementami w przyrządach elektromechanicznych ale występu-
ją również w układach z przetwornikami w przyrządach elektronicznych.  
Moment napędowy zależy od wartości wielkości elektrycznej (natężenia prądu, 
napięcia, iloczynu natężeń), która pobudza mechanizm. 

Stan przejściowy miernika opisuje równanie ruchu 
2

n2
d dJ G D M

dtdt
α α

+ + α =                                                (1.2.1) 

gdzie: J – moment bezwładności organu ruchomego, G – współczynnik tłumienia, 
D – stała zwracania sprężyn lub taśm, nM  – moment napędowy, α – kąt  
odchylenia organu ruchomego od położenia neutralnego. 

W stanie równowagi moment napędowy jest równoważony przez moment 
zwrotny, który jest funkcją kąta odchylenia organu ruchomego. Kąt odchylenia 
wskazówki zależy od budowy przyrządu i wynosi najczęściej: 50°, 90°, 110°  
a nawet 240° lub 360°. Podziałka miernika powinna być zbliżona do równo-
miernej. Nie zawsze daje się to jednak zrealizować (np. w przypadku gdy mo-
ment ma przebieg kwadratowy) i wówczas należy przynajmniej zapewnić rów-
nomierność podziałki od 30% wartości zakresu pomiarowego. 

Moment zwrotny jest wytwarzany przez sprężyny spiralne lub taśmy 
skrętne. Niekiedy do wytwarzania momentu zwrotnego stosuje się magnesy 
trwałe, szczególnie w miernikach pracujących w trudnych warunkach eksploa-
tacyjnych.  
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Tabela 1.2.1. Niektóre symbole graficzne używane do opisu przyrządów  
pomiarowych elektrycznych [1] 
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Odpowiedni dobór wartości obydwu momentów, a szczególnie ich różnica 
w otoczeniu punktu równowagi będąca tzw. momentem ustalającym pozwala 
uzyskać dostateczną odporność mierników na wpływy czynników zewnętrznych 
(temperatura otoczenia, drgania i wstrząsy, częstotliwość, zewnętrzne pole  
magnetyczne i elektryczne) oraz wewnętrznych (tarcie w łożyskach). Istotna 
jest odpowiedź miernika na wymuszenie skokowe, czyli włączenie go do obwodu 
pomiarowego. Nadmiar energii dostarczonej z obwodu zewnętrznego do ukła-
du elektromagnetycznego ustroju pomiarowego powoduje wahanie wskazówki 
przez długi okres uniemożliwiający szybki odczyt wielkości mierzonej. Dlatego 
wymagane jest rozproszenie tej energii w tłumikach. Rodzaj ruchu wskazówki 
zależy od stopnia tłumienia. W miernikach elektrycznych stosuje się trzy  
sposoby tłumienia: powietrzne, magnetyczne i cieczowe.  

Moment tłumiący jest proporcjonalny do prędkości kątowej i współczynnika 
tłumienia, którego wartość zależy od wymiarów tłumików i właściwości czynni-
ków tłumiących (gęstości powietrza, indukcji magnetycznej, lepkości cieczy). 

Na skalach przyrządów powinny być umieszczone następujące dane: 
−  symbol jednostki wielkości mierzonej, 
−  symbol ustroju pomiarowego, 
−  symbol klasy dokładności, 
−  oznaczenie ustawienia miernika w czasie pracy, 
−  symbol napięcia probierczego, 
−  nazwa lub znak wytwórni. 

W specyficznych przypadkach mogą być umieszczane dodatkowe informacje: 
− symbol przetwornika pomiarowego, 
− symbol ochrony od pól magnetycznych, 
−  przekładnia przekładnika prądowego lub napięciowego współpracującego  

z miernikiem. 
W tabeli 1.2.1 podano ważniejsze symbole umieszczane na elektrycznych 

przyrządach pomiarowych. 

1.2.1.2. Mierniki magnetoelektryczne 
Schemat ustroju pomiarowego miernika magnetoelektrycznego pokazano na 

rys. 1.2.1. Moment napędowy tego przyrządu wyraża się wzorem 

 nM cBI=                                                  (1.2.2) 
gdzie: c – stała przyrządu zależna od liczby zwojów cewki i jej wymiarów,  
I – prąd w cewce, B – indukcja magnetyczna w szczelinie powietrznej. 
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Rys. 1.2.1. Ustrój miernika magnetoelektrycznego: l – magnes trwały, 

2 – rdzeń stalowy, 3 – cewka ruchoma, 4 – nabiegunnik, 5 – ciężarki wyważeniowe 

Maksymalna wartość prądu w cewce najczęściej wynosi 100 mA, a mak-
symalna indukcja w szczelinie jest rzędu dziesiętnych części Tesli. Mierniki 
magnetoelektryczne posiadają istotne zalety, takie jak duża czułość, mały  
pobór mocy i odporność na wpływy zewnętrznych pól magnetycznych.  
Charakteryzują się one niewielką przeciążalnością. Najczęstsze zastosowanie 
tych mierników to amperomierze i woltomierze prądu stałego, ale w połączeniu  
z prostownikami służą również do pomiarów natężenia prądu i napięcia  
w obwodach prądu zmiennego jako tzw. mierniki uniwersalne. Amperomierze 
bezpośrednie mają zakres od około 5 μA do 100 mA. Amperomierze z bocznika-
mi wewnętrznymi wykonuje się do 60 A, a z bocznikami zewnętrznymi do  
l5 kA. Ustrój pomiarowy woltomierza jest wykonany na prąd IV = 1 mA o 
oporze wewnętrznym l000 Ω/V. Rozszerzenie zakresu woltomierzy wykonuje się 
za pomocą oporników dodatkowych. Wskazania miernika magnetoelektrycz-
nego maleją ze wzrostem temperatury o około 0,4%/1°K. Najniższe zakresy po-
miarowe miliwoltomierzy wynoszą 15 mV. Mierniki te są również stosowane jako 
logometry, a w układach z odpowiednimi przetwornikami służą do pomiaru mocy. 

1.2.1.3. Logometry magnetoelektryczne 

Logometry magnetoelektryczne zwane też ilorazowymi mają duże zastoso-
wanie jako mierniki wielkości elektrycznych lub nieelektrycznych. Mierniki 
wielkości elektrycznych to omomierze i częstościomierze. Na rysunku 1.2.2  
pokazano schemat omomierza ilorazowego. Cewka ruchoma ma dwa skrzyżowane 
uzwojenia, których boki są umieszczone w szczelinie obwodu magnetycznego.  
Momenty napędowe są przeciwnie skierowane i nie ma potrzeby stosowania  
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sprężynek wytwarzających moment zwrotny. Należy jednak pamiętać, że położenie 
wskazówki, gdy przyrząd jest wyłączony, jest dowolne. Kąt odchylenia organu 
ruchomego zależy tylko od ilorazu dwóch prądów, a nie zależy od napięcia zasi-
lającego układ. Stosunek prądów jest funkcją (f1 i f2) kąta nachylenia α, czyli  
w stanie równowagi 

1 2 2

2 1 1

I c f ( ) .
I c f ( )

α
=

α
                                                      (1.2.3) 

 
Rys. 1.2.2. Układ połączeń magnetoelektrycznego omomierza ilorazowego: 

1 2R R  – rezystancje cewek ruchomych; xR – rezystancja mierzona;  

0R  – rezystancja porównawcza 

Odchylenie organu ruchomego występuje, gdy zmieniają się prądy w obydwu 
uzwojeniach cewki lub na skutek zmiany prądu w jednym uzwojeniu. Stosunek 

prądów  jest funkcją rezystancji mierzonej xR  i przyrząd jest wyskalowany 

w omach. Logometr pokazany na rys. 1.2.2 jest nazywany typu X, co wynika ze 
skrzyżowania cewek. Bywają też logometry, których cewki mogą być usytuowane 
w kształcie litery T. Przyrządy ilorazowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych 
wykorzystuje się najczęściej jako mierniki temperatury.  

Na rysunku 1.2.3 pokazany jest układ połączeń typowego ilorazowego 
miernika temperatury stosowanego przy niewielkich odległościach między punk-
tem pomiaru i usytuowaniem miernika. Rezystor Rυ jest najczęściej platynowym 
czujnikiem, którego zmiana rezystancji mierzona przez logometr umożliwia  
pośredni pomiar temperatury. 

 

1

2

I
I
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Rys. 1.2.3. Układ połączeń magnetoelektrycznego ilorazowego miernika  

temperatury; Rυ – rezystancja czujnika temperatury,  
RL – rezystancja linii dwuprzewodowej 

1.2.1.4. Mierniki prostownikowe 

Istotne zalety ustrojów magnetoelektrycznych spowodowały wykorzystanie 
ich do pomiarów w obwodach prądu przemiennego z użyciem układów pro-
stownikowych półprzewodnikowych. W miernikach prostownikowych często 
stosuje się diody półprzewodnikowe germanowe. Ich zalety to duża stabilność, 
stosunkowo niewielki wpływ temperatury szczególnie w kierunku przewodze-
nia, małe napięcie progowe oraz bardzo małe wymiary i mała pojemność. 

Moment napędowy tych przyrządów określa wzór 
T T

n śr
0 0

1 1M idt idt I
T T

= Φ = Φ =Φ ⋅∫ ∫                         (1.2.4) 

Wobec tego odchylenie organu ruchomego magnetoelektrycznego przyrządu pro-
stownikowego zależy od wartości średniej prądu. Jeżeli przez przyrząd płynie prąd 
sinusoidalny to, przy prostowaniu dwupołówkowym (rys. 1.2.4), przez ustrój po-
miarowy przyrządu płynie prąd o wartości średniej 

T/2

śr m m
0

2 2I I sin t I ,
T

= ω =
π∫                                   (1.2.5) 

a ponieważ wartość skuteczna prądu sinusoidalnego 

mI= ,
2

I                                                      (1.2.6) 

wobec tego współczynnik kształtu dla przebiegu sinusoidalnego 

                                               (1.2.7) 
śr

I πk = =1,11
2 2I

=
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Rys. 1.2.4. Prostowanie dwupołówkowe: a) układ pomiarowy;  

b) przebieg prądu wyprostowanego 

Mierniki prostownikowe przy pomiarach prądu zmiennego są wzorcowane 
w wartościach skutecznych, czyli w przypadku gdy ten miernik jest przewidziany 
również do pomiaru natężenia prądu stałego, to należy włączyć taki opornik 
dodatkowy, aby przez cewkę pomiarową popłynął prąd 1,11 razy mniejszy. 
Oczywiście dotyczy to tylko przypadku sinusoidalnego kształtu prądu lub napięcia. 
W innych przypadkach powstają stosunkowo duże błędy, ponieważ mierniki  
te są bardzo czułe na kształt krzywej wielkości mierzonej.  

Na rysunku 1.2.5 pokazano typowy układ miliamperomierza prostownikowe-
go z bocznikiem. Jeżeli prąd mierzony miałby bardzo małą wartość (do 1,5 mA) 
to bocznik jest zbędny. Najczęściej jednak przyrządy te są stosowane jako wie-
lozakresowe i wówczas boczniki są stosowane na wszystkich zakresach. Przy 
prądach dużych (do 6 A) dodatkowo stosuje się transformator włączony między 
zaciski wejściowe a układ pomiarowy. 

 

 
Rys. 1.2.5. Układ połączeń miliamperomierza prostownikowego: D – diody  
półprzewodnikowe, M – magnetoelektryczny ustrój pomiarowy, RB – bocznik,  
                                                            R – rezystory 

a)                                       b) 
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Zmiana temperatury otoczenia ma różnorodny wpływ na układy pomiarowe, 
zależnie od rodzaju i wartości wielkości mierzonej. Kompensację zmian tempe-
ratury można uzyskać stosując różne sposoby włączania oporników manganinowych 
lub oporników z drutu miedzianego ale tylko dla małego zakresu temperatur. 
Wpływ częstotliwości nie jest duży. W przypadku stosowania diod ostrzowych  
w zakresie (30...10000) Hz błąd nie przekracza ±1,5%. 

1.2.1.5. Mierniki elektromagnetyczne 

Mierniki elektromagnetyczne to przyrządy z ruchomym rdzeniem ferroma-
gnetycznym (rys. 1.2.6). Prąd elektryczny przepływając przez cewkę, wytwarza 
pole magnetyczne, które magnesuje rdzenie (stały i ruchomy). Zasada działania 
polega na odpychaniu się jednoimiennie namagnesowanych rdzeni. Zarówno 
prąd stały jak i zmienny powodują odpychanie się rdzeni i obrót organu rucho-
mego. Ze względu na konstrukcję organu ruchomego rozróżnia się dwa typy 
mierników: o rdzeniu wciąganym i rdzeniach odpychanych. Momenty napędo-
we wytworzone przez prąd stały i sinusoidalnie zmienny zależą od kwadratu 
prądu i można określić je wzorem 

                                                    (1.2.8) 
czyli podziałka miernika ma charakter kwadratowy. Nie jest to wygodne w eksploa-
tacji, ale poprzez odpowiednią konstrukcję rdzeni dąży się do uzyskania podziałki 
możliwie równomiernej. 
 

 
Rys. 1.2.6. Ustrój miernika elektromagnetycznego o rdzeniach odpychanych: 

l – ferromagnetyczny rdzeń stały, 2 – rdzeń ruchomy, 3 – uzwojenia cewki 

Przyrządy te charakteryzują się prostą budową, odpornością na przeciążenia, 
stosunkowo niską ceną, dużą niezawodnością i dlatego są chętnie stosowane 
jako amperomierze i woltomierze prądu zmiennego w klasach dokładności od  

2
nM  = c I ,
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0,1 do 2,5. Zarówno w amperomierzach jak i w woltomierzach ustala się stałą 
wartość amperozwojów znamionowych Iz = const (najczęściej w przedziale 
60...400). Zmiana zakresu amperomierza odbywa się przez zmianę liczby  
zwojów cewek łączonych szeregowo albo sposobu połączenia cewek: początkowo 
łączy się szeregowo następnie równolegle. Boczników się nie stosuje. Największy 
zakres amperomierza wynosi 350 A. Rozszerzanie zakresu woltomierza realizuje 
się poprzez oporniki dodatkowe manganinowe lub konstantanowe. Zakresy  
pomiarowe woltomierzy wynoszą najczęściej (6...600) V. 

Woltomierze elektromagnetyczne w porównaniu z analogicznymi magneto-
elektrycznymi pobierają stosunkowo duży prąd; przy najmniejszych napięciach 
nawet do 1 A, a przy najwyższych zakresach do 2,5 mA. Zmiana temperatury  
w tych przyrządach powoduje zmianę właściwości sprężystych elementów  
wytwarzających moment zwrotny oraz zmianę rezystancji cewek, ale wpływ ten 
jest niewielki i błąd wskazań spowodowany zmianą temperatury nie jest duży. 

Zmiana częstotliwości ma wpływ na prądy wirowe powstające w rdzeniu fer-
romagnetycznym oraz na reaktancję cewek. Jeżeli będzie zastosowany układ 
kompensacji wpływu zmian częstotliwości wówczas woltomierze elektroma-
gnetyczne mogą być stosowane do pomiaru przy częstotliwościach do 1,5 kHz, 
natomiast amperomierze do 2,5 kHz. 

Przyrządy elektromagnetyczne mierzą wartości skuteczne prądów i napięć 
sinusoidalnie zmiennych. W przypadku krzywych odkształconych, szczególnie  
dla krzywych spiczastych, mogą wystąpić stany nasycenia w rdzeniu co powo-
duje powstawanie dodatkowych błędów pomiarów. Można je stosować przy  
krzywych odkształconych o współczynniku szczytu nie przekraczającym 2. 

Natężenie pola magnetycznego w tych miernikach jest niewielkie i dlatego 
stosunkowo duży jest wpływ obcych pól magnetycznych, szczególnie wówczas, 
gdy kierunek pola zewnętrznego jest zgodny z osią cewki. Z tego względu  
w tych przyrządach stosuje się ekrany ferromagnetyczne ekranujące cewki.  
W miernikach tablicowych ekranem takim jest obudowa stalowa, natomiast  
w miernikach laboratoryjnych stosuje się specjalne ekrany, a w precyzyjnych 
układy astatyczne. Układ  astatyczny  (rys. 1.2.7)  zawiera  dwa  magnetyczne 
ustroje pomiarowe o przeciwnie nawiniętych cewkach, połączone wspólnie. 
Zewnętrzne pole magnetyczne Φz wzmacnia pole jednej cewki i zmniejsza pole 
drugiej cewki. Ostatecznie wpływ zewnętrzny jest praktycznie niewielki. 
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W pewnym stopniu zasadę działania mierników elektromagnetycznych 

można wykorzystać w miernikach rezonansowych. Przykładem są częstościo-
mierze wibracyjne, których budowa jednak zasadniczo różni się od omówionych 
wcześniej przyrządów. Częstościomierze mają szereg języczków stalowych, 
które poddane drganiom rezonansowym przez elektromagnes wskazują odpowied-
nią częstotliwość. Drga ten języczek, którego częstotliwość drgań własnych jest 
równa częstotliwości prądu zmiennego. Pomiar nie jest ciągły i mogą jednocześnie 
drgać dwa lub trzy języczki o różnych amplitudach drgań. Częstościomierze mogą 
być dwojakiego rodzaju: o bezpośrednim wzbudzeniu drgań budowane na zakres 
częstotliwości do 1500 Hz i o pośrednim wzbudzeniu na zakres do 100 Hz. 
 

 
Rys. 1.2.8. Układ połączeń częstościomierza ilorazowego elektromagnetycznego 

 

 

Rys. 1.2.7. Układ astatyczny 
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Wykorzystując kwadratową zależność momentu napędowego jako funkcji 
kąta wychylenia, mierniki elektromagnetyczne można również wykorzystać 
jako mierniki ilorazowe czyli logometry. W przyrządach tych organem ruchomym 
są rdzenie ferromagnetyczne, a dwie cewki są elementem stałym. Ilorazowe 
ustroje elektromagnetyczne są wykorzystywane do budowy częstościomierzy, 
fazomierzy i synchronoskopów. Układ częstościomierza ilorazowego pokazano 
na rys. 1.2.8. Zmiana częstotliwości powoduje zmianę prądów 1 2I i I  i oczywi-

ście zmianę ilorazu 1

2

I
I

oraz wychylenie wskazówki. Fazomierze elektromagne-

tyczne służą do pomiaru cosφ w sieciach 1-fazowych i 3-fazowych prądu 
zmiennego. 

1.2.1.6. Mierniki elektrodynamiczne 

Mierniki te mają dwie cewki: nieruchomą i ruchomą (rys. 1.2.9). Doprowa-
dzenie prądu do cewki ruchomej, podobnie jak w miernikach magnetoelek-
trycznych, jest realizowane za pomocą sprężynek, które wytwarzają moment 
zwrotny. Zmiana kierunku prądów w obu cewkach nie powoduje zmiany  
kierunku momentu napędowego i dlatego mierniki te mogą być używane przy 
prądach stałym i zmiennym. Przyrządy te są bardzo dokładne, ale drogie i nie-
odporne na przeciążenia. W wykonaniu jako amperomierze i woltomierze nie 
mają zastosowania w pomiarach technicznych, natomiast budowane są jako 
przyrządy wzorcowe w klasach 0,1 i 0,2. 
 

 
Rys.1.2.9. Ustrój miernika elektrodynamicznego:  

l – cewka nieruchoma, 2 – cewka ruchoma 

Duże zastosowanie znajdują jako watomierze w wykonaniu precyzyjnym 
lub technicznym (tablicowym). W watomierzu cewka nieruchoma jest cewką 
prądową (rys. 1.2.10) przez którą przepływa prąd I1 odbiornika, natomiast  
cewka ruchoma jest cewką napięciową i płynie przez nią prąd I2, którego  
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wartość zależy od napięcia na odbiorniku. Opornik RD jest opornikiem dodat-
kowym rozszerzającym zakres napięciowy (podobnie jak w woltomierzach). 

Moment napędowy przyrządu jest określony wzorem 

                                           (1.2.9) 

gdzie ψ jest kątem przesunięcia fazowego prądów I1 i I2. 
Ostatecznie moment ten zarówno przy prądzie stałym jak i zmiennym jest  

proporcjonalny do mocy P pobieranej przez odbiornik R0, przy czym dla prądu 
stałego nie ma przesunięcia fazowego, czyli cosψ = 1. 
 

 
Rys. 1.2.10. Układ  połączeń watomierza: RD – opornik dodatkowy, R0 – odbiornik 

Moc czynna przy prądzie i napięciu odkształconym jest określona wzorem 

1 1 1 2 2 2 k k kP U I cos U I cos ... U I cos= ϕ + ϕ + + ϕ                  (1.2.10) 

w którym cyfry l, 2, ...k oznaczają numer kolejnej harmonicznej napięcia, prądu 
oraz kąta φ przesunięcia między napięciem i prądem odpowiedniej harmonicznej. 
Przy pomiarze mocy czynnej w takim przypadku momenty napędowe są  
wytwarzane przez płynące w obu cewkach prądy o jednakowych częstotliwościach, 
więc moment napędowy będzie proporcjonalny do sumy mocy poszczególnych 
harmonicznych. 

Obecnie w elektroenergetyce coraz częściej mamy do czynienia z przypad-
kiem, w którym napięcie jest praktycznie sinusoidalne, a prąd jest odkształcony 
i wówczas średni moment napędowy 

T

n 1m1 2m1 1 1 1m1 1
0

1M I I sin t sin( t )dt cU I cos= ω ⋅ ω + ϕ = ϕ
Τ ∫        (1.2.11) 

gdzie I1m1, I2m1 są to amplitudy pierwszych harmonicznych prądów płynących 
przez obydwie cewki watomierza. 

n 1 2M  = c I  I  cosψ,
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Wobec tego moment napędowy miernika jest proporcjonalny do iloczynu 
przebiegów o częstotliwości podstawowej i mierzona moc jest tylko mocą 
pierwszych harmonicznych prądu i napięcia. 

Watomierze elektrodynamiczne są stosowane głownie jako mierniki  
laboratoryjne klas 0,1 i 0,2 w obwodach prądu zmiennego. Zmianę zakresów 
tych watomierzy realizuje się za pomocą oporników dodatkowych w obwodach 
napięciowych, a w obwodach prądowych przez szeregowe lub równoległe 
łączenie sekcji cewki prądowej. Wykonywane są na zakresy napięciowe od 
30 V do 750 V, prądowe 0,5 A do 20 A przy znamionowym współczynniku 
mocy: 1; 0,5; 0,2; 0,1. Oba obwody watomierza wytrzymują trwałe przeciąże-
nia: napięciowy 50% i prądowy 20%. Błąd temperaturowy jest kompensowany 
poprzez odpowiednio dobrane oporniki manganinowe. Indukcja magnetyczna  
w tych przyrządach jest niewielka i dlatego istnieje stosunkowo duży wpływ 
zewnętrznych pól magnetycznych na ich wskazania. W celu eliminacji pól 
obcych stosuje się ekrany magnetyczne lub układy astatyczne (jak w miernikach 
elektromagnetycznych). Wpływ zmiany częstotliwości jest niewielki w prze-
dziale do 500 Hz lub nawet do 5000 Hz przy mniej dokładnych pomiarach. 
Zmiana kształtu krzywej wielkości mierzonej również nie wpływa na pracę 
tych przyrządów. Amperomierze oraz woltomierze zawsze mierzą wartości 
skuteczne odpowiednich wielkości, a watomierze moc czynną przy dowolnych 
kształtach napięcia lub prądu (w paśmie częstotliwości znamionowej). 

1.2.1.7. Mierniki ferrodynamiczne 

 
Rys. 1.2.11. Ustrój miernika ferrodynamicznego:  l – cewka nieruchoma,  

2 – rdzeń ferromagnetyczny, 3 – cewka ruchoma 

Miernik ferrodynamiczny, chociaż powstał przez wprowadzenie rdzenia 
ferromagnetycznego do obwodu magnetycznego miernika elektrodynamicznego, 
ale pod względem budowy i zasady działania przypomina miernik magnetoelek-
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tryczny, w którym magnes trwały został zastąpiony elektromagnesem (rys. 1.2.11). 
Wprowadzenie ferromagnetyka powoduje wielokrotne powiększenie strumienia 
magnetycznego, czyli zwiększenie momentu napędowego bez powiększenia 
poboru mocy. Skutkuje to wzrostem czułości miernika. Obwód magnetyczny 
miernika ferrodynamicznego wykonany jest z blach o małej stratności. Mierniki 
te są wykonywane głównie do pomiaru mocy. Moment napędowy określony 
jest równaniem 

n 1 2M =c BI cos ,ϕ                                           (1.2.12) 

w którym kąt φ jest kątem przesunięcia między wektorami indukcji B w szczelinie i 
prądu 2I  w cewce ruchomej, a ponieważ indukcja zależy od prądu 1I   
w cewce nieruchomej, to moment wyraża wzór 

   n 2 1 2M =c I I  cos ,ϕ                                         (1.2.13) 

czyli dla watomierza otrzymamy 

n 1M =cUI cos .ϕ                                             (1.2.14) 

Wobec tego odchylenie organu ruchomego jest proporcjonalne do mierzonej mocy 
czynnej P, a podziałka watomierza jest równomierna. 

W woltomierzach ferrodynamicznych prądy w obydwu cewkach są równe  
I1 = I2, cosφ = l, czyli 

                                                   (1.2.15) 

a podziałka woltomierza będzie miała przebieg kwadratowy. 
Analogiczne zależności występują w amperomierzach. Obecnie jednak  

amperomierze i woltomierze ferrodynamiczne zostały zastąpione tańszymi  
i niezawodnymi miernikami elektromagnetycznymi. 

Mierniki ferrodynamiczne charakteryzują się mocną konstrukcją odporną 
na drgania i wstrząsy, jednak obecność żelaza powoduje dodatkowe błędy  
zależne od częstotliwości. Watomierze w zasadzie pracują poprawnie przy często-
tliwości, dla której były wzorcowane lub w pobliżu tej wartości (np. 45÷65 Hz). 
Jeżeli mierniki te byłyby stosowane przy prądzie stałym i zmiennym, to różne dla 
tych dwu przypadków punkty pracy na pętli histerezy powodują dodatkowe błędy. 
Należy zaznaczyć, że istnieje, podobnie jak w watomierzach elektrodynamicznych, 
silna zależność błędu pomiaru od kąta φ przesunięcia między napięciem i prądem. 
Pomiar mocy przy bardzo małym cosφ bywa obarczony dużym błędem. Poza  
watomierzami produkuje się również waromierze oraz logometry ferrodynamiczne 
w zastosowaniu jako fazomierze lub mierniki częstotliwości. 

2
nM =c U ,′
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1.2.1.8. Mierniki indukcyjne 

W miernikach indukcyjnych wykorzystuje się współdziałanie zmiennego 
strumienia magnetycznego z prądami wirowymi indukowanymi w przewodzącym 
elemencie ruchomym. Stąd zastosowanie tych przyrządów jest tylko w obwodach 
prądu zmiennego. Organ ruchomy może być w postaci bębna aluminiowego lub 
tarczy aluminiowej. Obecnie spotyka się tylko rozwiązania z tarczą. Tarcza  
ruchoma powinna być wykonana z materiału lekkiego o dobrej przewodności. 
Dlatego stosowane jest aluminium. Przyrządy te można wykonywać jako ampe-
romierze, woltomierze lub watomierze ale z przyrządów wskazówkowych  
produkowane są nielicznie jedynie watomierze. Amperomierze i woltomierze 
zostały wyparte przez mierniki elektromagnetyczne.  

 

 
Rys. 1.2.12. Ustrój licznika indukcyjnego jednofazowego: a) główne elementy licznika, 
b) kierunki strumieni magnetycznych (zaznaczone w kwadratach), prądów wirowych 
(linią przerywaną) oraz sił mechanicznych, c) wykres wektorowy licznika, d) przebiegi 
liniowe strumieni: l – elektromagnes prądowy, 2 – elektromagnes napięciowy, 3 – tarcza,  
                                                        4 – magnes trwały 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  1. Wiadomości ogólne 
 

34 

Typowym przykładem miernika indukcyjnego stosowanego jeszcze  
w praktyce, jest licznik energii elektrycznej. Obecnie liczniki elektromechaniczne 
są wypierane przez liczniki elektroniczne, ale liczniki indukcyjne są nadal  
stosowane, ponieważ są stosunkowo tanie i niezawodne. Składa się on, podobnie 
jak watomierz, z obwodu napięciowego zawierającego rdzeń z blachy transfor-
matorowej z cewką napięciową o dużej liczbie zwojów i obwodu prądowego 
również z takim rdzeniem i cewką prądową o małej liczbie zwojów nawiniętej 
grubym drutem. Obydwa obwody magnetyczne zawierają szczeliny powietrzne 
w związku z czym zależności ich strumieni magnetycznych od prądów są  
liniowe. Między tymi obwodami jest wirująca tarcza aluminiowa połączona 
mechanicznie za pośrednictwem kół zębatych i ślimacznicy z liczydłem. Oby-
dwie cewki wytwarzają strumienie magnetyczne, które można podzielić na trzy 
składowe: wytwarzające momenty napędowe, bocznika i rozproszenia. W dalszych 
rozważaniach będą rozpatrywane tylko składowe napędowe. Strumień wytwa-
rzający moment napędowy elektromagnesu napięciowego Φu (proporcjonalny 
do prądu w cewce napięciowej) przenika przez tarczę i szczelinę powietrzną 
(rys. 1.2.12a), a strumień wytwarzający moment napędowy elektromagnesu  
prądowego Φi (proporcjonalny do prądu cewki prądowej) przenika tarczę  
i szczelinę powietrzną dwukrotnie. Strumienie Φu i Φi indukują w tarczy alumi-
niowej siły elektromotoryczne, a te z kolei powodują powstawanie prądów  
wirowych transformacji iwu, iwi (rys. 1.2.12b). Zwroty tych prądów określono 
zgodnie z regułą Lenza dla chwili czasowej t (rys. 1.2.12d), tzn. dla chwili  
gdy strumień ΦU rośnie a Φi maleje. Analizowany jest przypadek obciążenia 
rezystancyjno-indukcyjnego o kącie przesunięcia fazowego φ (rys. 1.2.12c). 
Strumień Φi jest w fazie z prądem obciążenia I natomiast strumień Φu w fazie  
z prądem Iu płynącym przez cewkę napięciową o dużej indukcyjności. Oddzia-
ływanie pola magnetycznego o strumieniu Φi na prąd iwu oraz pola magnetycz-
nego o strumieniu ΦU na prąd iwi powoduje zgodnie z regułą lewej dłoni,  
powstanie odpowiednio sił mechanicznych Fi oraz FU (rys. 1.2.12b) i w konse-
kwencji momentu napędowego. W zależności od rozpatrywanej chwili czasowej 
siły Fi i FU mają różne wartości i zwroty. 

W liczniku indukcyjnym występuje łącznie sześć momentów: napędowy, 
pomocniczy, hamujący od magnesu trwałego, dwa hamujące od strumieni Φu  
i Φi oraz moment tarcia. Moment napędowy jest określony wzorem 

n u iM c f sin ,= Φ Φ Ψ                                              (1.2.16) 

gdzie: c – stała, zależna od konstrukcji ustroju pomiarowego i rezystancji  
tarczy, f – częstotliwość, Ψ – kąt zawarty pomiędzy strumieniami Φu i Φi. 
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Moment hamujący w liczniku powstaje poprzez wykorzystanie magnesu 
trwałego umieszczonego z boku tarczy aluminiowej (rys. 1.2.12a). W obracającej 
się tarczy, przez którą przenika stały strumień Φm, indukują się prądy wirowe 
rotacji iwr  (rys. 1.2.12b),  których kierunek wyznacza się z reguły prawej 
dłoni. Prądy te, współdziałając ze strumieniem Φm, wytwarzają siłę Fh przeciw-
działającą przyczynie powstawania prądów iwr, czyli o kierunku przeciwnym 
do kierunku obrotów tarczy. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości  
obrotowej tarczy. Dodatkowe hamowanie wynika z tarcia w łożyskach i w liczydle, 
ale jest to błąd, który jest proporcjonalny do czasu pomiaru. Istnieją sposoby 
kompensujące moment tarcia statyczny poprzez moment pomocniczy. Jeżeli 
momenty napędowy i hamujący, działające na tarcze, są równe, to tarcza obraca 
się ruchem jednostajnym z prędkością obrotową n. Aby ta prędkość była  
proporcjonalna do mocy czynnej pobranej przez odbiornik muszą być spełnione 
związki: Φu = a·U, Φi = b·I oraz sinΨ = cosφ i f = const. Wymagania te są  
spełnione i wówczas liczba obrotów tarczy N w czasie t jest proporcjonalna  
do pobranej w tym czasie energii czynnej We = N/C. Współczynnik proporcjonal-
ności C nosi nazwę stałej licznika i wyraża liczbę obrotów tarczy przypadającą na 
jednostkę energii elektrycznej (np. C = 900 obr/1kWh) 

Jako przyczynę dodatkowych błędów licznika należy wymienić przede 
wszystkim wpływ zmian częstotliwości. Wpływ ten jest dość duży i dlatego 
liczniki powinny pracować tylko przy częstotliwości znamionowej. Wpływ 
zwiększonego, ponad wartość znamionową, napięcia można kompensować 
bocznikiem magnetycznym. 

Niektóre liczniki mają rozszerzony zakres prądowy. W takim przypadku 
poza prądem znamionowym podaje się w nawiasach prąd maksymalny. Trwałe 
przeciążenia prądowe takiego licznika, nawet kilkakrotne, są dopuszczalne  
i nie mogą powodować zmiany ich dokładności poza granicę dopuszczalnych 
błędów wynikających z klasy dokładności. 

Oprócz liczników indukcyjnych są stosowane liczniki magnetoelektryczne 
oraz elektrodynamiczne do pomiaru energii prądu stałego. 

1.2.1.9. Mierniki bimetaliczne 

W miernikach tych funkcję ustroju pomiarowego spełnia element bimeta-
liczny (cieplny) zmieniający kształt pod wpływem ciepła powstałego przy  
przepływie prądu mierzonego. Najczęściej stosowane termobimetale są wykonane 
w postaci sprężyny spiralnej. Wzrost temperatury powoduje skręcenie spirali  
i obrót kątowy wskazówki. Przeciwnie nawinięta druga spirala, nieogrzewana 
prądem mierzonym, kompensuje wpływ temperatury otoczenia. Mierniki te  
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są wykonywane jako amperomierze, woltomierze i watomierze. W amperomierzach 
i woltomierzach odchylenie wskazówki zależy od kwadratu przepływającego 
prądu, a w watomierzach od wartości mocy. Główne zalety tych przyrządów to 
duża przeciążalność, odporność na drgania i wstrząsy oraz możliwość stosowania 
przy prądzie stałym i zmiennym w szerokim zakresie częstotliwości. Ponieważ 
wychylenie jest zależne od skutku cieplnego, czyli od wartości skutecznej prą-
du, to pomiary mogą być wykonywane przy dużych zniekształceniach krzywej 
wielkości mierzonej, co w wielu innych przypadkach stanowi duży problem. 
Jeżeli występuje zmiana prądu w czasie, miernik uśrednia wartość mierzoną.  
W Polsce takich mierników nie produkuje się, natomiast są szeroko stosowane 
w krajach zachodnich. Z powodu dużego wpływu zmian temperatury otoczenia 
na wskazania przyrządu, ich klasy dokładności są niskie i wynoszą zwykle 2 lub 5. 

1.2.1.10. Mierniki elektrostatyczne 

Miernik taki najczęściej jest wykonywany jako kondensator o jednej  
elektrodzie ruchomej i dwóch elektrodach nieruchomych. Działanie pola elek-
trycznego na ładunek elektrody ruchomej powoduje odchylenie organu ruchomego 
w kierunku zwiększenia energii tego pola wyrażonej wzorem 

         21W CU ,
2

=                                             (1.2.17) 

czyli zwiększenia pojemności C układu poprzez zmianę usytuowania elektrod. 
Odchylenie zależy od kwadratu napięcia U. Mierniki są wykorzystywane jako 
woltomierze w obwodach prądu stałego i zmiennego szczególnie do pomiaru du-
żych napięć rzędu kilku lub kilkudziesięciu kV. W obwodach prądu zmiennego 
pokazują wartości skuteczne napięcia niezależnie od kształtu krzywej. Wpływ 
temperatury jest pomijalny. Zmiana częstotliwości nie ma wpływu na wskazania  
i dlatego mogą być stosowane nawet w obwodach o częstotliwości kilku MHz. 
Charakteryzują się bardzo dużym oporem wewnętrznym, rzędu 1010 Ω. Wadą tych 
przyrządów jest mała odporność na wstrząsy i mała przeciążalność. Woltomierze 
elektrostatyczne wysokonapięciowe mogą być stosowane do pomiaru napięć 
nawet o wartości do 600 kV (jeżeli umieszczone są w sprężonym gazie). Charakte-
ryzuje je duża dokładność (0,1%) i duża rezystancja wewnętrzna (1013 Ω). 

1.2.2. Mierniki cyfrowe 

Metody pomiarowe w zależności od sposobu przetwarzania sygnału w pro-
cesie pomiarowym, dzielimy na analogowe i cyfrowe. W metodzie analogowej, 
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wielkości mierzonej zmieniającej się w sposób ciągły, odpowiada wartość też 
zmieniająca się ciągle (np. odchylenie wskazówki miernika). W metodzie  
cyfrowej podzielonym wartościom wielkości mierzonej odpowiadają nieciągłe 
(dyskretne) wartości wyjściowe w postaci kwantów. 

1.2.2.1. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe 

Stosowanie mierników cyfrowych wymaga zamiany sygnału analogowego 
na cyfrowy (dyskretny). Wielkość mierzona jest funkcją ciągłą i musi być  
dokonywane przetwarzanie analogowo-cyfrowe. Istnieje wiele rozwiązań  
przetworników A/C. Różnią się zasadą działania, dokładnością i maksymalną 
szybkością przetwarzania (czasem przetwarzania). Podstawowe ich parametry to: 
• zakres przetwarzania napięć wejściowych, 
• rodzaj i długość binarnego kodu wyjściowego. 
Dokładności przetwarzania zależy od długości kodu. 

Generalnie przetworniki A/C są dwojakiego rodzaju: o przetwarzaniu bez-
pośrednim lub pośrednim. W przetwarzaniu bezpośrednim napięcie wejściowe 
jest porównywane z napięciem odniesienia należącym do 2n przedziałów  
napięć. Każdemu przedziałowi przypisane jest n-bitowe słowo kodowe. Zasad-
nicza ich zaleta to duża szybkość przetwarzania (np. o rozdzielczości 6÷9 bitów 
mają czas przetwarzania 10÷70 ns). W przetwarzaniu pośrednim napięcie  
wejściowe jest przetwarzane na wielkość pośrednią (czas lub częstotliwość), 
która jest mierzona jedną z metod cyfrowych, np. opartą na zliczaniu impulsów. 
W wyniku otrzymujemy sygnał cyfrowy wyjściowy w postaci słowa kodowego. 
Przetworniki o działaniu pośrednim charakteryzują się dużą rozdzielczością 
(12÷16 bitów) i dokładnością, lecz niestety długim czasem przetwarzania 
(10÷200 ms). Najbardziej rozpowszechnionym jest układ wykorzystujący me-
todę czasową z podwójnym całkowaniem. Zalety tej metody przedstawiono  
w p. 1.2.2.2. Pierwszym etapem przetwarzania jest próbkowanie tzn. pobierane 
są próbki wielkości mierzonej w postaci analogowej. Czas próbkowania jest 
znacznie mniejszy od odstępu czasu pomiędzy kolejnymi próbkami. Częstotli-
wość próbkowania, zgodnie z twierdzeniem Shannona-Kotielnikowa, powinna 
być nie mniejsza niż dwukrotna wartość maksymalnej częstotliwości badanego 
przebiegu. Jeżeli wielkość mierzona zmienia się szybko w czasie to należy  
stosować układy próbkujące z pamięcią (Sample and Hold), w których wielkość 
chwilowa jest mierzona i zapamiętywana. 

Następny etap przetwarzania sygnału ciągłego na dyskretny to kwantowanie. 
W procesie kwantowania wielkość mierzona zostaje podzielona na elementarne 
części (kwanty). Graficznie wielkość analogową można wtedy przedstawić  
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jako elementarne poziome odcinki. Wielkość ciągła U w przedziale (Umax÷Umin) 
może przyjmować skończoną liczbę N wartości 

max minU – UN =
ΔU

                                        (1.2.18) 

gdzie: N – liczba kwantów, ΔU – kwant. 
W miernictwie cyfrowym przedział Umax÷Umin jest równoznaczny z zakresem 

pomiaru, a wartość kwantu ΔU zależy od zdolności rozdzielczej miernika, czyli 
najmniejszej wartości wielkości mierzonej o jaką może zmienić się wynik  
pomiaru. Rozdzielczość kwantowania może być określona w bitach (jako liczba 
stanów wejściowych) lub jako przedział kwantowania (przedział wartości  
sygnału analogowego, któremu odpowiada to samo słowo kodowe). Przedział 
kwantowania (w woltach) określa zależność 

                                                 (1.2.19) 

gdzie: UFS – pełny zakres (np. napięcia), n – liczba bitów przetwornika. 
Wartość napięcia reprezentowaną przez słowo kodowe A można zapisać 

następująco 
                                        (1.2.20) 

gdzie A10 jest liczbą dziesiętną. 
Aby liczby dziesiętne mogły być użyte w systemie cyfrowym muszą być 

przetworzone na kod dwójkowy (binarny), np. kod naturalny NB lub dwójkowo 
– dziesiętny BCD. W kodzie dwójkowym naturalnym 

           1 2 n
10 1 2 nA a 2 a 2 ... a 2− − −= + + +                        (1.2.21) 

Podstawą tego systemu jest cyfra 2, a współczynniki 1 n...a a przybierają wartość 0 
lub 1. Na przykład liczbę 26 (w systemie dziesiętnym) zapisujemy w kodzie NB  
w postaci 11010 [tzn. ]. 

W kodzie BCD każda cyfra liczby dziesiętnej jest oddzielnie kodowana 
dwójkowo w postaci słowa. Wykorzystywany jest kod o wagach 8, 4, 2, 1  
(23, 22, 21, 20). Na przykład liczbę 45 zapisujemy w postaci  

. Liczba cyfr w systemie dziesiętnym wynosi 10, czyli do 

zapisu tych cyfr w kodzie dwójkowym są potrzebne słowa 4-bitowe. Słowo  
takie umożliwia zapisanie N = 24 = 16 różnych liczb. 

FS
n

Uq =
2

10FS AU=U(A) ⋅

4 3 2 1 0
10(26) 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 11010⇒ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⇒

10
0100 0101(45)

4 5
⇒
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Przyrząd, który posiada licznik impulsów o trzech polach odczytowych, 
czyli maksymalne jego wskazanie to 999 jednostek (w kodzie dwójkowym 
BCD: 1001,1001,1001), jest przyrządem o trzycyfrowym odczycie. Jeżeli  
zostanie dodany jeden bit to zakres pomiarowy zwiększy się dwukrotnie czyli 
wynosi 1999 jednostek (w kodzie dwójkowym BCD: 0001,1001,1001,1001)  
i jest przyrządem o trzy i pół cyfrowym odczycie. Po dodaniu jeszcze jednego 
bitu zakres pomiarowy wzrasta do 3999 jednostek (w kodzie dwójkowym BCD: 
0011,1001,1001,1001) i wówczas jest przyrządem o 3¾ cyfrowym odczycie. 

1.2.2.2. Woltomierze cyfrowe 

Przyrządy cyfrowe, w porównaniu z analogowymi, mają istotne zalety, takie 
jak: dużą dokładność pomiaru, krótki czas pomiaru, automatyczny wybór zakresu 
i polaryzacji (ze wskaźnikiem znaku), obiektywny odczyt wyniku i łatwość  
rejestracji wyniku z możliwością dalszego wykorzystania.  

Właściwości mierników elektronicznych można określić przez: 
1) zakres mierzonych wielkości, 
2) zakres częstotliwości (szerokość pasma częstotliwości), 
3) czułość, określoną jako minimalną wartość mierzonego sygnału, która  

spowoduje widoczny wynik pomiaru, 
4) zdolność rozdzielczą, określoną jako minimalną różnicę pomiędzy dwiema 

wartościami mierzonych wielkości rozróżnioną przez miernik, 
5) dokładność pomiaru, określoną przez błąd podstawowy miernika przy pomiarze 

w warunkach znamionowych, najczęściej wyrażany jako błąd względny  
w procentach oraz błąd dyskretyzacji (p. 1.3), 

6) impedancję wejściową, która jest wielkością charakteryzującą oddziaływanie 
przyrządu na obiekt badany w czasie pomiaru. 

Typowy woltomierz cyfrowy (rys. 1.2.13) składa się z obwodu wejściowego, 
przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C), źródła napięcia wzorcowego, deko-
dera i cyfrowego wyświetlacza. Obwód wejściowy zawiera dzielnik napięcia  
i wzmacniacz dopasowujący wartość napięcia mierzonego do przetwornika A/C. 
Nastawienie właściwej przekładni dzielnika lub wzmocnienie wzmacniacza  
odbywa się zwykle automatycznie. W obwodzie wejściowym są również filtry 
tłumiące zakłócenia. Przetwornik A/C przetwarza napięcie z obwodu wejścio-
wego na kod cyfrowy zwykle dwójkowo-dziesiętny, który w dekoderze jest  
zamieniany na kod dostosowany do cyfrowego urządzenia odczytowego.  
 

 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  1. Wiadomości ogólne 
 

40 

Najczęściej jest to kod wskaźników siedmiosegmentowych. W zależności od rodza-
ju przetwornika, woltomierze cyfrowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 
• impulsowo-czasowe, 
•  całkujące, z przetwarzaniem napięcie – częstotliwość, 
•  całkujące, z przetwarzaniem napięcie – czas (z podwójnym całkowaniem), 
Ponadto są również kompensacyjne, mieszane oraz z przetwornikiem sigma-delta. 
 

 
Rys. 1.2.13. Schemat blokowy woltomierza cyfrowego 

W woltomierzach impulsowo-czasowych istotą pomiaru jest przetwarzanie 
napięcia na czas, a następnie pomiar tego czasu metodą cyfrową. Metoda impulso-
wo-czasowa pozwala na pomiar wartości chwilowej napięcia, które występuje  
w chwili zrównania się napięcia piłokształtnego z mierzonym. Licznik elektronicz-
ny zlicza impulsy generatora wzorcowego w czasie, który jest proporcjonalny 
do wartości napięcia mierzonego.  

W woltomierzach całkujących napięcie mierzone jest przetwarzane na 
częstotliwość lub czas. Te drugie są nazywane również woltomierzami o po-
dwójnym całkowaniu. Schemat blokowy woltomierza tego typu przedstawiono 
na rys. 1.2.14.  

Napięcie mierzone stałe, zawierające również np. składową zmienną o dowol-
nym kształcie, w przetworniku napięcie-częstotliwość jest zamieniane na impul-
sy trójkątne o stałej amplitudzie i różnej prędkości narastania proporcjonalnej 
do wartości chwilowej napięcia mierzonego, czyli różnej częstotliwości. Zmiana 
kształtu impulsów na prostokątne i następnie pomiar liczby impulsów w zadanym 
czasie stanowi informację o wartości średniej badanego przebiegu. Woltomierze  
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całkujące w odróżnieniu od impulsowo-czasowych i kompensacyjnych mierzą 
wartości średnie napięcia i nie są wrażliwe na zakłócenia w postaci okresowego 
sygnału symetrycznego. Przykładowo został opisany woltomierz z przetwarza-
niem napięcie-czas. 

 

 
Rys. 1.2.14. Woltomierz cyfrowy z przetwarzaniem napięcie-czas 

a) schemat blokowy  b) przebiegi czasowe 

Napięcie mierzone Ux jest podawane przez dzielnik do komparatora i tam 
jest porównywane (w układzie porównującym) z napięciem narastającym liniowo 
uL, wytwarzanym w generatorze. Otwarcie bramki następuje jednocześnie ze  
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startem generatora napięcia liniowego. Przez bramkę w czasie tx przechodzą 
impulsy wytwarzane w generatorze impulsów wzorcowych, które są zliczane 
przez licznik. W chwili zrównania się napięć Ux oraz uL na wyjściu układu  
porównującego pojawia się impuls u3 zamykający bramkę elektroniczną. Wartość 
mierzonego napięcia może być bezpośrednio odczytana ze stanu licznika na 
wskaźniku cyfrowym. Jeżeli szybkość narastania napięcia liniowego wynosi k, 
a częstotliwość impulsów wzorcowych fw to liczba impulsów zliczonych przez 
licznik Nx w czasie tx wynosi: 

x
x w x

UN = f = αU
k

                                   (1.2.22) 

gdzie: k – nachylenie przebiegu napięcia liniowego [V/s]. 
Jeżeli wybierzemy np. α = 10c, gdzie c jest liczbą całkowitą, to cyfry wska-

zywane przez licznik będą jednocześnie cyframi znaczącymi mierzonego napięcia. 
Pomiar napięcia odbywa się cyklicznie. Jest on powtarzany automatycznie 

z częstotliwością (1÷5) Hz. Częstotliwość generatora impulsów wzorcowych 
wynosi najczęściej 100 kHz, 200 kHz lub 1 MHz. Woltomierze tego typu mają 
prostą budowę, ale są stosunkowo mało dokładne (do 0,1%) i wrażliwe na  
zakłócenia. 

W przypadku, gdy chwilowa wartość napięcia zmienia się w czasie pomiaru, 
(np. wskutek przypadkowych zakłóceń), powstaje dodatkowy błąd pomiaru.  
Dokładność pomiaru zależy od: 
• liniowości napięcia wzorcowego, 
• częstotliwości (wartości i stałości) generatora impulsów wzorcowych, 
• czułości komparatora. 
Woltomierze te są wykonywane na zakresy od 1 mV do 1000 V o rozdzielczości 
rzędu (0,1÷1) mV. 

W woltomierzu cyfrowym o podwójnym całkowaniu, układ całkujący 
(integrator) całkuje napięcie mierzone w określonym czasie i następnie do 
wejścia integratora zostaje przyłożone stałe napięcie odniesienia o przeciwnej  
biegunowości. Czas zaniku całki napięcia odniesienia proporcjonalny do 
wartości średniej badanego przebiegu jest mierzony cyfrowo przez licznik 
zliczający impulsy. 

Metoda podwójnego całkowania, w porównaniu z innymi metodami, ma 
istotne zalety. Do najważniejszych należą: niezależność dokładności przetwa-
rzania od integratora i generatora wzorcowego, a także zdolność do tłumienia 
symetrycznego sygnału zakłócającego. Błąd pomiaru wynika głównie z braku 
stałości napięcia odniesienia. Dokładność tych mierników wynosi od 0,05% do 
0,02%. Woltomierze te są mało wrażliwe na zakłócenia i dlatego umożliwiają 
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pomiar bardzo małych wartości napięcia, rzędu 1 μV. Jest to w tym przypadku 
wartość równa zdolności rozdzielczej przyrządu.  

Problem pomiaru napięć zmiennych woltomierzami cyfrowymi sprowadza 
się do budowy odpowiednich przetworników i ich współpracy z woltomierzami 
napięć stałych. Duża dokładność woltomierzy cyfrowych nie pozwala na stosowa-
nie w nich układów prostowania wykorzystywanych w woltomierzach analo-
gowych. Dlatego woltomierze cyfrowe przeznaczone do pomiarów napięć 
zmiennych są wyposażone we własne specjalne przetworniki U~/U-. Są to  
aktywne prostowniki ze wzmacniaczami operacyjnymi, wartości skutecznej, 
średniej lub szczytowej. Typowe pomiary za pomocą woltomierzy to pomiary 
wartości skutecznej przebiegów zmiennych. Problemy występują przy pomiarze 
przebiegów odkształconych. Stosuje się wówczas przetworniki termoelektryczne 
(konwerter RMS/DC), które charakteryzują się małym błędem przetwarzania 
(0,01%) i dużym zakresem częstotliwości (do 100 MHz). W wyniku otrzymu-
jemy „prawdziwą” wartość skuteczną napięcia (true RMS) oznaczoną URMS.  

Pomiar prądu stałego lub zmiennego za pomocą amperomierza cyfrowego 
polega na pomiarze spadku napięcia na boczniku (rezystancji wzorcowej), czyli 
tak samo jak w przypadku amperomierzy analogowych. W przypadku ampero-
mierza wielozakresowego zespół boczników połączony jest z miliwoltomierzem 
cyfrowym o dużej rezystancji wejściowej. 

1.2.2.3. Multimetry cyfrowe 

Multimetry są to wielofunkcyjne przyrządy służące do pomiaru kilku wiel-
kości. Typowy multimetr (serwisowy) wykonuje pięć podstawowych pomiarów 
tzn. pomiar prądu i napięcia w obwodach prądu stałego lub zmiennego oraz  
rezystancji. Dodatkowo może mierzyć częstotliwość, pojemność, temperaturę 
oraz wyznaczać podstawowe parametry tranzystorów i diod, a także wykonywać 
np. testy ciągłości obwodu elektrycznego. Zwykłe multimetry cyfrowe (serwi-
sowe) na panelu wyświetlacza mają odczyt od 3½ do 4½ cyfr, a laboratoryjne są 
dokładniejsze z odczytem 5½ do 8½ cyfrowym. Na przykład, jeżeli odczyt mul-
timetru jest cyfrowy, to na zakresie 10 V może mierzyć napięcie 9,999V,  
a w przypadku rozszerzenia jego zakresu do 120% możliwy jest pomiar napięcia do 
11,999 V i wówczas jest przyrządem z odczytem cztery i pół cyfry. Zakresy 
pomiarowe są przełączane ręcznie lub samoczynnie.  
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Powszechnie stosowany multimetr ma 4 zaciski wejściowe oznaczone: A; 
mA; COM; VΩC. Do pomiaru napięć, rezystancji lub pojemności wykorzystuje 
się zaciski COM i VΩC natomiast do pomiaru dużych prądów A i COM, a do 
małych prądów mA i COM. 

Literatura 

[1] PN-EN 60617-8, Symbole graficzne stosowane w schematach, Część 8: Przyrządy 
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1.3.1. Błąd pomiaru miernikiem analogowym 

Jakość metrologiczna pomiarowego narzędzia analogowego jest określona 
przez względny błąd graniczny przyrządu 

                                      (1.3.1) 

Względny błąd graniczny przyrządu to bezwzględny graniczny błąd δ 
w warunkach znamionowych odniesiony najczęściej do zakresu pomiarowego, 
wyrażony w procentach. Klasa dokładności przyrządu to liczba związana ze 
względnym błędem granicznym zgodnie z tabelą 1.3.1. 
 
Tabela 1.3.1. Wartości bezwzględnego błędu granicznego odniesionego do 

zakresu w zależności od klasy mierników elektromechanicznych [3] 

Klasa  0,05 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5 

Względny błąd 
graniczny δ 

 
±0,05% 

 
±0,1% 

 
±0,2% 

 
±0,5% 

 
±1,0% 

 
±1,5% 

 
±2,5% 

 
±5,0% 

 
Dla miernika analogowego bezwzględny błąd graniczny pomiaru: 

          (1.3.2) 

Względny błąd graniczny dla wartości wielkości mierzonej x mniejszej od 
zakresu, wyrażony w procentach, określa więc zależność: 

                 (1.3.3) 

Ze wzoru 1.3.3 wynika, że względny błąd graniczny pomiaru, wyrażony 
w procentach jest większy od klasy lub równa się klasie przyrządu. 
 

Przykład 1. Jeżeli amperomierzem o zakresie I = 3 A, klasy 0,5, zmierzono 
prąd I = 2,15 A, to względny błąd graniczny wynosi: 

    (1.3.4) 

 

g 100%
zakres

∆
δ = ⋅

g
klasa zakres

100
⋅

∆ =

g
g

klasa zakres 1100% 100%
x 100 x

∆ ⋅
δ = ⋅ = ⋅

klasa zakres 1 0,5 3 1
100% 100% 0, 70%g 100 x 100 2,15

⋅ ⋅
δ = ⋅ = ⋅ =
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1.3.2. Błąd pomiaru miernikiem cyfrowym 

Jeżeli dla miernika cyfrowego producent podaje niedokładność w postaci: 

1 2k % wynik k % zakres,⋅ + ⋅                                 (1.3.5) 

to  bezwzględny błąd graniczny jest równy: 

g 1 2k % x k % zakres.∆ = ⋅ + ⋅                                 (1.3.6) 

Względny błąd graniczny przyrządu cyfrowego: 

1 2
g

k % x k % zakres 100%.
x

⋅ + ⋅
δ = ⋅                     (1.3.7) 

Przykład 2. Woltomierzem cyfrowym ustawionym na zakres 2 V zmierzono 
napięcie U = 1,254 V. Niedokładność przyrządu podana przez producenta wy-
nosi 0,1% wyniku i 0,05% zakresu. Względny błąd graniczny jest więc równy: 

            (1.3.8) 

Jeżeli błąd pomiaru jest określony przez: 
• podanie niedokładności względnej odniesionej do wartości wskazanej: 

                                                (1.3.9) 

• oraz bezwzględnego błędu dyskretyzacji d równego ± jednej jednostce na 
ostatniej (najmniej znaczącej) pozycji wyniku lub jej wielokrotności k, 

wtedy bezwzględny błąd graniczny przyrządu cyfrowego opisuje wzór: 

g 1k % x k d .∆ = ⋅ +                                         (1.3.10) 

Względny błąd graniczny może być więc obliczony z zależności:  

g 1

k d
k % 100%.

x
⋅

δ = + ⋅                                  (1.3.11) 

Przykład 3. Woltomierzem cyfrowym ustawionym na zakres 2 V zmierzono 
napięcie U = 1,254 V. Niedokładność przyrządu podana przez producenta  
wynosi 0,1% wyniku 1 jednostka (znak). Względny błąd graniczny jest więc 
równy:  

 g
10,1% 100% 0,1% 0,079% 0,18%.

1254
δ = + ⋅ = + =             (1.3.12) 

g
(0,1% 1,254 0,05% 2) 100% 0,18%.

1,254
⋅ + ⋅

δ = ⋅ =

1k % wynik⋅

±
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1.3.3. Obliczanie niepewności wyniku pomiaru  

Zalecenia opracowane przez Główny Urząd Miar i wydane jako wydawnictwo 
pod tytułem „Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik 1999” wprowadzają 
termin niepewność pomiaru jako: „parametr związany z wynikiem pomiaru, 
charakteryzujący rozrzut wartości, które można przypisać wielkości mierzonej”. 

Wynik pomiaru jest wobec tego zawarty w przedziale równym podwójnej 
wartości niepewności i można go przedstawić w postaci zależności:  

x u(x),                                                      (1.3.13) 

w której: x wartość wielkości mierzonej i jej jednostka; u(x) całkowita niepewność 
pomiaru i jednostka wielkości mierzonej. 
Oznaczenie u pochodzi od angielskiego słowa uncertainty (niepewność). 

Przy obliczaniu niepewności pomiaru uwzględnia się niepewność typu A 
oraz niepewność typu B. Niepewność całkowitą wyznaczamy z zależności: 

                                           (1.3.14) 

1.3.4. Zapisywanie wyniku pomiaru 

Zapis wyniku pomiaru powinien zawierać: 
• zmierzoną wartość, 
• niepewność wyniku pomiaru, 
• jednostkę mierzonej wielkości. 
 

Zalecenia norm przewidują zaokrąglanie niepewności wyniku zgodnie 
z zasadami obliczeń i podawanie do dwóch cyfr znaczących. 

Wynik zaokrąglamy identycznie jak niepewność (zgodnie z zasadami obli-
czeń) i podajemy z  taką samą ilością miejsc po przecinku jak niepewność. 

 

Przykład 4. Zmierzono prąd pobierany z sieci zasilającej przez odbiornik 
i uzyskano wartość I = 2,653 A. Niepewność pomiaru prądu wyniosła u = 0,248 A. 

Zapis wyniku pomiaru wygląda następująco: 

                                      (1.3.15) 

 

 

 

±

2 2
A Bu u u .= +

( )I 2,65 0,25 A= ±
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1.3.5. Obliczanie niepewności typu A 

Niepewność typu A ma zastosowanie w przypadku, kiedy wykonujemy  
serię pomiarów tej samej wielkości x. Na podstawie serii pomiarów uzyskujemy 
wartość średnią wyniku zgodnie z wzorem: 

                                               (1.3.16) 

Niepewnością pomiaru typu A jest odchylenie standardowe wartości średniej, 
które można obliczyć z zależności: 

                                 (1.3.17) 

Dla serii o liczbie pomiarów n>30 i normalnym (Gaussa) rozkładzie praw-
dopodobieństwa błędów pomiaru, wartość wielkości mierzonej zawiera się  
w przedziale określonym przez uA z prawdopodobieństwem 68%. Jeżeli uzyskana 
wartość prawdopodobieństwa jest zbyt mała stosujemy niepewność rozszerzoną 
opisaną wzorem: 

                                             (1.3.18) 

Dla prawdopodobieństwa 68% wartość k = 1, dla prawdopodobieństwa 
95% wartość k = 1,96. Podane wartości pochodzą z tabel opisujących właści-
wości rozkładu normalnego (Gaussa) [3]. 

1.3.6. Obliczanie niepewności typu B 

Kiedy wykonujemy pojedynczy pomiar wielkości mierzonej, mamy do  
czynienia z niepewnością typu B. 

Odchylenie standardowe dla niepewności pomiaru typu B obliczamy ze 
wzoru: 

                                           (1.3.19) 

gdzie:  – jest bezwzględnym błędem granicznym przyrządu pomiarowego. 

Dla przyrządów pomiarowych przyjmujemy jednostajny (prostokątny)  
rozkład prawdopodobieństwa błędów. 

n

i
i 1

1x x
n =

= ∑

( )
n 2

A i
i 1

1u x x
n(n 1) =

= −
− ∑

c Au u k.= ⋅

2
g

Bu
3

∆
=

g∆
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Dla pojedynczego pomiaru niepewność stanowi więc 1
3

 wartości błędu 

granicznego. Podobnie jak dla niepewności typu A zwiększenie prawdopodo-
bieństwa uzyskamy, stosując niepewność rozszerzoną: 

                                           (1.3.20) 

gdzie współczynnik k 3a= . Zalecana dla pomiarów jest wartość a = 0,95, co 
oznacza, że wynik pomiaru mieści się w przedziale niepewności z prawdopodo-
bieństwem 95%. 

 

Przykład 5. Amperomierzem klasy 0,5 o zakresie 3 A, zmierzono I = 2,15 A. 
Błąd graniczny bezwzględny wynosi:  

g
klasa zakres 0,5 3 0,015A

100 100
⋅ ⋅

∆ = = = .                   (1.3.21) 

Niepewność typu B uB wynosi: 

.                                  (1.3.22) 

Współczynnik rozszerzenia:  

.                                     (1.3.23) 

Niepewność rozszerzona uC: 

.                     (1.3.24) 

Wynik pomiaru: 

.                                   (1.3.25) 

Przykład 6. Woltomierzem cyfrowym ustawionym na zakres 10 V zmie-
rzono napięcie U = 5,25 V. Niedokładność przyrządu podana przez producenta 
wynosi 0,1% wyniku i 0,05%zakresu. 

Bezwzględny błąd graniczny wynosi: 

.       (1.3.26) 

Niepewność typu B uB wynosi: 

.                            (1.3.27) 

c Bu u k= ⋅

2
g

Bu 0,0087A
3

∆
= =

k 3 0,95 1,64= ⋅ =

c Bu u k 0,0087 1,64 0,014A= ⋅ = ⋅ =

( )I 2,15 0,01 A= ±

g 1 2k % x k % z (0,1% 5,25 0,05% 10) 0,01V∆ = ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

2
g

Bu 0,0059V
3

∆
= =
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Współczynnik rozszerzenia:  

k 3 0,95 1,64.= ⋅ =                                       (1.3.28) 

Niepewność rozszerzona uC: 

c Bu u k 0,0059 1,64 0,0097V.= ⋅ = ⋅ =                        (1.3.29) 

Wynik pomiaru: 

( )U 5,25 0,01 V.= ±                                      (1.3.30) 

1.3.7. Obliczanie niepewności w pomiarach pośrednich 

Gdy wielkość mierzona jest funkcją kilku wielkości 

( )1 2 ny f x ,x ...x ,=                                      (1.3.31) 

które nie wpływają wzajemnie na siebie, niepewność całkowita wynika z zależności: 

                                     (1.3.32) 

i wynosi: 
2n

2
i

i 1 i

fu u .
x=

 ∂
=  ∂ 

∑                                     (1.3.33) 

Przykład 7. Zmierzono prąd i napięcie na oporniku i uzyskano wyniki 
U = 4,9 V, I = 99 mA. Zakres woltomierza 20 V, zakres amperomierza 20 mA. 
Oba użyte przyrządy klasy 0,5. Wyznaczono rezystancję rezystora: 

3

U 4,9VR 49,49 .
I 99 10 A−= = = Ω

⋅
                           (1.3.34) 

Błąd graniczny bezwzględny woltomierza wynosi: 

gU
klasa zakres 0,5 20 0,1V.

100 100
⋅ ⋅

∆ = = =                      (1.3.35) 

Błąd graniczny bezwzględny amperomierza wynosi: 
3

gI
klasa zakres 0,5 20 10 0,0001 A.

100 100

−⋅ ⋅ ⋅
∆ = = =                (1.3.36) 

 

2n
2 2

i
i 1 i

fu u
x=

 ∂
=  ∂ 

∑
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Dla przyrządów pomiarowych przyjmujemy niepewność typu B uB: 

                                            (1.3.37) 

Niepewność u wyznaczenia rezystancji wynosi: 

         (1.3.38) 

              (1.3.39) 

Wynik pomiaru rezystancji R wynosi: 

                                (1.3.40) 

Literatura 

[1] Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. Główny Urząd Miar, 1999. 
[2] Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. Główny 

Urząd Miar, 1996. 
[3] Kuśmierek Z. i in.: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Wydawnictwo  

Politechniki Łódzkiej, 2000. 
[4] Nowicz R. i in.: Laboratorium elektrotechniki, Wydawnictwo Politechniki  

Łódzkiej, 1993. 
 
 
 
 
 
 

2
g2

Bu
3

∆
=

2u =
2 2 2 22

gU gI2 2
2 4

R R 1 Uu (U) u (I) ,
U I I 3 I 3

∆ ∆∂ ∂   + = ⋅ + ⋅   ∂ ∂   

( )
( )

( ) ( )
( )

2 2 2

2 43 3

0,1 4,9 0,00011u 0,58 .
3 99 10 99 10− −

⋅
= ⋅ + = Ω

⋅ ⋅
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1.4.1. Wiadomości ogólne 

Podczas przepływu prądu elektrycznego, na skutek zderzeń elektronów 
swobodnych z cząstkami materiału przewodnika, występuje zjawisko zamiany 
energii elektrycznej w energię cieplną, która wydzielona jest na zewnątrz  
obwodu. Powyższe zjawisko charakteryzowane jest istnieniem oporu elektrycznego 
– rezystancji R, tego obwodu. 

Rezystancja R obwodu, przy prądzie przemiennym jest zwykle większa niż 
przy prądzie stałym. Można to szczególnie zauważyć przy wysokich częstotli-
wościach. Występuje wtedy wypieranie elektronów do powierzchni zewnętrznej 
przewodu i w wyniku tego, gęstość prądu w przekroju poprzecznym przewodu 
jest nierównomierna, większa przy powierzchni, a mniejsza w jego środku. 

Zjawisko to nazywa się naskórkowością, a konsekwencją jego są straty  
dodatkowe, które występują w obwodzie elektrycznym. 

Z tego powodu w technice wysokich częstotliwości stosuje się przewody 
miedziane srebrzone lub nawet wykonane w postaci rurek. Przy częstotliwości 
technicznej 50 Hz straty dodatkowe uwzględnia się w zasadzie tylko w torach 
prądowych o dużych przekrojach i przy kształtach prostokątnych, np. w szynach 
wiodących prąd w rozdzielni. 

Poza zjawiskiem wydzielania się energii cieplnej z przepływem prądu łączy 
się nierozerwalnie istnienie pola elektrycznego oraz pola magnetycznego,  
w otoczeniu przewodu wiodącego prąd. Zjawiska te związane są odpowiednio  
z indukcyjnością własną L oraz z pojemnością C obwodu. 

Przy prądzie stałym indukcyjność L nie odgrywa żadnej roli, gdyż indukcyjny 
spadek napięcia na niej 

 L
diu = L
dt

                (1.4.1) 

jest równy zeru (ponieważ ). Wobec tego część obwodu zawierająca  

indukcyjność można uważać za zwartą. Prąd płynący przez kondensator o pojem-
ności C można określić równaniem: 

       (1.4.2) 

gdzie q – ładunek elektryczny. 
 

di 0
dt

=

dq dui C
dt dt

= = ⋅



1.4. Pomiar rezystancji, indukcyjności i pojemności 
 

55 

Wobec tego, że dla prądu stałego , pojemność C stanowi przerwę 

dla tego prądu. Przy prądzie przemiennym należy uwzględnić zarówno siłę  
elektromotoryczną samoindukcji cewki, jak i prądu ładowania oraz rozładowania 
kondensatora. 

Powyższe zjawiska w analizie obwodów prądu przemiennego uwzględnia 
się przez wprowadzenie dodatkowych oporów nazwanych opornościami bier-
nymi lub reaktancjami. 

Występuje zatem reaktancja indukcyjna określona zależnością: 

      (1.4.3) 

oraz reaktancja pojemnościowa: 

     (1.4.4) 

gdzie: ω – pulsacja prądu w obwodzie, 
 f – częstotliwość prądu w obwodzie. 

Zależność zmian reaktancji od częstotliwości przy stałej wartości L i C  
podano na rys. 1. 4.1. 
 

 

Rys. 1.4.1. Przebiegi zmian reaktancji XL i XC w zależności od częstotliwości 

Elementy obwodu, w których występuje tylko jedna z omawianych powyżej 
wielkości R lub L lub C, nazywa się elementami idealnymi. W rzeczywistości 
wymienione wielkości występują zawsze jednocześnie, są nierozerwalnie  
związane z przepływem prądu. Elementy rzeczywiste można przedstawić  
na schemacie zastępczym, jako połączenie elementów idealnych. Metoda ta  

du 0
dt

=

LX L 2 f L [ ]= ω = π ⋅ Ω

C
1 1X  [ ]
C 2 f C

= = Ω
ω π ⋅
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jest stosowana w elektrotechnice i umożliwia analizę właściwości obwodów  
elektrycznych. 

Na przykład, rzeczywistą cewkę indukcyjną najczęściej przedstawia się  
jako szeregowe połączenie idealnej cewki L i idealnego rezystora R (rys. 1.4.2a). 

 

 
Rys. 1.4.2a. Schemat zastępczy i wykres wskazowy rzeczywistej cewki indukcyjnej 

Rzeczywisty kondensator na schemacie zastępczym najczęściej przedstawia 
się jako równoległe połączenie idealnego kondensatora C i idealnego rezystora R 
(rys. 1.4.2b). 

 

 
Rys. 1.4.2b. Schemat zastępczy i wykres wskazowy kondensatora rzeczywistego 

W celu scharakteryzowania strat energii w rzeczywistym kondensatorze 
podaje się kąt stratności δ lub częściej stratność kondensatora. 

              (1.4.5) 

Moc czynna tracona w kondensatorze wydziela się w postaci ciepła w złej 
jakości dielektryku tego kondensatora. Straty mocy w kondensatorze powinny 
być jak najmniejsze, a więc dobry kondensator powinien mieć mały kąt stratno-
ści (od ułamka stopnia do kilku stopni). Stratność kondensatora tg δ jest  

R

C

Itg
I

δ =
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ważnym parametrem (poza pojemnością C) i dlatego istnieją specjalne automatycz-
ne układy mostkowe do jej pomiaru. 

Oporność zastępcza układu przedstawionego na rys. 1.4.2. nazywa się  
impedancją. Oznaczono ją literą Z. Moduł impedancji układu z rys. 1.4.2.  
obliczamy ze wzoru 

 2 2 2 2
LZ R X R ( L)  [ ].= + = + ω Ω       (1.4.6) 

Schematy zastępcze elementów rzeczywistych zależą od częstotliwości 
przy której dane elementy pracują. W zależności od częstotliwości poszczególne 
elementy R, L, C będą odgrywać w tym schemacie mniejszą lub większą rolę. 

Dla różnych częstotliwości można narysować odpowiednie schematy  
zastępcze stanowiące w ogólności połączenia szeregowe, równoległe lub szere-
gowo-równoległe elementów idealnych R, L, C. 

Dla układu szeregowego R, L, C, podanego na rys. 1.4.3. Moduł impedancji  
Z obliczamy z zależności: 

 2 2 2 2
L C

1Z R (X X ) R ( L )  [ ].
C

= + − = + ω − Ω
ω

     (1.4.7) 

 

 
Rys. 1.4.3. Szeregowe połączenie elementów R, L, C 

Prawo Ohma dla dowolnego elementu rzeczywistego lub całego obwodu 
dowolnie połączonego zasilanego napięciem sinusoidalnie przemiennym o war-
tości skutecznej U, można napisać w postaci 

              (1.4.8) 

gdzie: I – wartość skuteczna prądu, 
          Z – moduł impedancji obwodu. 

W przypadku połączenia równoległego elementów RLC wygodniej jest 
wprowadzić pojęcie przewodności obwodu, tzn. admitancji 

          (1.4.9) 

Część rzeczywistą admitancji nazywamy konduktancją G lub przewodnością, a 
część urojoną, tzn. przewodność B, nazywamy susceptancją. Moduł admitancji 
wyraża się wzorem 

U Z I= ⋅

1Y .
Z

=
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      (1.4.10) 

Prawo Ohma dla połączenia równoległego można zapisać wzorem 

           (1.4.11) 

1.4.2. Pomiary rezystancji prądem stałym 

1.4.2.1. Metoda bezpośrednia pomiaru rezystancji 

Pomiaru bezpośredniego wartości rezystancji można dokonać omomierzem. 
Układ omomierza szeregowego przedstawiono na rys. 1.4.1. 

 

 
Rys. 1.4.4. Schemat omomierza woltomierzowego typu szeregowego 

V – woltomierz magnetoelektryczny o rezystancji RV – wyskalowany w omach 
RX – rezystancja mierzona, U – źródło zasilające, z – zwora (w praktyce przewód  

zwierający zaciski pomiarowe) 

Jeżeli rezystancję RX zewrzemy zworą z, wówczas woltomierz wskaże  
napięcie źródła U, natomiast po otwarciu Z, woltomierz wskaże napięcie UX 
(mniejsze od napięcia U  o spadek napięcia na rezystancji RX). 

Natężenie prądu płynącego w obwodzie przy otwartej zworze można okre-
ślić wzorem: 

X

V X V

UUI ,
R R R

= =
+

 

czyli 

.       (1.4.12) 

Wychylenie wskazówki miernika zależy od rezystancji mierzonej. Miernik 
jest wyskalowany w ten sposób, że maksymalne wychylenie organu ruchomego 
(końcowa wartość skali woltomierza) odpowiada zwarciu rezystancji mierzonej, 
czyli RX = 0. Rozwarcie zacisków miernika, (Rx = ∞) odpowiada zeru na skali 

2 2Y G B .= +

I Y U.= ⋅

XV

V
X RR

R
UU

+
⋅=
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woltomierza. Podziałka omomierza nie jest równomierna, zagęszcza się w kie-
runku rezystancji rosnących. 

Jak wynika z zależności (1.4.12) wskazania omomierza zależą od napięcia 
źródła zasilającego. Napięcie to w miarę upływu czasu maleje. W celu kompen-
sacji wpływu zmiany napięcia źródła na wynik pomiaru, stosuje się przed każ-
dym pomiarem zerowanie omomierza, na odpowiednim zakresie pomiarowym. 
Uzyskuje się je przez zmianę rezystancji dodatkowej w obwodzie zasilania lub 
przez zmianę położenia bocznika magnetycznego w mierniku czyli przez zmia-
nę indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej przyrządu. 

1.4.2.2. Metoda mostkowa przy użyciu technicznego mostka Wheatstone'a 

Schemat mostka Wheatstone'a przedstawiony jest na rysunku 1.4.5. 
Zawiera on cztery ramiona, w które włączone są trzy znane oporniki regu-

lowane R2, R3, R4, oraz rezystancja mierzona Rx. 
 

 
Rys. 1.4.5. Mostek Wheatstone'a 

Pomiar rezystancji RX polega na doprowadzeniu mostka do stanu równowagi, 
w którym przez galwanometr G nie płynie prąd (Ig = 0). Oznacza to, że poten-
cjały punktów C i D są jednakowe, czyli UCD = 0. W stanie równowagi obowią-
zują zależności: 

IX = I2 I3 = I4  (1.4.13) 
oraz 

IXRX = I3R3 R2I2 = I4R4. (1.4.14) 

Dzieląc stronami wyrażenia (1.4.14) oraz uwzględniając (1.4.13), otrzymamy: 
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      (1.4.15) 

czyli 

     (1.4.16) 

W mostkach technicznych rezystancje R3 i R4 zastąpione są oporowym  
drutem ślizgowym, po którym przesuwa się ruchomy styk. Styk ten zaopatrzony 

jest w tarczę z podziałką pozwalającą odczytać wartość stosunku . Rezystor 

R2 wykonany jest jako dekadowy, umożliwiający nastawienie następujących 
wartości: 0,01 Ω; 0,1 Ω; 1 Ω; 0,01 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1000 Ω. 

Wszystkie elementy układu mostkowego, łącznie ze źródłami zasilającymi 
w mostkach technicznych umieszczone są we wspólnej obudowie miernika. 
Możliwe jest również zasilanie mostka ze źródła zewnętrznego. 

Zakres pomiarowy mostka Wheatstone’a zawiera się najczęściej w grani-
cach od 1 Ω do 104 Ω. Dolna granica wynika z wpływu dodatkowej rezystancji 
przewodów łączeniowych oraz rezystancji miejsc styku przewodów z badanym 
rezystorem na rezystancję mierzoną RX. Górna granica zakresu pomiarowego 
jest uzależniona od czułości zastosowanego wskaźnika równowagi mostka 
(galwanometru), wartości napięcia źródła zasilania oraz rezystancji R2, R3 i R4. 

 

 
Rys. 1.4.6. Mostek techniczny Wheatstone'a z drutem ślizgowym – AB 

Z problemami tymi wiąże się także pojęcie czułości względnej mostka. 
Można stwierdzić, że czułość względna mostka (miara jego dokładności) jest 
największa, gdy: 

− napięcie zasilające mostek będzie miało wartość maksymalną, 

3X

2 4

RR ,
R R

=

3
X 2

4
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R

= ⋅
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− czułość prądowa galwanometru będzie jak największa, 
− rezystancja w gałęzi drugiej będzie równa rezystancji mierzonej, a rezy-

stancja w gałęzi trzeciej będzie zawarta w przedziale R3 = (0,01...0,1)RX. 
Dokładność pomiaru w mostkach technicznych o drucie ślizgowym jest 

rzędu kilku procent. Znacznie większą dokładność oraz lepszy zakres pomiaro-
wy zapewnia układ dekadowy mostka Wheatstone’a. W układzie tym rezystory 
R2, R3, R4 są wykonane jako oporniki dekadowe, czyli oporniki o dużej dokład-
ności i wartościach różniących się dziesięciokrotnie np. 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 
1000 Ω, 10000 Ω. Napięcia zasilania takiego mostka wynosi kilkadziesiąt woltów. 

1.4.2.3. Metoda mostkowa przy użyciu technicznego mostka Thomsona 

 
Rys. 1.4.7. Schemat mostka Thomsona 

 
Zakres pomiarowy mostka Thomsona wynosi zwykle od 10-6 Ω do 1 Ω. 

Układ połączeń tego mostka (rys. 1.4.7) zmniejsza skutecznie wpływ rezystancji 
przewodów łączących oraz rezystancji styków. Rezystancje R3 i R’3 mają zaw-
sze jednakowe wartości i są regulowane jednocześnie. Podobnie rezystancje R4 
i R’4 są regulowane jednocześnie i mają wartości jednakowe. W przypadku 
równowagi mostka można napisać: 

                 (1.4.17) 

                          (1.4.18) 

4 p 2 4 p 4 X 1(R R )I (R R )I R I ,′+ = + +

3 p 2 3 p 4 2 1(R R )I (R R )I R I .′+ = + +
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Po podzieleniu stronami równań (1.4.17) i (1.4.18) oraz uwzględnieniu za-
leżności  oraz  otrzymamy 

4 p 3 p 4 4 p 1 2 4 p 3 p 4 3 p X 1(R R )(R R )I (R R )I R (R R )(R R )I (R R )R I ,+ + + + = + + + +  

czyli 

                                       (1.4.19) 

Jeżeli rezystancje R3 i R4 będą miały dostatecznie duże wartości (nie mniejsze 
od 10 Ω), to można przyjąć, że wpływ rezystancji przewodów łączących Rp jest 
pomijalnie mały. Równanie (1.4.19) przyjmie wtedy postać: 

                                              (1.4.20) 

W praktyce pomiarowej często stosuje się techniczny mostek Thomsona 
typu TMT – 2, którego zakres pomiarowy wynosi od 0,4 mΩ do 6 Ω. Jako źró-
dło zasilania stosujemy zewnętrzne źródło napięcia stałego o wartości 2 V. 

Przed pomiarem rezystancji RX dokonujemy jej połączenia z mostkiem, 
czterema przewodami – dwoma z zaciskami napięciowymi 2-2’ i dwoma z zaci-
skami prądowymi 1-1’ mostka (rys. 1.4.4). Połączenie to zmniejsza wpływ 
przewodów łączących rezystancję mierzoną z mostkiem na wartość wyniku 
pomiaru. 

1.4.2.4. Metoda techniczna 

 
Rys. 1.4.8. Schematy metody technicznej pomiaru rezystancji: a) układ do pomiaru 

 rezystancji dużych, b) układ do pomiaru rezystancji małych 

Pomiaru rezystancji metodą techniczną dokonuje się za pomocą woltomie-
rza i amperomierza. Należy zmierzyć spadek napięcia UX na rezystancji badanej 
i prąd IX przepływający przez tę rezystancję. Wówczas rezystancja mierzona 
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                                               (1.4.21) 

Możliwe są dwa układy pomiarowe, podano je na rys. 1.4.8. 
 

Układ do pomiaru rezystancji dużych, większych od 1 Ω 
W układzie jak na rys 1.4.8a amperomierz mierzy prąd przepływający 

przez rezystancję RX, czyli: IA = IX, natomiast woltomierz mierzy sumę spadków 
napięć na rezystancji RX oraz na amperomierzu, czyli 

                                   (1.4.22) 

gdzie RA – rezystancja wewnętrzna amperomierza. 
Rezystancja obliczona na podstawie wskazań przyrządów wyraża się wzorem 

V X A A
X X A

A A

U U R IR R R .
I I

+′ = = = +                   (1.4.23) 

Zatem błąd metody pomiaru wynosi 

X X X AR R R R .′∆ = − =                                   (1.4.24) 

Rezystancja wewnętrzna amperomierza RA jest niewielka zazwyczaj rzędu 
ułamka oma. Błąd metody będzie zatem tym mniejszy, im większa będzie rezy-
stancja mierzona RX. Gdy RX > 100 RA, to błąd wynikający z pominięcia po-
prawki nie przekroczy 1%. Układ 1.4.8a należy zatem stosować do pomiaru 
rezystancji dużych. 

 
Układ do pomiaru rezystancji małych, mniejszych od 1 Ω 

W układzie jak na rys. 1.4.8b, woltomierz wskazuje spadek napięcia na re-
zystancji mierzonej, czyli UV = UX, natomiast amperomierz mierzy sumę prą-
dów przepływających przez rezystancję badaną i woltomierz: 

                                           (1.4.25) 

przy czym prąd woltomierza: 

                                                      (1.4.26) 

gdzie RV – rezystancja wewnętrzna woltomierza. 
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Dla tego układu można napisać: 

,  

gdzie:                                             V
X

A

UR .
I

′ =                                            (1.4.27) 

Bezwzględny błąd metody pomiaru wyniesie: 
2

X
X X X

V X

RR R R .
R R

′
′∆ = − = −

′−
                      (1.4.28) 

Rezystancja woltomierza jest na ogół bardzo duża. Błąd metody jest  
tym mniejszy, im rezystancja mierzona RX jest mniejsza od rezystancji wolto-
mierza RV. 

Gdy RX < 100 RV, to błąd wynikający z pominięcia poprawki, nie przekroczy 
1%. Układ z rys. 1.4.8b należy stosować do pomiaru rezystancji małych. 

W praktyce układ z rys. 1.4.8b stosuje się do pomiaru rezystancji mniej-
szych od 1 Ω, natomiast układ rys. 1.4.8a, do pomiaru rezystancji większych od 
1 Ω. Poprawki wyznacza się przy pomiarach dokładnych i wówczas konieczna 
jest znajomość rezystancji wewnętrznych zastosowanych przyrządów. W celu 
oszacowania błędu pomiaru rezystancji, oprócz błędu metody należy uwzględ-
nić błędy systematyczne przyrządów stosowanych w układzie. 

Zaletą metody technicznej jest możliwość pomiaru rezystancji urządzeń 
(elementów) znajdujących się w stanie pracy. 

1.4.2.5. Pomiar rezystancji za pomocą megaomomierza induktorowego 
             (induktora) 

Schemat ideowy megaomomierza przedstawiono na rys. 1.4.6. Zasadni-
czym elementem miernika jest ustrój pomiarowy magnetoelektryczny składający 
się z dwóch skrzyżowanych cewek umieszczonych w polu magnetycznym  
magnesu stałego. Ta odmiana miernika nosi nazwę miernika magnetoelektrycznego 
ilorazowego lub logometru magnetoelektrycznego.  

Szeregowo z cewką 1 włączona jest rezystancja porównawcza Rp,  
rezystancja mierzona RX połączona jest szeregowo z cewką 2. W wyniku  
przepływających przez te cewki prądów I1 i I2 występują dwa przeciwnie  
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skierowane momenty napędowe. Wartość każdego z momentów jest zależna od 
prądów w cewkach, czyli od rezystancji Rp i RX. 

                                      (1.4.29) 

natomiast nie zależy od napięcia zasilającego. 
 

 
Rys. 1.4.9. Schemat megaomomierza, miernika magnetoelektrycznego ilorazowego [3] 

Odchylenie organu ruchomego zależy od stosunku prądów. Mierniki typu 
ilorazowego nie posiadają momentu zwrotnego, czyli w stanie bezprądowym 
wskazówka zajmuje na skali dowolne położenie. W omomierzach przeznaczonych 
do pomiaru rezystancji izolacji źródłem napięcia jest prądnica prądu stałego (P), 
napędzana ręcznie i wbudowana w obudowę miernika. Przyrządy tego typu  
nazywają się megaomomierzami induktorowymi, w skrócie – induktorami.  
Napięcie prądnicy induktora może wynosić 250 V, 500 V, 1000 V, 2000 V lub 
nawet 2500 V. Wyboru induktora dokonuje się w zależności od napięcia badanej 
izolacji sieci lub kabla elektroenergetycznego. 

Opór izolacji przewodów stosowanych w instalacjach elektroenergetycz-
nych lub izolacji maszyn elektrycznych nie powinien być mniejszy niż 1000 Ω 
na 1 V napięcia sieci. Przy napięciu międzyprzewodowym 380 V wymagana, 
minimalna wartość rezystancji izolacji wynosi więc 380 kΩ. W praktyce,  

1 X

2 p

I Rf ( )
I R

α = =
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kontrolując stan izolacji, należy jednak pamiętać że rezystancja izolacji sieci 
będącej w dobrym stanie, tzn. niezawilgoconej i nieuszkodzonej mechanicznie, 
powinna wynosić kilka lub kilkanaście MΩ. Dokonując pomiaru rezystancji, 
należy badaną izolację lub maszynę elektryczną odłączyć od sieci zasilającej  
i przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji poszczególnych przewodów (uzwojeń) 
względem ziemi (zera) oraz pomiędzy przewodami. Dla jednego trójfazowego 
urządzenia elektrycznego lub trójfazowej sieci zasilającej wykonuje się więc 
łącznie sześć pomiarów. 

1.4.3. Pomiary indukcyjności i pojemności 

1.4.3.1. Metody mostkowe 

Do pomiarów indukcyjności L lub pojemności C stosuje się najczęściej 
mostki prądu przemiennego. W przeciwieństwie do mostków prądu stałego, 
gdzie mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi układami, istnieje bardzo  
dużo układów mostkowych prądu przemiennego, różniących się między sobą 
rodzajem elementów umieszczonych w ramionach, przeznaczeniem, zakresem 
pomiaru itp. 

 
Rys. 1.4.10. Układ mostka prądu przemiennego 

Podstawowy układ mostka prądu przemiennego podano na rys. 1.4.10.  
Ramiona mostka stanowią cztery impedancje ZX, Z2, Z3, Z4. Mostek zasilany 
jest napięciem sinusoidalnie przemiennym. Jako wskaźnik równowagi służy 
galwanometr prądu przemiennego. W stanie równowagi przez galwanometr 
prąd nie płynie. 

Stosując prawa Kirchhoffa dla mostka zrównoważonego, można określić 
niewiadomą impedancję ZX w zależności od pozostałych impedancji Z2, Z3, Z4, 
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których wartość jest znana. Większość spotykanych mostków w dwu ramionach 
ma rezystancje, np. Z3 = R3 oraz Z4 = R4. Wyrażenie na impedancję ZX może 
przyjąć postać: 

2 2
X X XZ R ( L ) .= + ω                                    (1.4.30) 

W przypadku pomiaru pojemności wyrażenie (1.24) przyjmuje postać: 

2 2
X X

X

1Z R ( ) .
C

= +
ω⋅

                                 (1.4.31) 

Na podstawie wskazań mostka można określić zarówno RX jak również LX 
bądź CX. Mostki do pomiaru indukcyjności bądź pojemności wykonywane są 
jako kompletne przyrządy, najczęściej ze skompensowanym wpływem pojemności 
i indukcyjności montażowych powodowanych przez przewody łączące. Są to 
zwykle opatentowane wykonania firmowe. Z najczęściej spotykanych mostków 
można wymienić mostek Maxwella – do pomiaru indukcyjności oraz mostki 
Wiena i Scheringa – do pomiaru pojemności. 

1.4.3.2. Metoda techniczna 

Metoda techniczna pomiaru indukcyjności bądź pojemności prądem  
przemiennym jest szczególnie przydatna wówczas, kiedy mamy do czynienia  
z elementami nieliniowymi, np. cewka z rdzeniem ferromagnetycznym. Impe-
dancja takich elementów zależy od wartości przepływającego przez nie prądu, 
co praktycznie uniemożliwia korzystanie z metod mostkowych. 

Podobnie jak w przypadku pomiarów rezystancji metodą techniczną  
prądem stałym (patrz p. 1.1.4), do pomiaru impedancji prądem przemiennym 
można stosować dwa układy pomiarowe (rys. 1.4.11). 

 

 
Rys. 1.4.11. Schematy metody technicznej pomiaru impedancji: a) układ do pomiaru 

impedancji dużych, b) układ do pomiaru impedancji małych 

Ze wskazań woltomierza V i amperomierza A można wyznaczyć wartość 
modułu impedancji ZX 
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X
UZ .
I

=                                               (1.4.32) 

Moduł impedancji ZX jest przy tym określony zależnością (1.4.30) lub 
(1.4.31). W celu wyznaczenia rezystancji RX badanego elementu w przypadku, 
gdy jej wartość nie zależy od częstotliwości, można posłużyć się jedną z metod 
stosowanych do pomiaru rezystancji przy prądzie stałym. 

W przypadku gdy RX zależy od częstotliwości, a więc jest inna przy  
prądzie stałym niż przy prądzie przemiennym (np. dla cewki z rdzeniem  
ferromagnetycznym) wyznaczymy ją pośrednio, korzystając z pomiaru mocy 
czynnej P za pomocą watomierza. 

Wtedy rezystancję RX wylicza się ze wzoru: 

X 2
PR .
I

=                                            (1.4.33) 

Rezystancja ta, wówczas jest sumą rezystancji przewodów cewki (zależnej 
od zjawiska naskórkowości w przewodach) i rezystancji wynikającej ze strat 
energii w rdzeniu (straty na histerezę i od prądów wirowych). 

Jeżeli impedancja mierzona ma charakter indukcyjny, to wartość indukcyj-
ności na podstawie wzoru (1.4.30) oblicza się ze wzoru: 

                                        (1.4.34) 

gdzie f – częstotliwość, której wartość odczytuje się na częstościomierzu. 
Przy pomiarach impedancji o charakterze pojemnościowym, wartość  

pojemności na podstawie zależności (1.4.31) określa się ze wzoru: 

X 2 2
X X

1C .
2 f Z R

=
π −

                                (1.4.35) 

Należy podkreślić, że kondensatory rzeczywiste dla małych częstotliwości 
(technicznych) niewiele odbiegają od elementów idealnych, szczególnie nowo-
czesne kondensatory wykonane z materiałów syntetycznych. Można zatem przy 
pomiarach pojemności metodą techniczną pominąć rezystancję RX kondensatora 
i wówczas 

X
IC .

2 fU
=

π
                                    (1.4.36) 
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1.5.1. Uwagi ogólne 

W czasie zajęć w Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki studenci mają 
możliwość zapoznania się z różnorodną aparaturą elektryczną i elektroniczną, 
praktycznego sprawdzenia układów elektrycznych prądu stałego i zmiennego, 
poznania budowy, działania i metod badania maszyn elektrycznych, transforma-
torów, elementów automatyki oraz elementów i układów elektronicznych. 

Studenci wykonują wszystkie ćwiczenia przewidziane programem według 
kolejności z góry ustalonej. Ćwiczenia mogą być wykonywane przez zespoły skła-
dające się z 2 do 4 osób. Prowadzenie ćwiczeń w zespołach liczniejszych stwarza 
pewne zakłócenia uniemożliwiające aktywny udział wszystkich uczestników. 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń studenci są obowiązani sporządzić kon-
spekt, w którym są zawarte podstawowe zależności niezbędne do wykonywania 
obliczeń, schematy połączeń z wykazem przyrządów oraz tabele, do których 
zostaną wpisane wyniki pomiarów. Przystępując do ćwiczenia, należy zapoznać 
się z aparaturą pomiarową i obiektami badań. Dobierając zakresy pomiarowe 
aparatury, należy uwzględnić parametry źródeł zasilania oraz dane znamionowe 
aparatury pomocniczej i badanych maszyn lub urządzeń. Montując układ do 
badań, korzystamy ze schematów połączeń, na których podano skrótowo ideę 
połączenia elementów układu. Rzeczywisty schemat montażowy wykonany na 
stole laboratoryjnym różni się od schematu ideowego i powinien być opracowany 
zgodnie z określoną logiką. Najpierw należy połączyć obwody prądowe, tzn. 
amperomierze, cewki prądowe watomierzy (liczników) oraz wszystkie elementy 
łączone szeregowo z obiektem badanym, a następnie wykonać połączenia  
obwodów napięciowych, czyli przyłączyć woltomierze, cewki napięciowe  
watomierzy (liczników) oraz inne elementy łączone równolegle. Wskazane jest, 
aby obwody prądowe i napięciowe były łączone przewodami o różnych kolorach. 

Przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić zakresy mierników 
(ustawione na max) oraz położenie suwaków regulatorów napięcia, rozruszników  
i oporników suwakowych. Każdy aparat lub przyrząd powinien być dobrany  
zarówno ze względu na wymagania układu pomiarowego, ale również tak, aby 
nie były przekroczone ich wartości znamionowe napięć i prądów. 

1.5.2. Opracowanie wyników 

Szczegółowe wskazówki dotyczące opracowania wyników zawarte są  
w instrukcjach poszczególnych ćwiczeń. Poniżej podane są tylko zasady ogólne. 
Sprawozdanie z ćwiczeń powinno zawierać: 
− cel wykonywanego ćwiczenia, 
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− dane znamionowe badanych maszyn i urządzeń oraz stosowanych mierników  
i aparatury pomocniczej, 

− wyniki pomiarów w postaci tabel i wykresów oraz przykłady obliczeń, 
− uwagi i wnioski. 

Dane znamionowe maszyn, urządzeń oraz aparatury pomocniczej są poda-
ne zawsze na ich tabliczkach znamionowych. Parametry stosowanych mierni-
ków (typ przyrządu, klasę i zakres) są zapisane w postaci symboli na skalach  
przyrządów. Sporządzając wykresy, należy na osiach współrzędnych podać 
symbole wielkości oraz ich jednostki. Skalę trzeba zaczynać od zera i tak  
dobrać, aby otrzymana doświadczalnie krzywa miała przebieg odpowiadający 
przewidywanej, znanej z opisu ćwiczenia lub z literatury. 

Wnioski stanowią szczególnie ważną część sprawozdania i należy w nich 
porównać krzywe doświadczalne z oczekiwanymi, wyjaśnić przyczyny ewentual-
nych różnic oraz zwrócić uwagę na stosowane metody pomiarowe. Ułatwienie 
w opracowaniu wniosków stanowią uwagi podane w instrukcjach do ćwiczeń. 

Sprawozdanie winno być wykonane przejrzyście i starannie oraz oddane  
w przewidzianym terminie, co stanowi warunek odrabiania dalszych ćwiczeń. 
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1.6.1. Zagrożenia występujące przy pracy z urządzeniami  
 elektrycznymi 

Studenci odrabiający ćwiczenia w Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki 
muszą być świadomi, jakie jest działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki  
i muszą znać podstawowe zasady zapewniające bezpieczne wykonywanie  
pomiarów. 

Obsługa urządzeń elektrycznych stwarza większe zagrożenie niż obsługa 
innych urządzeń technicznych. Przyczyną tego jest fakt, że pojawienie się napięcia 
na obudowie urządzenia nie jest w żaden sposób sygnalizowane, i człowiek  
nie może przy pomocy słuchu, wzroku, węchu odebrać informacji o istniejącym 
zagrożeniu. 

Urządzenia elektryczne są wykonane w sposób zapewniający bezpieczne 
ich użytkowanie dzięki zastosowaniu izolacji części normalnie znajdujących się 
pod napięciem. Jednak w czasie eksploatacji, na skutek działania czynników 
mechanicznych (wilgoci, podwyższonej temperatury, nieprawidłowej obsługi 
lub samowolnych niefachowych napraw), izolacja ulega uszkodzeniu, a metalowa 
obudowa urządzenia może znaleźć się pod napięciem. Dlatego każdy z biorących 
udział w ćwiczeniach laboratoryjnych powinien, zanim przystąpi do wykony-
wania niezbędnych łączeń, zwrócić uwagę na stan techniczny używanych  
maszyn, aparatów, przewodów, aparatury kontrolno-pomiarowej i osprzętu 
dodatkowego. O zauważonych usterkach student powinien natychmiast powia-
domić prowadzącego ćwiczenia. 

Sposób obsługi urządzeń ma bezpośredni wpływ na prawdopodobieństwo 
porażenia. Znacznie większe prawdopodobieństwo porażenia występuje w tych 
przypadkach, w których obsługa manipuluje częściami mogącymi znaleźć się 
pod napięciem, niż wtedy, gdy obsługa tylko dozoruje ich prawidłową pracę. 

Dlatego też, osoby wykonujące ćwiczenia w laboratorium powinny wyko-
nywać tylko te połączenia i regulacje w czasie pracy urządzeń i aparatury kon-
trolno-pomiarowej, które są przewidziane w instrukcji do ćwiczenia. Wszelkie 
inne prace przy włączonym napięciu są niedozwolone. 

1.6.2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki 

Prąd elektryczny przepływający przez organizm człowieka wywołuje  
szereg zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które ogólnie nazywa 
się porażeniem. Prąd wywołujący te zmiany nazywa się prądem rażenia.  
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Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być pośrednie, 
gdy prąd nie przepływa przez ciało człowieka i bezpośrednie, gdy prąd  
przepływa przez ciało. Do zaburzeń w organizmie wywołanych pośrednio przez 
prąd elektryczny najczęściej należą: 
− oparzenie łukiem elektrycznym lub rozgrzanymi częściami urządzeń, 
− uszkodzenie oczu wywołane dużą jaskrawością łuku elektrycznego, 
− uszkodzenia mechaniczne ciała spowodowane upadkiem w wyniku rażenia. 

Zaburzenia wynikające z bezpośredniego przepływu prądu przez ciało 
człowieka są następujące: 
− działanie cieplne, 
− zaburzenia w układzie krążenia krwi i w oddychaniu, 
− uszkodzenia systemu nerwowego. 

Skutki rażenia człowieka zależą od rodzaju i natężenia przepływającego 
prądu oraz czasu i drogi przepływu prądu przez ciało człowieka oraz indywidu-
alnych cech i stanu fizjologicznego organizmu w chwili rażenia. Najbardziej 
niebezpieczne dla człowieka są prądy przemienne o częstotliwości 40...60 Hz. 
Im częstotliwość wyższa, tym działanie prądu jest bardziej powierzchowne.  
Prądy o dużej częstotliwości nie powodują zaburzeń w czynnościach mięśnia 
sercowego, jednak mogą uszkodzić tkanki ciała w wyniku działania cieplnego. 

Wartość natężenia prądu, który przepływa przez ciało człowieka, zależy - 
zgodnie z prawem Ohma – od wartości napięcia z którym styka się człowiek  
oraz od rezystancji całej drogi między punktami na której wystąpiło napięcie. 
Rezystancja tej drogi składa się z rezystancji ciała człowieka, a w przypadku 
przepływu prądu do ziemi także z rezystancji przejścia do ziemi. Rezystancja 
ciała ludzkiego jest trudna do określenia ze względu na specyficzne właściwości 
poszczególnych tkanek i części organizmu. Rezystancja ta zależy od wartości  
i rodzaju napięcia, czasu trwania rażenia i drogi rażenia. Rezystancja ciała  
po usunięciu naskórka wynosi ok. 1 kΩ, a rezystancja naskórka zmienia się  
w szerokich granicach (od l do 10 kΩ). Mniejsze wartości występują przy  
przedłużonym czasie przepływu prądu, nawilgoceniu oraz wzroście docisku (tylko 
przy napięciu do 250 V). Największy wpływ na rezystancję naskórka ma wilgoć, 
która może być pochodzenia zewnętrznego lub też wynikiem pocenia się. Pot za-
wiera dużą ilość soli, która przyczynia się znacznie do zmniejszenia rezystancji. 

Z niektórych najnowszych badań wynika, że ciało ludzkie dla prądu prze-
miennego o częstotliwości 50 Hz przedstawia nie rezystancję, lecz impedancję. 
Wartości tej impedancji zależą od miejsca przyłożenia elektrod, parametrów  
napięcia, stanu fizycznego i psychicznego człowieka, zwłaszcza zaś od stanu 
naskórka. Impedancję tę można traktować jako szeregowe połączenie rezystancji 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki –  1. Wiadomości ogólne 
 

76 

wewnętrznej ciała oraz drugiej gałęzi, w której występują równolegle połączone 
rezystancja skóry i pojemność skóry. 

Rezystancja przejścia prądu od stopy do ziemi składa się z rezystancji  
obuwia oraz z rezystancji samego podłoża. Rezystancje te łącznie mogą wyno-
sić setki kiloomów, ale mogą również mieć kilkanaście omów. 

Z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym istotna jest  
znajomość wartości prądu rażenia wywołującego określone zmiany w organizmie. 
Powstaje zatem pytanie; jaki prąd rażenia jest niebezpieczny dla zdrowia i życia 
człowieka? Wartości prądów wywołujących określone skutki patofizjologiczne, 
podawane w literaturze, są niekiedy bardzo różne. Natężenia prądu przemiennego 
przepływającego przez człowieka (w układzie elektrod: ręka – ręka) i skutki  
wówczas występujące, w przybliżeniu najczęściej są przyjmowane następująco: 
− poniżej 10 mA – całkowite bezpieczeństwo, chociaż mogą przy natężeniach 

granicznych (10 mA) wystąpić bóle mięśni dłoni i rąk, 
− (10...50) mA – występowanie bolesnych skurczy mięśni, nieregularność 

pracy serca, zmiany ciśnienia krwi, czasem utrata przytomności, możliwość 
zgonu przy długotrwałym przepływie prądu (rzędu minut). Obecnie przewa-
ża pogląd, że w tych przypadkach w których czas rażenia nie przekracza  
kilkunastu sekund można przyjmować wartość prądu 30 mA jako górną  
granicę prądów nie zagrażających życiu. 

− (50...150) mA – jeśli przepływ prądu trwa dłużej niż jeden okres pracy serca 
występuje z reguły migotanie komór, utrata przytomności, prawdopodobny 
zgon w czasie kilku sekund, natomiast przy przepływie prądu w czasie krót-
szym niż 0,5 s prawie pewność przeżycia, 

− powyżej 150 mA – możliwy natychmiastowy zgon wskutek migotania  
komór serca. 

Skutki przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka oraz największe  
dopuszczalne prądy rażeniowe zawiera raport [1].  

Działania cieplne występujące w miejscu przepływu prądu powyżej 
500 mA, powodują wydzielanie w uszkodzonych mięśniach substancji mogących 
prowadzić do zatrucia organizmu nawet po pewnym czasie. Dlatego osoba,  
która była narażona na działanie prądu, musi przez pewien okres pozostawać 
pod opieką lekarską. 

Okres pracy serca wynoszący u człowieka ok. 0,75 s jest jedną z najważ-
niejszych wielkości służących do oceny zagrożenia elektrycznego. Parametr ten 
uwzględnia się przy określaniu charakterystyk wyzwalania wysokoczułych  
wyłączników ochronnych. 
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Prąd stały wywołuje w żywym organizmie podobne zmiany histopatolo-
giczne jak prąd przemienny, jednak reakcje fizjologiczne organizmu przy raże-
niu stałoprądowym, z punktu widzenia techniki ochrony przeciwporażeniowej, 
są inne. Składowa stała prądu rażeniowego nie powoduje w tkance mięśniowej 
reakcji skurczowej, natomiast taką reakcję może wywołać odpowiednio szybka 
zmiana natężenia prądu. 

1.6.3. Napięcia i elementy obwodu rażeniowego 

W przepisach ochrony przeciwporażeniowej rozróżnia się kilka rodzajów 
napięć, których nazwy pochodzą od drogi przepływu prądu (dotykowe, krokowe) 
lub działania prądu (rażeniowe, bezpiecznie, niebezpieczne).  

 

 
Rys. 1.6.1. Występowanie  napięć dotykowego (Ud) i krokowego (Uk) w  przypadku 

uziemionego   urządzenia: a) schemat układu; b) wykres rozkładu napięć w ziemi 

Napięcie dotykowe Ud jest to napięcie występujące w przypadku uszkodzenia 
izolacji pomiędzy dwoma punktami nie należącymi do obwodu elektrycznego,  
z którymi mogą się jednocześnie zetknąć obie ręce lub ręka i stopa człowieka. 
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Napięcie rażeniowe Ur jest to spadek napięcia wzdłuż drogi przepływu  
prądu przez rezystancję ciała człowieka. 

Napięcie krokowe Uk jest to napięcie, jakie może wystąpić pomiędzy 
dwoma punktami na powierzchni ziemi (np. w przypadku wyładowań atmosfe-
rycznych) w odległości równej długości kroku (1 m). 

Na rys. 1.6.1 przedstawiono schematycznie miejsca występowania napięć   
dotykowego (Ud) i krokowego   (Uk) w przypadku   uziemionego urządzenia oraz 
wykres rozkładu napięć w ziemi. Występowanie napięć dotykowych, rażeniowych 
i krokowych jest spowodowane uszkodzeniami izolacji w urządzeniach elektrycz-
nych. Zależnie od tego czy uszkodzenie izolacji wystąpiło w urządzeniu elektrycz-
nym odizolowanym od ziemi czy w urządzeniu uziemionym, istnieją dwie różne 
możliwości występowania napięć dotykowych. W pierwszym przypadku człowiek, 
po dotknięciu metalowej obudowy urządzenia, zamknie swym ciałem obwód prądu 
rażeniowego Ir i rezystancja ciała zostanie włączona szeregowo. Napięcie dotykowe 
jest wówczas równe napięciu względem ziemi Uz i w przybliżeniu przyjmuje  
wartość napięcia fazowego Uf sieci zasilającej. W drugim przypadku (rys. 1.6.1),  
po dotknięciu obudowy uszkodzonego urządzenia, rezystancja ciała jest włączona 
równolegle do części obwodu prądu doziemnego Iz. Napięcie dotykowe jest  
wówczas odpowiednio mniejsze, a jednocześnie trudniejsze do wyznaczenia.  
Napięcie rażeniowe określa (w przybliżeniu) zależność: 

Ur = Ud – Up                   (1.6.1) 

gdzie: Up – spadek napięcia na rezystancji podłoża Rp.  
Napięcie bezpieczne w urządzeniach prądu przemiennego wg uprzednio 

obowiązujących przepisów było przyjmowane jako napięcie, którego wartość 
względem ziemi nie przekracza: 30 V przy czasie rażenia powyżej 3 s i 65 V 
przy czasie rażenia poniżej 3 s. W przypadkach szczególnego zagrożenia  
ograniczano napięcia rażeniowe nawet do 24 V. Według obecnie obowiązują-
cych przepisów napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale wynosi 50 V  
w warunkach zwykłych (pomieszczenia suche o izolowanych podłodze i ścia-
nach) i 25 V w warunkach szczególnego zagrożenia porażeniem (goła ziemia 
lub mokry beton w sąsiedztwie elementów przewodzących jak np. konstrukcje 
stalowe, rurociągi). Dla obwodu prądu stałego napięcia te wynoszą odpowied-
nio 120 V i 60 V.  

Uziemienie ochronne RD polega na połączeniu z uziomem tych metalowych 
części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie są pod napięciem i wyko-
rzystaniu rezystancji uziemienia jako obwodu elektrycznego w celu zapewnienia 
odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej. Sposób ten stosowany jest w sie-
ciach typu TT i IT. 
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Uziemienie robocze RE – jest to uziemienie określonego punktu obwodu 
elektrycznego (np. punktu neutralnego transformatora) w celu zapewnienia 
prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych. 

1.6.4. Stosowane układy sieci niskiego napięcia 

Na rysunkach od 1.6.2 do 1.6.5 przedstawiono schematycznie najczęściej 
stosowane układy sieci. Zastosowano następujące oznaczenia: L1; L2; L3 – 
przewody fazowe prądu przemiennego; N – przewód neutralny; PE – przewód 
lub zacisk ochronny; E – przewód uziemiający; B – bezpiecznik. W oznaczeniu 
układu sieci TT pierwsza litera T oznacza bezpośrednie połączenie punktu neu-
tralnego z ziemią, druga litera T – połączenie zacisku PE urządzenia lub                                                     
odbiornika z ziemią. 

Rysunek 1.6.2 przedstawia schemat układu sieci TT (z fr. terre – ziemia). 
 

 
Rys. 1.6.2. Układ sieci TT  

Rysunek 1.6.3 przedstawia schemat układu sieci TN-C (combine – wspólny). 
 

 
Rys. 1.6.3. Układ sieci TN-C 
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W oznaczeniu układu sieci TN druga litera N oznacza połączenie zacisku 
PE urządzenia z punktem neutralnym sieci. W układzie sieci TN-C występuje 
wspólny przewód ochronny i neutralny PEN. 

Rysunek 1.6.4 przedstawia schemat układu sieci TN-S (separate – oddzielny). 
 

 
Rys. 1.6.4. Układ sieci TN-S 

W układzie sieci TN-S – przewód ochronny PE i neutralny N to dwa oddzielne 
przewody. 

Rysunek 1.6.5 przedstawia schemat układu sieci TN-C-S. 
 

 
Rys. 1.6.5. Układ sieci TN-C-S 

W układzie sieci TN-C-S na pewnym odcinku linii występuje wspólny przewód 
neutralny i ochronny PEN, a w dalszej części oddzielne przewody neutralny N  
i ochronny PE. 
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1.6.5. Środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
w urządzeniach niskiego napięcia 

1.6.5.1. Uwagi ogólne 

Możliwość porażenia prądem elektrycznym istnieje we wszystkich urządze-
niach, w których napięcie robocze jest wyższe niż napięcie bezpieczne. Prawdopo-
dobieństwo porażenia zależy od wielu okoliczności, a między innymi od: 
− wartości napięcia, 
− czasu trwania niebezpiecznego napięcia, 
− rezystancji przejścia prądu, 
− sposobu dotknięcia części będącej pod napięciem. 

Przepisy i normy nakładają obowiązek, aby każde urządzenie elektryczne 
na napięcie wyższe niż bezpieczne było wykonane w ten sposób, żeby w czasie 
normalnej obsługi nie istniała możliwość przypadkowego dotknięcia części 
wiodących prąd. Zgodnie z PN-EN 61140, podstawowa zasada ochrony przed 
porażeniem elektrycznym polega na tym, by części niebezpieczne nie były  
dostępne, a dostępne części przewodzące nie były niebezpieczne ani w warun-
kach normalnych, ani w warunkach pojedynczych uszkodzeń [2].  

W celu łatwiejszego zrozumienia zasad stosowania określonych środków 
ochrony (p. 5.2) poniżej przedstawiono niektóre podstawowe pojęcia: 

Wyłączniki różnicowoprądowe wykrywają występowanie prądu upływu  
i w przypadku, gdy zostanie przekroczona zadana wartość graniczna (np. 10; 
30; 50) mA wyłączają obwód. Mogą być stosowane w dowolnych sieciach (TN, 
TT, IT) niezależnie od wartości napięcia znamionowego. W sieciach o układzie  
TN-C (z przewodem PEN) nie powinny być stosowane wyłączniki RCD 
(bez odpowiednich zmian). 

Izolacja ochronna to zastosowanie w odbiornikach elektrycznych izolacji 
podwójnej lub wzmocnionej. Izolacja podwójna składa się z izolacji roboczej 
oraz z niezależnej od niej izolacji dodatkowej o parametrach elektrycznych nie 
gorszych od izolacji roboczej. Izolacja wzmocniona stanowi jeden rodzaj izolacji 
(niekoniecznie z jednego materiału) o właściwościach równoważnych izolacji 
podwójnej. Stosowana jest tam, gdzie nie można zastosować izolacji podwójnej. 
Izolację ochronną posiadają narzędzia ręczne (wiertarki, szlifierki), urządzenia 
gospodarstwa domowego (odkurzacze, suszarki), urządzenia elektromedyczne. 
Sprzęt taki jest oznaczony specjalnym symbolem (kwadrat w kwadracie) i nie 
należy go uziemiać. Są to urządzenia II klasy ochronności. Przewody i kable 
zasilające te urządzenia powinny mieć także izolację wzmocnioną lub podwójną. 
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Obniżenie napięcia roboczego jest najpewniejszym środkiem chroniącym 
człowieka przed porażeniem. Jako źródła obniżonego napięcia stosuje się trans-
formatory bezpieczeństwa lub przetwornice bezpieczeństwa (rzadziej). Obwodu 
obniżonego napięcia nie wolno łączyć z innym obwodem elektrycznym. 

Separacja odbiornika polega na oddzieleniu obwodu odbiornika od obwodu 
zasilanego za pomocą transformatora separacyjnego lub przetwornicy separa-
cyjnej (dla odbiorników prądu stałego). Obwodu odbiornika (wtórnego) nie 
wolno uziemiać lub łączyć z jakimkolwiek innym obwodem. Separację stosuje 
się w warunkach szczególnego zagrożenia porażeniem. 

Izolowanie stanowiska polega na zwiększeniu jego rezystancji do wartości 
określonej w przepisach oraz połączeniu przewodami wszystkich metalowych 
mas dostępnych z tego stanowiska. Ochronę taką stosuje się często w postaci 
chodników izolacyjnych w tych przypadkach, gdy inne środki ochrony dodat-
kowej zawodzą lub są zbyt kosztowne. 

1.6.5.2. Środki ochrony 

W świetle wymagań przepisów o ochronie przed porażeniem elektrycznym 
ochrona przed porażeniem w normalnych warunkach jest zapewniona przez 
środki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia 
jest zapewniona przez środki ochrony przy uszkodzeniu. Alternatywnie, ochrona 
przed porażeniem elektrycznym jest zapewniona przez wzmocniony środek 
ochrony, który zapewnia ochronę w normalnych warunkach i w warunkach  
pojedynczego uszkodzenia.  

Środek ochrony powinien składać się z: 
– odpowiedniej kombinacji środka do ochrony podstawowej i niezależnego 

środka do ochrony przy uszkodzeniu lub 
– wzmocnionego środka ochrony, który zabezpiecza równoczesną ochronę 

podstawową, jak i ochronę przy uszkodzeniu. 
Ochrona uzupełniająca jest uznana za część środka ochrony przeznaczonego 

do stosowania w specjalnych warunkach wpływów zewnętrznych i w niektórych 
specjalnych pomieszczeniach. 

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 następujące środki ochrony są powszechnie 
dopuszczalne [3]: 
– samoczynne wyłączenie zasilania, 
– izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona, 
– separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika, 
– napięcie bardzo niskie (SELV – Safety Extra Low Voltage i PELV –  

Protective Extra Low Voltage). 
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Samoczynne wyłączenie zasilania jest środkiem ochrony, w którym: 
– ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawową izolację części 

czynnych albo przez przegrody lub obudowy, 
– ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez połączenie wyrównawcze  

i samoczynne wyłączenie w przypadku uszkodzenia. 
Ten środek ochrony jest powszechnie stosowany w instalacjach elektrycznych.  
Samoczynne (szybkie) wyłączenie zasilania jest realizowane przez następujące 
urządzenia ochronne (zabezpieczające): 

a) urządzenia zabezpieczające przetężeniowe (nadprądowe): bezpieczniki 
topikowe, wyłączniki z wyzwalaczami/przekaźnikami nadprądowymi; 

b) urządzenia zabezpieczające napięciowe; 
c) urządzenia różnicowoprądowe z wbudowanymi zabezpieczeniami  

nadprądowymi lub z wyłącznikami samoczynnymi. 
Samoczynne wyłączenia zasilania powinno nastąpić w czasie zależnym od: 

wartości napięcia zasilania, układu sieci i warunków środowiskowych.  
Podwójna lub wzmocniona izolacja jest środkiem ochrony, w którym 

− ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację podstawową, a ochrona 
przy uszkodzeniu jest zapewniona przez izolację dodatkową,  

− ochrona podstawowa i ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez 
izolację wzmocnioną między częściami czynnymi a częściami dostępnymi. 

Te środki ochrony są zastosowane, aby zapobiegać pojawieniu się niebezpiecznego 
napięcia na częściach dostępnych urządzenia elektrycznego w wyniku uszkodzenia 
izolacji podstawowej. 

Separacja elektryczna jest środkiem ochrony, w którym 
− ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację podstawową części 

czynnych lub przegrody i obudowy, 
− ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez separację podstawową obwodu 

od innych obwodów i od ziemi. 
Ten środek ochrony powinien być ograniczony do zasilania jednego odbiornika 
energii elektrycznej zasilanego z jednego nieuziemionego źródła z separacją  
podstawową. 

Środek ochrony – bardzo niskie napięcie – polega na zastosowaniu jednego 
z dwóch różnych obwodów bardzo niskiego napięcia SELV lub PELV, tzn. 
− ograniczenia napięcia w obwodzie SELV lub PELV do górnej granicy  

zakresu, tj. 50 V a.c. lub 120 V d.c., 
− ochronnego odseparowania obwodu SELV lub PELV od wszystkich obwo-

dów innych niż obwody SELV i PELV oraz izolacji podstawowej między  
obwodem SELV/PELV i innymi obwodami SELV/PELV,  
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− tylko dla obwodu SELV, izolacji podstawowej między obwodem SELV  
i ziemią. 

Stosowanie obwodów SELV lub PELV jest uważane za środek ochrony we 
wszystkich sytuacjach. W obwodach PELV stosuje się uziemienie ochronne. 

Ochrona uzupełniająca: urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCD) 
Stosowanie RCD o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 

30 mA jest uznaną w układach a.c. ochroną uzupełniającą w przypadku uszko-
dzenia środków ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim) 
i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim)  
lub przy braku ostrożności użytkowników. Stosowanie takich urządzeń nie  
jest uznawane za wystarczający środek ochrony i nie eliminuje konieczności 
zastosowania jednego z wcześniej wymienionych środków. 
Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych środków ochrony przed  
porażeniem elektrycznym podane są w normie PN-HD 60364-4-41 [3]. 

1.6.6. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych 

Pierwszą czynnością w przypadku porażenia powinno być uwolnienie  
porażonego spod napięcia. Ratującemu nie wolno gołymi rękami odrywać pora-
żonego od urządzenia, którego dotknięcie było przyczyną porażenia. W wielu 
przypadkach mięśnie rąk ulegają skurczowi i trzeba użyć siły, aby porażonego 
uwolnić. Najważniejszą sprawą jest wyłączenie napięcia. Gdy nie możemy  
wyłączyć napięcia, to za pośrednictwem suchego izolacyjnego materiału można 
chwycić porażonego i odciągnąć go w bezpieczne miejsce. Należy uważać, aby nie 
narazić porażonego na dodatkowe uszkodzenia ciała. Po uwolnieniu porażonego 
spod napięcia rozpocząć akcje ratowniczą i nie przerywać jej do przybycia lekarza. 
W przypadku, gdy porażony jest przytomny należy, w celu ułatwienia oddychania, 
rozluźnić ubranie w okolicy szyi i klatki piersiowej. Poszkodowany powinien 
pozostawać w pozycji leżącej do chwili przybycia lekarza. W przypadku gdy 
porażony jest nieprzytomny, ale oddycha, należy go ułożyć w pozycji bocznej 
ustalonej do czasu przybycia lekarza. W przypadku, gdy porażony jest nieprzy-
tomny i nie oddycha, ale puls jest wyczuwalny, należy po udrożnieniu dróg  
oddechowych zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku, gdy poszkodowany 
nie oddycha i nie jest wyczuwalny puls należy niezwłocznie przystąpić do  
wykonania sztucznego oddychania wraz z masażem serca.  
 

UWAGA: Ze względu na możliwość wystąpienia groźnych dla życia i zdrowia 
powikłań poporażeniowych poszkodowanego zawsze powinien zbadać lekarz. 
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1.6.7. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych   
 i aparatury pomiarowej 

• W układach pomiarowych stosowanych w laboratoriach istnieje zawsze  
wiele miejsc nieizolowanych, jak np. końcówki przewodów łączeniowych, 
zaciski, styki badanych aparatów itp. Okoliczność ta wymaga pełnego sku-
pienia uwagi podczas pracy. Przestawianie aparatury w czasie, gdy układ 
jest pod napięciem, może grozić porażeniem, gdyż łatwo wtedy o nieumyślne 
dotknięcie nieizolowanych części obwodu znajdujących się pod napięciem. 
Jako zasadę należy przyjąć, że po przyłączeniu układu do napięcia można 
wykonywać tylko te manipulacje, które podane są w instrukcji oraz zmiany 
zakresów i odczyty wskazań przyrządów pomiarowych. 

• Ponadto nie należy dotykać bądź opierać się o części uziemione (np. kadłuby 
silników, kaloryfery) w czasie wykonywania ćwiczeń. 

• Jednym z warunków zwiększenia bezpieczeństwa pracy w laboratorium jest 
racjonalne rozstawienie aparatury tak, aby manipulacje oraz odczyty mogły 
być wykonane bez obawy dotknięcia części nieizolowanych. Korzystając  
z aparatury laboratoryjnej, należy pamiętać o tym, że prawidłowy dobór  
zakresów pomiarowych jest gwarancją ich prawidłowej i bezpiecznej pracy. 

• Jeżeli w układzie mają być dokonane przełączenia przewodów, układ należy 
odłączyć od zasilania. Po wykonaniu przełączeń układ musi być ponownie 
sprawdzony przez prowadzącego ćwiczenie i może być włączony tylko  
na jego polecenie. Obwód można rozłączyć po uprzednim sprawdzeniu, czy  
został wyłączony spod napięcia. 

• Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy z obwodami prądu 
przemiennego, w których występuje szeregowe połączenie kondensatorów  
i cewek, ponieważ napięcia na ich zaciskach mogą znacznie przewyższać 
napięcie źródła zasilającego. 

• Niedopuszczalne jest hamowanie wirujących maszyn za pomocą ręki lub 
nogi, nawet wówczas, gdy maszyna odłączona jest od źródła zasilającego. 

• O wszelkich zauważonych usterkach aparatury, urządzeń lub przewodów 
łączących należy natychmiast powiadomić prowadzącego ćwiczenie.  

• Obok bezpieczeństwa osób odrabiających ćwiczenia ważna jest sprawa 
uniknięcia uszkodzeń niejednokrotnie bardzo drogich aparatów stosowanych 
w układach pomiarowych. Z tego względu obowiązuje zasada, że zmonto-
wany układ może być przyłączony do zasilania dopiero po sprawdzeniu 
przez prowadzącego ćwiczenie i tylko w jego obecności. 

• Student musi być odpowiednio przygotowany do wykonywania ćwiczenia  
w laboratorium, zaznajomiony z instrukcją BHP i z instrukcją ćwiczenia,  
co jest jednym z podstawowych warunków dopuszczenia do zajęć. 

Student własnoręcznym podpisem stwierdza, że będzie przestrzegał instrukcji  
bezpieczeństwa pracy w Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki. 
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2.1. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 
 

Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących  
w obwodach prądu stałego, oraz doświadczalne sprawdzenie zasadności stoso-
wania niektórych twierdzeń i metod obliczeniowych. 

 
 

2.1.1. Wiadomości ogólne 
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2.1.2.4. Metoda przekształcania obwodu 
2.1.2.5. Metoda superpozycji 
2.1.2.6. Twierdzenie Thevenina i Nortona 

2.1.3. Uwagi i wnioski 
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2.1.1. Wiadomości ogólne 

Podstawowym zagadnieniem w elektrotechnice jest analizowanie obwodów 
elektrycznych polegające na obliczaniu prądów i napięć, aby na ich podstawie 
zbadać działanie i zachowanie się różnych urządzeń elektrycznych. 

Obwody elektryczne powstają w wyniku połączenia różnych elementów 
(np. źródeł energii, oporników), które stanowią niepodzielną część pod względem 
funkcjonalnym. Każdy element ma zaciski, do których są dołączane przewody.  

Element nazywamy liniowym, gdy opisany jest równaniem liniowym.  
Obwody, których elementy są liniowe nazywamy obwodami liniowymi. 

W elementach tworzących obwody elektryczne zachodzą procesy energe-
tyczne, takie jak: 
− wytwarzanie energii elektrycznej kosztem innej postaci energii (chemicznej 

np. ogniwa, akumulatory; mechanicznej – generatory; świetlnej – ogniwa  
fotoelektryczne) – są to elementy aktywne zwane źródłami energii, 

− rozpraszanie energii – są to elementy pasywne takie jak oporniki, w których 
energia elektryczna jest przekształcana na energię cieplną i rozpraszana, 

− akumulacja energii – są to elementy pasywne, w których energia jest maga-
zynowana w polu elektrycznym (np. kondensatory) lub magnetycznym  
i może być w całości zwrócona.  

Obwody prądu stałego są zasilane przez źródła napięcia i prądu o stałych  
w czasie napięciach źródłowych i prądach źródłowych. Podstawowymi elementami 
pasywnymi obwodów prądu stałego są oporniki. Prądy i napięcia stałe ozna-
czamy wielkimi literami. 

Opornik 

Opornik idealny, zwany również rezystorem, jest elementem, w którym  
zachodzi jedynie proces rozpraszania energii (nie zachodzą procesy wytwarzania 
ani akumulacji energii). Parametrem charakteryzującym opornik idealny jest 
rezystancja R. Rezystancja opornika liniowego jest stała. Rezystancja jednorod-
nego przewodnika o stałym przekroju jest wprost proporcjonalna do długości 
przewodnika l, odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju S i zależy od prze-
wodności właściwej materiału γ, która charakteryzuje materiały pod względem 
przewodnictwa elektrycznego.  

        (2.1.1) 

 

lR
γ S

=
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Źródła energii 

• Źródło napięcia 
Źródło energii o postaci szeregowego połączenia idealnego źródła napięcia 

i rezystancji zwanej rezystancją wewnętrzną nazywany rzeczywistym źródłem 
napięciowym. Idealnym źródłem napięcia nazywamy źródło energii mające  
rezystancję wewnętrzną równą zeru. Różnica potencjałów biegunów idealnego 
źródła nazywana jest napięciem źródłowym E. 

 

 
 

Rys. 2.1.1. Źródło napięcia – schemat i charakterystyka 

       (2.1.2) 

• Źródło prądu 

 
Źródło energii o postaci równoległego połą-

czenia idealnego źródła prądu i rezystancji nazy-
wamy rzeczywistym źródłem prądu. Idealnym 
źródłem prądu nazywamy element obwodu elek-
trycznego dostarczający prąd o stałym natężeniu  
i bardzo dużej rezystancji wewnętrznej. Rezy-
stancja wewnętrzna idealnego źródła prądu jest 
nieskończenie duża. 

 
Rys. 2.1.2. Źródło prądu  
           – schemat  

w
z

w

RI= I
R R+

     (2.1.3) 

wU E IR= −

 

 

 

I
E

RZ
W

=
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Podstawowe prawa 
• Prawo Ohma 

Wartości napięcia i natężenia prądu płynącego przez opornik idealny są 
do siebie proporcjonalne.  

           (2.1.4) 

gdzie R jest rezystancją elektryczną. 
 

• I prawo Kirchhoffa 
Algebraiczna suma prądów w węźle równa jest zeru. 

k
k

I 0=∑             (2.1.5) 

• II prawo Kirchhoffa 
Algebraiczna suma wszystkich napięć wzdłuż dowolnej drogi zamkniętej 

w obwodzie elektrycznym jest równa zeru. 

k
k

U 0=∑                      (2.1.6) 

Układy równoważne 

Dwa układy o jednakowej liczbie zacisków nazywamy równoważnymi, gdy 
przy jednakowych napięciach między odpowiadającymi sobie zaciskami, płyną 
takie same prądy w przewodach dołączonych do tych zacisków. Obliczanie  
obwodów elektrycznych można uprościć, zastępując pewne połączenia przez 
układy równoważne (zamianę źródeł energii, łączenie rezystorów). 

• Zamiana źródeł energii 

 

 
 

Rys. 2.1.3. Zamiana źródeł energii  

U R I=

I
E

RZ
W

=

E = I RZ W
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Każde rzeczywiste źródło napięcia o napięciu źródłowym E i rezystancji 
wewnętrznej Rw można zastąpić rzeczywistym źródłem prądu o prądzie  

źródłowym z
w

EI
R

=  i rezystancji wewnętrznej Rw. 

Każde rzeczywiste źródło prądu o prądzie źródłowym Iz i rezystancji  
wewnętrznej Rw można zastąpić rzeczywistym źródłem napięcia o napięciu 
źródłowym E = Iz  Rw i rezystancji wewnętrznej Rw. 
• Łączenie rezystorów  

a) Szeregowe  
Przy połączeniu szeregowym rezystorów, przez każdy rezystor płynie  

ten sam prąd, natomiast napięcie na połączeniu szeregowym równa się sumie  
napięć na poszczególnych rezystorach, które są różne i zgodnie z prawem Ohma 
zależą od wartości rezystancji poszczególnych rezystorów.  

Rezystancja zastępcza połączenia szeregowego rezystorów wyraża się  
wzorem:  

n
z k

k=1
R R= ∑       (2.1.7) 

 
 

Rys. 2.1.4. Zastąpienie rezystancji połączonych szeregowo rezystancją zastępczą 
 

b) Równoległe   
Przy połączeniu równoległym rezystorów, na każdym z rezystorów jest  

takie samo napięcie, natomiast prąd dopływający do połączenia jest sumą prądów 
płynących przez poszczególne rezystory, które są różne i zgodnie z prawem 
Ohma zależą od wartości rezystancji poszczególnych rezystorów.  

Rezystancja zastępcza połączenia równoległego rezystorów wyraża się 
wzorem:  

n

k=1z k

1 1
R R

= ∑      (2.1.8) 

 
  

 
 

Rys. 2.1.5. Zastąpienie rezystancji 
połączonych równolegle rezystancją 

zastępczą 
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• Zamiana gwiazdy na trójkąt i trójkąta na gwiazdę 

  
 

Rys. 2.1.6. Zamiana gwiazdy na trójkąt i trójkąta na gwiazdę  
 

Wzory na wartości rezystancji połączeń równoważnych przy zamianie 
gwiazdy na trójkąt: 

                     1 2
12 1 2

3

R RR R R
R

= + +  itd...                 (2.1.9) 

i trójkąta na gwiazdę: 

                     12 31
1

12 23 31

R RR
R R R

=
+ +

 itd...               (2.1.10) 

Metody obliczeniowe 
• Metoda praw Kirchhoffa 

Obliczenie prądów i napięć w obwodzie można wykonać za pomocą praw 
Kirchhoffa. Liczba niewiadomych (prądów lub napięć) n musi być równa  
liczbie równań n. Jeżeli obwód posiada n gałęzi i α  węzłów to można ułożyć:  

α – 1         równań z I prawa Kirchhoffa     k
k

I 0=∑        (2.1.11) 

i pozostałe, n – α + 1    równań z II prawa Kirchhoffa  k
k

U 0.=∑            (2.1.12) 

• Metoda prądów oczkowych 
Metoda prądów oczkowych pozwala dla obwodu o n gałęziach ułożyć  

n – α +1  równań. 
Równanie macierzowe wynikające z metody prądów oczkowych: 

R ⋅ I = E      (2.1.13) 

gdzie: R – macierz rezystancji oczkowych, 
 Rii – rezystancja własna oczka – suma rezystancji w oczku, 

→ ∆

∆ →
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 Rij – rezystancja wzajemna oczek, rezystancja ma znak + jeżeli prądy 
oczkowe we wspólnej gałęzi mają zgodne zwroty, a − gdy  
przeciwne,  

 E – wektor napięć oczkowych, 
 Ei – suma napięć źródłowych w oczku (składniki sumy mają znak 

dodatni, gdy zwrot napięcia źródłowego jest zgodny ze zwrotem 
prądu oczkowego). 

• Metoda potencjałów węzłowych 
Metoda potencjałów węzłowych pozwala dla obwodu o n gałęziach ułożyć  

α  – 1   równań. 

Równanie macierzowe wynikające z metody potencjałów węzłowych: 

G ⋅ V = Iw      (2.1.14) 

gdzie: G – macierz konduktancji węzłowych, 
 Gii – konduktancja własna węzła – suma konduktancji gałęzi  

zbiegających się w węźle, 
 Gij – konduktancja wzajemna – suma ze znakiem − konduktancji  

gałęzi łączących węzły i  j , 
 Iw – wektor prądów węzłowych, 
 Ii – algebraiczna suma iloczynów 

i
GE∑  gałęzi zbiegających się  

w węzłach (składniki sumy mają znak dodatni, gdy zwrot  
napięcia źródłowego jest skierowany do węzła). 

• Metoda superpozycji 
Prąd w dowolnej gałęzi obwodu liniowego, przy działaniu wszystkich  

źródeł energii, jest sumą algebraiczną wszystkich prądów, które płyną na skutek 
działania każdego źródła energii z osobna. 
Usunięcie źródła z obwodu polega na zwarciu źródeł napięciowych i rozwarciu 
źródeł prądowych. 

Twierdzenia 
• Twierdzenie Thevenina 

Każdy liniowy dwójnik aktywny można przedstawić w postaci rzeczywi-
stego źródła napięcia.  

Napięcie źródłowe zastępczego źródła równe jest napięciu na zaciskach 
dwójnika w stanie jałowym, a rezystancja wewnętrzna źródła zastępczego jest 
rezystancją widzianą z zacisków dwójnika po usunięciu źródeł napięcia (zwarcie)  
i źródeł prądu (rozwarcie gałęzi). 
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• Twierdzenie Nortona 
Każdy liniowy dwójnik aktywny można przedstawić w postaci rzeczywi-

stego źródła prądu. 
Prąd źródłowy zastępczego źródła prądowego jest równy prądowi płynącemu 

przez zwarte zaciski dwójnika, a rezystancja wewnętrzna źródła zastępczego jest 
rezystancją widzianą z zacisków dwójnika po usunięciu źródeł napięcia (zwarcie)  
i źródeł prądu (rozwarcie gałęzi). 

2.1.2.  Przebieg ćwiczenia 

2.1.2.1. Prawo Ohma 

Połączyć układ 1. na płycie ćwiczenia (rys. 2.1.7). W tym celu należy włączyć  
amperomierz i woltomierz do układu oraz dowolnie wybrany rezystor z zestawu 
rezystorów znajdujących się na płycie ćwiczenia. Załączyć napięcie do układu 1,  
a następnie regulując potencjometrem źródła napięciowego wykonać pomiary  
i wykreślić charakterystykę  dla wybranego rezystora. Wyniki pomiarów 
zanotować w tabeli 2.1.1. 

Tabela 2.1.1 

 U I R 

Lp. V mA Ω 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 
 
 

( )U f I=
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Rys. 2.1.7. Płyta ćwiczenia 
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2.1.2.2. Charakterystyki źródeł napięciowego i prądowego 

Połączyć układ 2 na płycie ćwiczenia (rys. 2.1.7) (wg rysunku 2.1.2), pozo-
stawiając rozwarte zaciski AB. Załączyć napięcie do układu 2. Regulując  
potencjometrem źródła napięciowego ustawić napięcie źródłowe E = 5 V lub 
E = 2 V. Zapisać pierwszy punkt w tabeli 2 przy prądzie I równym zero. Ustawić 
regulowany rezystor R na wartość maksymalną (prawe skrajne położenie), załączyć 
rezystor na zaciski AB źródła napięciowego. Wykonać serię pomiarów, zmniej-
szając wartość rezystancji od wartości maksymalnej do zera. Wyniki pomiarów 
zanotować w tabeli 2.1.2. 

Tabela 2.1.2 

 U I 

Lp. V mA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Połączyć układ 3 na płycie ćwiczenia (rys. 2.1.7) (wg rysunku 2.1.2), zwie-

rając zaciski AB. Załączyć źródło do układu 3. Regulując potencjometrem źró-
dła prądowego, ustawić prąd źródłowy Iz = 10 mA lub Iz = 4 mA. Ustawić regu-
lowany rezystor R na wartość zerową (lewe skrajne położenie). Załączyć rezystor 
na zaciski AB źródła prądowego. Wykonać serię pomiarów, zwiększając wartość 
rezystancji R, tak aby napięcie na źródle nie przekroczyło 5V. Wyniki pomia-
rów zanotować w tabeli 2.2.3. 
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Tabela 2.1.3 

 U I 

Lp. V mA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

2.1.2.3. Prawa Kirchhoffa 

 

Rys. 2.1.8. Podstawowy układ pomiarowy 

Połączyć układ 4 na płycie ćwiczenia (rys. 2.1.7) (wg rysunku 2.1.8),  
włączyć mierniki, w miejsca przerwanego obwodu założyć zwory, pozostawiając 
rozwarte zaciski źródła. Załączyć napięcie do układu 4 i regulując potencjome-
trem źródła napięciowego ustawić napięcie E = 5 V. Założyć zwory łączące 
źródło z resztą obwodu. Sprawdzić czy suma prądów w węźle równa się zero. 
Wyniki zanotować w tabeli 2.1.4. 
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Tabela 2.1.4 

I1 I2 I3 ∑I 

mA mA mA mA 

    
 

Sprawdzić czy suma napięć w zamkniętych obwodach równa się zero,  
włączając dodatkowy woltomierz (jak pokazano na rysunku 2.1.8) na gałęzie  
z rezystancjami 50 Ω, 40 Ω i 400 Ω.  Wyniki zanotować w tabeli 2.1.5. 

Tabela 2.1.5 

     oczko 1 oczko 2 

U1 U3 U4 U5 U2 ∑U ∑U 

V V V V V V V 

       

2.1.2.4. Metoda przekształcania obwodu 

Ta część ćwiczenia polega na kolejnym zastępowaniu układu rezystorów 
prostszym układem równoważnym i wykonywaniu pomiarów po każdej zmianie  
w układzie. Wyniki pomiarów należy zanotować w tabeli 2.1.6. 
 

• Wykonać pomiary w układzie podstawowym (rys. 2.1.7). 

• Przekształcić część obwodu 1-4 na obwód równoważny (rys. 2.1.7). 

• Zamiana   

Wykonać obliczenia i zgodnie z obliczeniami zmontować nowy obwód 
(wykorzystując specjalne zaciski na płycie i zestaw rezystorów).  
Odłączyć podstawowy układ 1-4 i na to miejsce podłączyć zmontowany 
przez siebie obwód równoważny. Wykonać pomiary. 

• Połączenie szeregowo-równoległe. 

Obliczyć rezystancję zastępczą połączenia szeregowo-równoległego  
i zgodnie z obliczeniem zmontować i podłączyć nowy obwód. Wykonać 
pomiary.  

∆ →



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

100 

• Połączenie szeregowe. 

Zastąpić obwód 1-4 obliczoną rezystancją zastępczą. Wykonać pomiary. 

• Obliczyć rezystancję zastępczą całego obwodu 

Zastąpić cały obwód załączony na zaciski źródła poprzez obliczony  
przez siebie rezystor (połączenia równoległe i szeregowe). Wartość prądu 
I1 i napięcia na źródle U1 zapisać w tabeli 2.1.6. 

Tabela 2.1.6 

 U1 I1 I2 I3 U2 

 V mA mA mA V 

Obwód  
podstawowy  

     

1 obwód 
równoważny 

     

2 obwód 
równoważny 

     

3 obwód 
równoważny 

     

2.1.2.5. Metoda superpozycji 

 

Rys. 2.1.9. Układ pomiarowy z dwoma źródłami energii do sprawdzenia poprawności 
stosowania metody superpozycji 
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• Należy ustawić wartości napięcia źródłowego E = 5 V i prądu źródłowego  
Iz = 10 mA. Jeżeli położenia potencjometrów źródła napięciowego i prą-
dowego były zmieniane należy:  
• włączyć woltomierz do układu 2 (rys. 2.1.7) (wg rys. 2.1.1) na płycie 

ćwiczenia, przy rozwartych zaciskach AB i regulując potencjometrem 
źródła napięciowego ustawić napięcie źródłowe E = 5 V, 

• włączyć amperomierz do układu 3 (rys. 2.1.7) na płycie ćwiczenia  
(wg rysunku 2.1.2), przy zwartych zaciskach AB i regulując potencjo-
metrem źródła prądowego ustawić prąd źródłowy Iz = 10 mA, 

następnie 
• włączyć mierniki do układu 5 na płycie ćwiczenia (rys. 2.1.7), 
• ustawić przełączniki p w pozycji 1, 
• załączyć źródła do układu 5. 

Wykonać pomiary, a wyniki zanotować w tabeli 2.1.7. 

Tabela 2.1.7 

Działają   I1 I2 I3 I4 

źródła: mA mA mA mA 

obydwa  
jednocześnie 

    

tylko  
napięciowe 

    

tylko prądowe     

∑I     

 

• Rozewrzeć źródło prądowe pozostawiając jego rezystancję wewnętrzną 
(rys. 2.1.7 – przełącznik p przy źródle prądowym ustawić w pozycji 2). 
Wykonać pomiary, wyniki zanotować w tabeli 2.1.7. 

• Załączyć do układu źródło prądowe (rys. 2.1.7 przełącznik p przy źródle 
prądowym ustawić w pozycji 1). 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

102 

• Zewrzeć źródło napięciowe pozostawiając jego rezystancję wewnętrzną 
(rys. 2.1.7 przełącznik przy źródle napięciowym w pozycji 2). Wykonać 
pomiary, wyniki zanotować w tabeli 2.1.7. 

2.1.2.6. Twierdzenie Thevenina i Nortona 

 
Rys. 2.1.10. Układ pomiarowy z dwoma źródłami energii do sprawdzenia poprawności 

stosowania twierdzeń Thevenina i Nortona 

• Należy ustawić wartości napięcia źródłowego E = 2 V i prądu źródłowego 
Iz = 4 mA. W tym celu należy postąpić tak jak opisano w pkt. 2.1.2.5. 

• Przełączniki ustawić w pozycji 1 rys. 2.1.7. 

• Do zacisków AB włączyć gałąź z rezystancją 200 Ω i amperomierzem. 

• Załączyć źródła do układu i pomierzyć prąd I. Wynik pomiaru zamieścić  
w tabeli 2.1.9. 

• Odłączyć gałąź AB. 
• Pomierzyć woltomierzem napięcie na zaciskach AB w stanie jałowym UAB. 
• Zewrzeć zaciski AB za pomocą amperomierza i pomierzyć prąd zwarcia 

ABzI  
• Wyłączyć źródła z układu 6 na płycie ćwiczenia (rys. 2.1.7) (wg rys. 2.1.10). 

• Pomierzyć rezystancję układu RAB widzianą z zacisków AB. 

• Wyniki pomiarów zanotować w tabeli 2.1.8. 

 

 



2.1. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 
 

103 

Tabela 2.1.8 

 UAB 
ABzI  RAB 

 V mA Ω 

POMIAR    

OBLICZENIA    

• Do układu 2 na płycie ćwiczenia (rys. 2.1.7) szeregowo z RWE włączyć taki 
rezystor, aby utworzone źródło napięciowe miało rezystancję równą rezy-
stancji RAB pomierzonej w układzie 6 na płycie ćwiczenia (rys. 2.1.7)  
(wg rysunku 2.1.10). Włączyć woltomierz, zaciski AB pozostawić rozwar-
te. Załączyć źródło do układu 2 (rys. 2.1.7). Za pomocą potencjometru 
ustawić napięcie źródłowe równe napięciu UAB.  

• Gałąź AB z amperomierzem i rezystorem 200 Ω (z układu 6 – rys. 2.1.7) 
włączyć na zaciski AB rzeczywistego źródła napięciowego o rezystancji 
wewnętrznej RAB i napięciu źródłowym UAB. 

• Pomierzyć prąd płynący przez dołączoną gałąź. Wynik zanotować  
w tabeli 2.1.9. 

• Do układu 3 na płycie ćwiczenia dołączyć równolegle taką rezystancję, aby 
utworzone źródło prądowe miało rezystancję równą rezystancji RAB pomie-
rzonej w układzie 6. Włączyć amperomierz i zewrzeć zaciski AB. Załączyć 
źródło do układu 3. Za pomocą potencjometru ustawić prąd źródła równy 
prądowi 

ABzI . 

• Dołączyć gałąź AB z układu 6 na płycie ćwiczenia do zacisków AB  
rzeczywistego źródła prądowego o rezystancji wewnętrznej RAB i prądzie 
źródłowym równym

ABzI . Pomierzyć prąd płynący przez dołączoną gałąź. 
Wynik pomiaru zamieścić w tabeli 2.1.9. 
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Tabela 2.1.9 

Pomiar prądu Twierdzenie  Thevenina Twierdzenie  Nortona 

w układzie 6 Obliczenia Pomiar Obliczenia Pomiar 

mA mA mA mA mA 

     

W sprawozdaniu należy: 

• wykreślić na papierze milimetrowym charakterystykę zbadanego rezystora 
U = f(I), 

• obliczyć dla kilku dowolnych punktów wartość rezystancji i porównać  
z wartością podaną na płycie, 

• wykreślić charakterystykę źródła napięciowego U = f(I), 

• wyznaczyć graficznie wartość prądu zwarciowego źródła napięciowego, 

• obliczyć na podstawie charakterystyki źródła napięciowego jego rezystancję 
wewnętrzną RWE, 

• wykreślić charakterystykę źródła prądowego U = f(I), 

• przedłużając otrzymaną prostą do osi U, wyznaczyć graficznie wartość  
napięcia na rozwartym źródle prądowym IZ RWI, 

• obliczyć na podstawie charakterystyki źródła prądowego jego rezystancję 
wewnętrzną RWI, 

• przedstawić sprawdzenie praw Kirchhoffa, 

• porównać wyniki otrzymane podczas kolejnych faz przekształcania obwodu, 

• porównać, wynikającą z metody superpozycji, sumę algebraiczną prądów 
w gałęziach przy działaniu każdego źródła osobno, z prądami jakie płyną  
w gałęziach, gdy działają oba źródła jednocześnie, 

• korzystając z pomierzonych wartości UAB, ABzI  i RAB – przedstawić dwój-
nik aktywny AB w postaci rzeczywistego źródła napięciowego (tw. Theve-
nina) i rzeczywistego źródła prądowego (tw. Nortona) i obliczyć prąd  
w gałęzi z rezystorem 200 Ω (uwaga: należy uwzględnić rezystancję  
amperomierza), 
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• porównać prąd obliczony na podstawie obydwu twierdzeń z wynikami  
pomiarów, 

• obliczyć wartości UAB, IzAB i RAB na podstawie danych schematu układu 6  
i porównać z wartościami pomierzonymi. 

2.1.3. Uwagi i wnioski 

Ocenić poprawność stosowania praw, twierdzeń i metod obliczeniowych  
w obwodach prądu stałego. 

Literatura 

[1] Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom I, Obwody liniowe i nieliniowe, 
WNT, Warszawa-Poznań 1995. 

[2] Kurdziel R.: Podstawy Elektrotechniki, WNT, Warszawa 1972. 
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2.2. Badanie maszyn prądu stałego 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami i podstawowymi charak-
terystykami bocznikowych, obcowzbudnych i szeregowych maszyn prądu stałego. 

 
 

2.2.1. Wiadomości ogólne 
2.2.1.1. Silnik bocznikowy i obcowzbudny 

Charakterystyka zewnętrzna n = f(It) i charakterystyka  
mechaniczna n = f(M) 
Charakterystyka momentu obrotowego M = f(It) 
Rozruch silnika 
Regulacja prędkości obrotowej silnika 
Tyrystorowe zespoły napędowe 

2.2.1.2. Silnik szeregowy 
Charakterystyka zewnętrzna n = f(I) 
Charakterystyka momentu M = f(I) 
Rozruch silnika 
Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego 

2.2.1.3. Prądnica bocznikowa i obcowzbudna 
Warunki wzbudzenia prądnicy samowzbudnej 
Charakterystyka zewnętrzna U = f(It) 

2.2.2. Przebieg ćwiczenia 
2.2.2.1 Badanie silnika obcowzbudnego 

Dane znamionowe 
Charakterystyka zewnętrzna n = f(It) i charakterystyka momentu 
obrotowego Mu = f(It) 
Regulacja prędkości obrotowej poprzez zmianę  
strumienia magnesującego 
Regulacja prędkości obrotowej przez włączenie  
rezystancji dodatkowej do obwodu wirnika 
Stabilizacja prędkości obrotowej przy zastosowaniu układu 
sprzężenia prędkościowego tyrystorowego zespołu napędowego 

2.2.2.2. Badanie prądnicy obcowzbudnej 
Dane znamionowe 
Charakterystyka zewnętrzna U = f(Itp) 

2.2.3.  Uwagi i wnioski 
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2.2.1. Wiadomości ogólne 

Maszyny prądu stałego mogą pracować w charakterze silników, prądnic 
i hamulców. Silniki przetwarzają dostarczoną energię elektryczną na energię 
mechaniczną, prądnice natomiast zamieniają energię mechaniczną maszyny 
napędzającej na energię elektryczną. Zjawisko przeciwdziałania momentowi  
elektromagnetycznemu momentowi maszyny napędzającej, jakie występuje  
w prądnicy, można wykorzystać do elektrycznego hamowania. 
 

 
Rys. 2.2.1. Komutatorowa maszyna prądu stałego [1] 

1 – jarzmo stojana, 2 – biegun główny, 3 – nabiegunniki, 4 – uzwojenie wzbudzenia, 
5 – biegun komutacyjny, 6 – uzwojenie biegunów komutacyjnych, 7 – uzwojenie  
    kompensacyjne, 8 – wirnik, 9 – uzwojenie wirnika, 10 – komutator, 11 – szczotki 

 
Maszyny prądu stałego mogą być budowane jako komutatorowe i unipolarne. 

Drugi rodzaj maszyn nadaje się wyłącznie do celów specjalnych, natomiast  
maszyny komutatorowe są stosowane powszechnie. Dlatego w tym ćwiczeniu 
poznamy maszyny komutatorowe. 

Na rysunku 2.2.1 został pokazany szkic maszyny prądu stałego. Uzwojenie 
wzbudzenia mieści się w stojanie, a uzwojenie wirnika jest ułożone w żłobkach 
wirnika. Prąd stały płynący w uzwojeniu wzbudzenia wytwarza stałe pole  
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magnetyczne. W wyniku oddziaływania tego pola na prąd wirnika powstaje 
moment elektromagnetyczny. Rysunek 2.2.2 przedstawia rozkład pola magne-
tycznego wzdłuż rozwiniętego obwodu wirnika. 

 

 
Rys. 2.2.2. Obraz pola magnetycznego biegunów głównych na rozwiniętym 

obwodzie maszyny [2] 

Wirnik obraca się z prędkością obrotową n, a przewody umieszczone 
w żłobkach wirnika poruszają się z prędkością liniową v = 2πnr w kierunku 
obracającego się wirnika (r – promień wirnika). Obraz pola magnetycznego 
z rysunku 2.2.2 dotyczy stanu jałowego maszyny. Podczas normalnej pracy 
maszyny pole magnetyczne jest polem wypadkowym pola magnetycznego od 
biegunów głównych (rys. 2.2.2) i pola magnetycznego wytworzonego przez 
uzwojenie twornika. Rozkład indukcji magnetycznej wzdłuż obwodu wirnika 
ulega zniekształceniu, a położenie osi neutralnej przesunięciu. Zjawiska te nasi-
lają się wprost proporcjonalnie do wartości prądu wirnika. Powodują one wy-
stępowanie napięć pomiędzy wycinkami komutatora, zmniejszenie indukowanej 
siły elektromotorycznej w obwodzie wirnika oraz wpływają niekorzystnie na 
przebieg komutacji, a tym samym na pracę szczotek. Częściowe zmniejszenie 
skutków oddziaływania wirnika osiąga się poprzez zwiększenie szczeliny po-
wietrznej (bardziej równomierny rozkład indukcji) oraz przesuwanie szczotek w 
kierunku osi neutralnej. Natomiast uzwojenie biegunów komutacyjnych ma za 
zadanie poprawę komutacji i co za tym idzie uniknięcie iskrzenia szczotek.  
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Rys. 2.2.3. Typy maszyn prądu stałego [2]: a) maszyna obcowzbudna; b) maszyna 

bocznikowa; c) maszyna szeregowa; d) maszyna szeregowo – bocznikowa 

Na rysunku 2.2.3 podane zostały schematy tych maszyn. Przyjęte w eksploa-
tacji sposoby oznaczania zacisków uzwojeń: 
A1 A2 – uzwojenie wirnika 
B1 B2 – uzwojenie biegunów komutacyjnych 
E1 E2 – uzwojenie wzbudzające bocznikowe 
D1 D2 – uzwojenie wzbudzające szeregowe 
F1 F2 – uzwojenie wzbudzające obce. 

Bieguny komutacyjne umieszczone są w strefie gdzie następuje przejście 
zwojów wirnika ze strefy oddziaływania jednego bieguna głównego do drugiego. 
Indukowana przez uzwojenie biegunów komutacyjnych siła elektromotoryczna 
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znosi siłę elektromotoryczną indukowaną w zwojach w tym rejonie i zapobiega 
iskrzeniu szczotek. Aby zlikwidować szkodliwy wpływ oddziaływania wirnika 
w dużych maszynach stosuje się uzwojenia kompensacyjne. Uzwojenie to jest 
rozłożone równomiernie w strefie biegunów głównych i umieszczone w żłobkach 
nabiegunników. Jest ono połączone szeregowo z uzwojeniem wirnika, a zmianie 
kierunku prądu w obwodzie wirnika odpowiada zmiana kierunku prądu w uzwoje-
niu kompensacyjnym. Stosowanie uzwojenia kompensacyjnego znacznie podra-
ża koszty maszyny, ale pozwala na powiększenie mocy znamionowej maszyny 
przy tych samych wymiarach i prędkości obrotowej. 
Ze względu na sposób zasilania obwodu wzbudzenia rozróżniamy następujące typy 
maszyn prądu stałego 
• maszyny obcowzbudne (rys. 2.2.3a), 
• maszyny samowzbudne: bocznikowe (rys. 2.2.3b); szeregowe (rys. 2.2.3c); 

szeregowo-bocznikowe (rys. 2.2.3d). 
Wszystkie niezbędne dane techniczne dotyczące maszyn prądu stałego  

podane są na tabliczce znamionowej. 
Tabliczka znamionowa maszyny prądu stałego powinna zawierać: napięcie zna-
mionowe Un; prąd znamionowy Itn; napięcie znamionowe wzbudzenia Umn; prąd 
znamionowy wzbudzenia Imn (dotyczy maszyn obcowzbudnych); moc znamionową 
Pn; obrotową prędkość znamionową nn; sprawność η. 

Właściwości ruchowe poszczególnych typów maszyn są różne, co pozwala 
zaspokoić rozmaite wymagania wynikające z praktyki. Właściwości te można 
określić na podstawie znajomości typu maszyny oraz zależności określających 
siłę elektromotoryczną indukowaną w uzwojeniu wirnika i moment elektroma-
gnetyczny. Pole magnetyczne wytworzone przez prąd w uzwojeniu wzbudzenia, 
przecinając uzwojenie wirnika indukuje w nim siłę elektromotoryczną zgodnie 
z prawem Faradaya 

eE Blv c n= = Φ             (2.2.1) 
gdzie: ce  jest stałą zależną od parametrów konstrukcyjnych maszyny. 

 
Z prawa Laplace'a wiadomo, że w wyniku współdziałania prądu wirnika  

i pola magnetycznego wytworzonego przez prąd wzbudzenia powstaje moment 
elektromagnetyczny: 

em t m tM F r BI l r c I= ⋅ = ⋅ = Φ     (2.2.2) 

gdzie: cm  jest stałą zależną od parametrów konstrukcyjnych maszyny. 
W ćwiczeniu zapoznamy się z silnikiem bocznikowym oraz prądnicą  

obcowzbudną. 
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2.2.1.1. Silnik bocznikowy i obcowzbudny 

Na podstawie II prawa Kirchhoffa dla silnika bocznikowego (rys. 2.2.3b) 
zasilanego napięciem stałym U można napisać zależność: 

t t pU E (I R 2 U )= + + ∆∑         (2.2.3) 

gdzie: E – indukowana siła elektromotoryczna wyrażona wzorem (2.2.1); 
    tR∑  – suma rezystancji obwodu wirnika; 

∆Up – spadek napięcia na rezystancji przejścia między szczotką a komutato 
 rem p( U 1V)∆ ≈ . 

Pomijając ∆Up wzór (2.2.3), można przekształcić: 

e
t

t t

U c nU EI
R R

− Φ−
= =

∑ ∑
                  (2.2.4) 

Charakterystyka zewnętrzna n = f(It) i charakterystyka mechaniczna n = f(M) 
Charakterystyka zewnętrzna jest to zależność prędkości obrotowej silnika 

od prądu wirnika przy stałym napięciu zasilającym i stałym prądzie wzbudzenia. 
Z przekształcenia wzorów (2.2.1) i (2.2.3) wynika, że prędkość obrotowa  
wyrażona zależnością n = f(It) 

t t

e e

U I REn ,
c c

−
=

Φ Φ
∑  (2.2.5) 

przy U = const i Φ = const jest funkcją malejącą (rys. 2.2.4 – prosta 1). 
 

Rzeczywisty przebieg charakterystyki zewnętrznej jest nieco inny, ponieważ 
przy dużych obciążeniach prędkość obrotowa nieznacznie wzrasta z powodu 
zmniejszania się strumienia magnetycznego. Jest to wynikiem nakładania się na 
pole magnetyczne biegunów głównych pola powstającego od prądu wirnika – 
tzw. oddziaływanie wirnika. Zaletą obydwu omawianych silników jest stosun-
kowo sztywna charakterystyka zewnętrzna. Zmienność prędkości obrotowej, 
definiowana dla warunków znamionowych jako 

 0 n
%

n

n nn 100%
n
−

∆ = ⋅                                     (2.2.6) 

waha się od 2 do 5%, gdzie: n0 – prędkość obrotowa przy biegu jałowym. 
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Rys. 2.2.4. Charakterystyka zewnętrzna silnika bocznikowego: 1 – przy pominięciu 

wpływu oddziaływania wirnika; 2 – z uwzględnieniem oddziaływania wirnika 
 

Charakterystyka mechaniczna n = f(M) pozwala ocenić zachowanie się sil-
nika w układzie napędowym. Z wzorów (2.2.2) i (2.2.4) wynika, że dla Φ = const 
(czyli nie uwzględniając oddziaływania wirnika) charakterystyka ta będzie 
funkcją malejącą. Z warunków statecznej pracy układu napędowego 

hM M 0− =   
(2.2.7) 

hd(M M ) 0.
dn
−

<   

gdzie: M – moment silnika napędowego; Mh – moment hamujący, 
 

wynika, że przy stałym momencie Mh charakterystyka mechaniczna n = f(M)  
powinna być funkcją malejącą. W przeciwnym przypadku mogłoby wystąpić  
rozbieganie lub utknięcie silnika. Sytuacja taka jest możliwa przy znacznej reakcji 
wirnika o charakterze rozmagnesowującym. 
 

Charakterystyka momentu obrotowego M = f(It)  
Charakterystyka momentu obrotowego jest to zależność pomiędzy momentem 

elektromagnetycznym rozwijanym przez silnik i prądem wirnika, przy stałym 
prądzie wzbudzenia. Ze wzoru (2.2.2) wynika, że dla stałego strumienia wykres 
ten będzie linią prostą. Niewielkie odchylenie od tej linii (rys. 2.2.5) jest skutkiem 
zmniejszenia się strumienia w wyniku oddziaływania wirnika. 
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+ 
Rys. 2.2.5. Charakterystyka momentu obrotowego silnika bocznikowego 

1 – przy pominięciu wpływu oddziaływania wirnika; 2 – z uwzględnieniem  
oddziaływania wirnika 

 
Rozruch silnika 

W chwili rozruchu n = 0, więc prąd rozruchowy wynosi 

tr
t

UI .
R

=
∑

                                           (2.2.8) 

i jest około 10...30 razy większy od prądu znamionowego. Przepływ tak dużego 
prądu może uszkodzić maszynę, jak również stanowi zbyt duże obciążenie sieci 
zasilającej. W związku z tym rozruchu silnika dokonuje się poprzez regulację  
napięcia od 0 do wartości znamionowej (przy użyciu tyrystorowych zespołów  
napędowych, stosowanych w przemyśle do napędu silników bocznikowych)  
lub poprzez włączenie szeregowo z wirnikiem regulowanego rezystora zwanego 
rozrusznikiem. 

Przy zastosowaniu rozrusznika prąd rozruchowy: 

tr
t r

UI
R R

=
+∑

     (2.2.9) 

gdzie: Rr – rezystancja rozrusznika. 
 

Wartość rezystancji Rr dobiera się tak, aby prąd rozruchowy nie przekraczał 
(1,2...2)Itn.  Rozruch silnika bocznikowego przeprowadza się, zmieniając rezy-
stancję Rr od wartości maksymalnej do zera, przy maksymalnym strumieniu  
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wytworzonym przez uzwojenie. Ponieważ będzie zmniejszony prąd It dlatego, 
jak wynika ze wzoru (2.2.2), należy podczas rozruchu zapewnić maksymalny 
strumień, aby uzyskać duży moment elektromagnetyczny silnika i krótki czas 
rozruchu. Rozrusznik silnika bocznikowego jest więc zbudowany w taki spo-
sób, aby w obwód wirnika była włączana regulowana rezystancja, natomiast 
obwód wzbudzenia był włączany bezpośrednio do sieci. W ćwiczeniu został 
zastosowany tyrystorowy zespół napędowy. 

Na rysunku 2.2.6 przedstawiono wpływ rezystancji rozrusznika na charak-
terystykę zewnętrzną silnika i przebieg rozruchu. 
 

 
Rys. 2.2.6. Przebieg rozruchu silnika bocznikowego 

Regulacja prędkości obrotowej silnika bocznikowego 
Regulację prędkości obrotowej silnika bocznikowego możemy przeprowadzić 

przez: 
a) zmianę strumienia magnetycznego, 
b) zmianę rezystancji w obwodzie wirnika, 
c) zmianę napięcia zasilającego. 

 

Ad a) Zmianę wartości strumienia magnetycznego można uzyskać włączając 
rezystancję dodatkową do obwodu wzbudzenia. Tym sposobem możemy  
regulować prędkość w górę (rys. 2.2.7). 
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Rys. 2.2.7. Charakterystyki zewnętrzne silnika bocznikowego przy różnych wartościach 

strumienia magnesującego 

Ad b) Włączenie rezystancji dodatkowej w obwód wirnika pozwala  
uzyskać regulację prędkości w dół.  

 

 
Rys. 2.2.8. Charakterystyki zewnętrzne silnika bocznikowego przy włączonej  

szeregowo rezystancji dodatkowej Rd w obwodzie wirnika 

Ze wzoru 
t r t d

e

U I R I R
n

c
− −

=
Φ

∑   (2.2.10) 
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wynika, że im większy opór dodatkowy Rd, tym charakterystyka zewnętrzna  
(rys. 2.2.8) jest silniej opadająca, a zatem ten sposób regulacji powoduje zmniejsze-
nie sztywności charakterystyki zewnętrznej i wówczas prędkość w znacznym stop-
niu zależy od obciążenia silnika. 

Dodatkową wadą tego sposobu regulacji prędkości obrotowej są znaczne 
straty energii wydzielanej w postaci ciepła w oporniku dodatkowym. Strat energii 
można uniknąć poprzez zmianę wartości napięcia zasilającego silnik (sposób c) 
za pomocą specjalnych układów, np. układu Leonarda lub obecnie najczęściej 
stosowanego układu tyrystorowego. 

 

Tyrystorowe zespoły napędowe 
Tyrystorowe zespoły napędowe są używane jako regulatory napięcia stałego 

lub prędkości obrotowej silników bocznikowych w warunkach przemysłowych. 
Układy DMM są wyposażone w jednofazowy mostkowy prostownik wzbudzenia 
zaopatrzony na wyjściu w filtr przepięciowy RC. Silnik sterowany układem  
tyrystorowym DMM pracuje więc praktycznie jako silnik obcowzbudny. Tyry-
storowy zespół napędowy umożliwia stabilizację napięcia zasilającego silnik 
lub prędkości obrotowej silnika. Sprzężenie prędkościowe stosowane jako 
ujemne sprzężenie zwrotne regulatora jest realizowane za pomocą prądniczki 
tachometrycznej prądu stałego sprzężonej z silnikiem. 

Falownik oddający energię do sieci prądu przemiennego, zastosowany 
w ćwiczeniu jako obciążenie prądnicy prądu stałego jest również układem  
tyrystorowym. 

Regulację napięcia w układzie tyrystorowym DMM jak i obciążenia  
w falowniku uzyskuje się poprzez regulację kąta przewodzenia tyrystorów  
pracujących w tych układach. 

2.2.1.2. Silnik szeregowy 

Silniki szeregowe ze względu na swoje właściwości (duży moment rozru-
chowy i dużą rozpiętość osiąganych prędkości obrotowych) stosowane były 
głównie w trakcji elektrycznej (koleje, tramwaje, trolejbusy, kolejki, wózki 
akumulatorowe), gdzie pracowały sprzęgnięte na stałe z osią pojazdu w sposób 
nierozłączny. 

 

Charakterystyka zewnętrzna n = f(I) 
W silniku szeregowym uzwojenie wzbudzające i uzwojenie twornika połą-

czone są szeregowo, tak więc strumień zmienia się proporcjonalnie do zmian 
obciążenia. Dla silnika szeregowego 
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t m pU E I( R R ) 2 U= + + + ∆∑  (2.2.11) 

gdzie: E – indukowana siła elektromotoryczna; 
tR∑ – suma rezystancji obwodu twornika; 

Rm – rezystancja uzwojenia wzbudzenia; 
∆Up – spadek napięcia na rezystancji przejścia między szczotką a komuta-

torem p( U 1V∆ ≈ – pomijalnie mały). 
 

Prędkość obrotowa silnika szeregowego po uwzględnieniu zależności stru-
mienia od prądu twornika przyjmie postać: 

t m t m

e e e1 e1

U I( R R ) U I( R R )E Un C
C C C I C I

− + − +
= = ≈ ≈ −

Φ Φ
∑ ∑  (2.2.12) 

 

gdzie: t m

e1

R RC const.
C

+
= =∑  

 

 
Rys. 2.2.9. Charakterystyka zewnętrzna i charakterystyka momentu  

silnika szeregowego 

Ze wzoru (2.2.12) wynika, że charakterystyka zewnętrzna silnika n = f(I) 
zdejmowana przy stałym napięciu zasilającym będzie miała kształt hiperboliczny. 
Przy zmniejszeniu obciążenia poniżej 0,5 In następuje znaczny wzrost prędkości 
obrotowej, co stwarza niebezpieczeństwo rozbiegania się silnika. Rozbieganie 
się silnika polega na wzroście prędkości obrotowej ponad wartości dopuszczalne, 
czego konsekwencją jest uszkodzenie części mechanicznych i zniszczenie silnika. 
Ponadto stanowi niebezpieczeństwo dla obsługi. Całkowite odciążenie silnika 
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szeregowego jest niedopuszczalne. Dlatego silniki szeregowe należy łączyć 
trwale z napędzanymi przez nie maszynami za pomocą sprzęgieł nierozłączal-
nych lub przekładni zębatych, a nie przekładni pasowych. Na tabliczce znamio-
nowej silnika szeregowego powinna być podana dopuszczalna obrotowa pręd-
kość maksymalna. 

 

Charakterystyka momentu M = f(I) 
Charakterystyka momentu, podobnie jak charakterystyka zewnętrzna  

wyznaczana jest przy stałym napięciu zasilającym. Kształt tej charakterystyki 
po uwzględnieniu proporcjonalności strumienia od prądu twornika przyjmie 
postać: 

     (2.2.13) 
 

Wykresem tej charakterystyki jest więc parabola. Cenną właściwością  
silnika szeregowego jest szybki wzrost momentu przy wzroście prądu, co  
pozwala na zastosowanie go do pracy w warunkach dużych przeciążeń i cięż-
kich rozruchów. Na rysunku 2.2.9. zostały pokazane charakterystyki zewnętrzna 
i momentu dla silnika szeregowego. W rzeczywistości obydwie charakterystyki 
dla dużych prądów twornika, w wyniku oddziaływania twornika oraz nasycenia 
obwodu magnetycznego, nieznacznie odbiegają w stosunku do krzywych wyni-
kających ze wzorów (2.2.12) i (2.2.13) (tzn. hiperboli i paraboli). 

 

Rozruch silnika 
 

 
Rys. 2.2.10. Przebieg rozruchu silnika szeregowego 

2
m m1M c I c I= Φ =
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Rozruchu silnika szeregowego dokonuje się przy obciążeniu, poprzez 
zmianę rezystancji rozrusznika Rr włączonego szeregowo z twornikiem. Wzro-
stowi rezystancji Rr odpowiada mniejsza prędkość obrotowa przy tym samym 
prądzie obciążenia (rys. 2.2.10), a zatem poprzez regulację Rr od maksimum do 
zera osiągamy płynny wzrost prędkości obrotowej silnika od zera do wartości 
znamionowej. 

 

Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego 
Regulację prędkości obrotowej w silniku szeregowym można przeprowa-

dzać przez: 
a)  zmianę strumienia magnetycznego, 
b)  zmianę rezystancji w obwodzie twornika, 
c)  zmianę napięcia zasilającego. 

 

 
Rys. 2.2.11. Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego przez bocznikowanie 

uzwojenia wzbudzającego 

Ad.a. Zmianę wartości strumienia magnetycznego osiąga się przez boczni-
kowanie uzwojenia wzbudzenia lub uzwojenia twornika silnika szeregowego. 
W pierwszym sposobie, po zbocznikowaniu, przez uzwojenie magnesujące 
płynie mniejszy prąd i w konsekwencji wzrasta prędkość obrotowa (rys. 2.2.11). 
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Sposób ten zapewnia regulację prędkości obrotowej w górę. Regulacja 
prędkości obrotowej przez bocznikowanie uzwojenia twornika jest regulacją  
w dół. Jest to jednak sposób nieekonomiczny (małe efekty, duże straty energii  
w boczniku) i rzadko stosowany. 

Ad.b. Ten sposób regulacji polega na włączeniu dodatkowej rezystancji 
szeregowo z wirnikiem i umożliwia regulację prędkości obrotowej w dół. Jest to 
również sposób nieekonomiczny. 

Ad.c. Regulację prędkości przez zmianę napięcia zasilającego uzyskuje się 
przez zmianę napięcia w sieci zasilającej lub przez łączenie szeregowe bądź 
szeregowo-równoległe dwóch lub więcej mechanicznie ze sobą, sprzęgniętych 
silników. Najbardziej rozpowszechnionym układem jest układ trakcyjny jako 
zespół dwóch, czterech lub sześciu silników szeregowych, które początkowo 
łączy się szeregowo, a następnie równolegle. Na rysunku 2.2.12 został pokaza-
ny przykładowo sposób łączenia zespołu dwóch silników. Przy połączeniu  
szeregowym na każdy silnik przypada połowa napięcia i prędkość obrotowa 
wynosi według wzoru (2.2.12): 

 

t m
sz

e

0,5U ( R R )I
n

C
− +

=
Φ

∑     (2.2.14) 

 

natomiast przy połączeniu równoległym: 
 

t m
sz

e

U ( R R )I
n ,

C
− +

=
Φ

∑          (2.2.15) 

 

czyli prędkość obrotowa nr jest prawie dwa razy większa niż nsz. Układ trakcyjny 
składający się z czterech silników daje znacznie większe możliwości w zakresie 
płynności regulacji, gdyż napięcie na silnikach może się zmieniać od 1/4 U  
(połączenie szeregowe) poprzez 1/2 U (połączenie szeregowo-równoległe) do U 
(połączenie równoległe). W polskich kolejach jest stosowane napięcie sieci 3 kV,  
a napięcie znamionowe silników wynosi 1,5 kV, z tego względu silniki pracują 
zawsze co najmniej po dwa szeregowo, co pozwala na dwa stopnie regulacji dla 
zespołu czterech silników i trzy stopnie regulacji dla zespołu sześciu silników.  
Złagodzenie gwałtownej zmiany prądu można osiągać, używając rozrusznika  
podobnie jak przy rozruchu. Odpowiednio zaprojektowany rozrusznik na pracę 
długotrwałą może pełnić rolę regulatora prędkości. W ten sposób łączy się dwie 
metody regulacji prędkości, a regulacja staje się bardziej płynna. 
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Rys. 2.2.12. Układ trakcyjny dwóch  silników szeregowych [1]: 

a) połączenie szeregowe silników; b) połączenie równoległe silników 

2.2.1.3. Prądnica bocznikowa i obcowzbudna 

Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu twornika prądnicy zależy, 
zgodnie ze wzorem (2.2.1), od prędkości maszyny napędzającej i strumienia 
magnesującego. Zgodnie z II prawem Kirchhoffa napięcie na zaciskach prądni-
cy będzie różnicą pomiędzy indukowaną siłą elektromotoryczną a spadkami 
napięć na rezystancji obwodu twornika i rezystancji przejścia pomiędzy szczot-
kami a komutatorem:  

 

t t pU E (I R 2 U )= − + ∆∑     (2.2.16) 
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Warunki wzbudzenia prądnicy samowzbudnej 
Uzwojenie wzbudzające prądnicy obcowzbudnej (rys. 2.2.3a) jest zasilane 

z sieci prądu stałego, natomiast uzwojenie wzbudzające prądnicy bocznikowej 
samowzbudnej jest równolegle załączone do zacisków twornika. Sposób połą-
czenia zacisków jest zależny od kierunku wirowania maszyny napędzającej; 
przy wirowaniu w lewo należy połączyć zaciski B2 i E1 oraz A1 i E2, a przy 
wirowaniu w prawo A1 i E1 oraz B2 i E2. Nieprawidłowe połączenie zacisków 
spowoduje zlikwidowanie strumienia magnetyzmu szczątkowego maszyny 
przez prąd płynący w uzwojeniu wzbudzenia, co uniemożliwi wzbudzenie 
prądnicy. Warunkiem wzbudzenia prądnicy bocznikowej samowzbudnej  
obok istnienia magnetyzmu szczątkowego jest to, aby rezystancja obwodu 
wzbudzającego była mniejsza od rezystancji maksymalnej, tzw. krytycznej Rmkr, 
a prędkość obrotowa większa od prędkości obrotowej minimalnej nkr przy  
zachowaniu kierunku zapewniającego wzrost strumienia. 

 

 
Rys. 2.2.13. Warunki samowzbudzenia prądnicy bocznikowej 

Przebieg charakterystyki biegu jałowego prądnicy E0 = f(Im) zależy od 
prędkości maszyny napędzającej. Im wyższa prędkość tym prądnica osiąga 
wyższe wartości indukowanej siły elektromotorycznej przy tym samym prądzie 
wzbudzenia Im. Rezystancja krytyczna Rmkr jest to taka rezystancja uzwojenia 
wzbudzającego, przy której prosta  jest styczna do charakterystyki 
biegu jałowego prądnicy E0 = f(Im). Jeżeli Rm < Rmkr, charakterystyki E0 = f(Im)  
i  U = Im ⋅ Rmkr przecinają się, określając napięcie wzbudzenia prądnicy przy  
biegu jałowym. Natomiast, jeżeli charakterystyki te nie mają punktu wspólnego 

m mkrU I R= ⋅
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maszyna nie może pracować jako prądnica samowzbudna. Spełnienie  
warunków n > nkr i Rm < Rmkr jak pokazuje rys. 2.2.13 zapewnia przecięcie cha-
rakterystyki biegu jałowego prądnicy E0 = f(Im) z prostą ImRm = f(Im) i ustalenie 
punktu pracy, to jest napięcia, do którego prądnica może się wzbudzić przy  
biegu jałowym. 

Uruchomienie prądnicy przeprowadzamy przy maksymalnej rezystancji 
włączonej do obwodu wzbudzenia, którą następnie stopniowo zmniejszamy. Ma 
to zapobiec pojawieniu się nagle zbyt dużego napięcia na zaciskach prądnicy. 

 

Charakterystyka zewnętrzna U = f(It) 
Charakterystyka zewnętrzna prądnicy jest to zależność napięcia na  

zaciskach prądnicy od prądu obciążenia przy stałej prędkości obrotowej, oraz – 
dla prądnicy samowzbudnej – przy stałej rezystancji w obwodzie wzbudzenia 
Rm = const, natomiast dla prądnicy obcowzbudnej – przy stałym napięciu ob-
wodu wzbudzenia Um = const. Jak wynika z rys. 2.2.14 prąd zwarcia prądnicy 
bocznikowej jest znacznie mniejszy niż prąd znamionowy i zależy od siły  
elektromotorycznej będącej wynikiem działania magnetyzmu szczątkowego. 
Prąd zwarcia prądnicy obcowzbudnej (przy pełnym wzbudzeniu) może osiągnąć 
15...20-krotną wartość prądu znamionowego. 

 

 
Rys. 2.2.14. Charakterystyki zewnętrzne prądnicy: 1– samowzbudnej; 2 – obcowzbudnej 

 
Zaletą prądnicy obcowzbudnej jest niewielka zmienność napięcia określona 

równaniem 
0 n

n

U Uu 100%,
U
−

∆ =     (2.2.17) 

która mieści się w granicach (5...10)%. Dla prądnicy samowzbudnej wynosi ona 
(15...25)%. 
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2.2.2. Badania laboratoryjne 

2.2.2.1. Badanie silnika obcowzbudnego 

Dane znamionowe 
Należy zapoznać się z tabliczką znamionową badanego silnika i maszyny 

obcowzbudnej pracującej w układzie jako hamulec elektryczny. Dane znamio-
nowe umieścić w sprawozdaniu. 
1. Silnik obcowzbudny  

Typ silnika... 
Moc znamionowa Pn = ..., napięcie znamionowe Un = ..., prąd znamionowy 
twornika In = ..., znamionowa prędkość obrotowa nn = ..., prąd wzbudzenia 
znamionowy Imn = ... 

2. Prądnica obcowzbudna 
Typ prądnicy ... 
Moc znamionowa Pn = ..., napięcie znamionowe Un = ..., prąd znamionowy 
twornika In = ..., znamionowa prędkość obrotowa nn = ..., prąd wzbudzenia 
znamionowy Imn = ... 
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Rys. 2.2.15 Schemat układu połączeń 
Oznaczenia: M – silnik, G – prądnica (hamulec), A1 – amperomierz do pomiaru prądu twornika silnika, A2 – amperomierz do pomiaru 
prądu wzbudzenia silnika, A3 – amperomierz do pomiaru prądu  wzbudzenia prądnicy, A4 – amperomierz do pomiaru prądu twornika 
prądnicy, V1 – woltomierz do pomiaru napięcia  na zaciskach silnika, V2 – woltomierz do pomiaru napięcia  na zaciskach prądnicy, 
Rm1 – opornik do regulacji prądu wzbudzenia silnika, Rm2 – opornik do regulacji prądu wzbudzenia prądnicy, Rd – opornik dodatkowy 
w obwodzie twornika silnika, DMM – zespół tyrystorowy do napędu silników prądu stałego, F – falownik stanowiący obciążenie 
                                                                             prądnicy (praca hamulcowa). 
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Wykonywanie pomiarów 
Po zapoznaniu się z układem i sprawdzeniu połączeń należy: 

• położenie wyłączników w1 i w3 ustawić przed załączeniem napięcia,  
wyłącznik w2 pozostawić otwarty, 

• sprawdzić czy pokrętła regulacyjne napięcia zasilającego i obciążenia są 
ustawione w pozycji ,,min'', 

• opornik Rm1 ustawić w położeniu minimalnej rezystancji, 
• opornik Rm2 ustawić w położeniu maksymalnej rezystancji, 
• załączyć do układu napięcie przemienne poprzez zamknięcie wyłącznika na 

tablicy zasilającej (powoduje to zasilenie mierników cyfrowych, włączenie 
zasilania układów sterujących zespołu napędowego DMM i falownika oraz 
zasilenie obwodów wzbudzenia silnika i prądnicy), 

• załączyć zasilanie układu DMM poprzez stycznik (zielony przycisk) i doko-
nać rozruchu silnika poprzez regulację napięcia zasilającego silnik od 0 do 
wartości znamionowej, 

• opornikiem Rm1 wyregulować prąd wzbudzenia silnika do wartości znamio-
nowej, wykonać pomiary dla stanu jałowego silnika, zamknąć wyłącznik w2 
(poprzez stycznik) i obciążyć układ silnik – prądnica, regulując pokrętłem 
obciążenia falownika. 

 

UWAGA: Prąd w obwodzie wzbudzenia prądnicy należy regulować oporni-
kiem Rm2 tak, aby napięcie na zaciskach prądnicy nie przekraczało 1,2 napięcia 
znamionowego prądnicy. Najlepiej ustawić prąd wzbudzenia w obwodzie prąd-
nicy 0,26A. 

 
Charakterystyka zewnętrzna n = f(It) i charakterystyka momentu  
obrotowego Mu = f(It) przy U = Un = const i Rm = const 

Pomiary wykonujemy w układzie, którego schemat został podany w p. 2.2.2.1, 
(rys. 2.2.15). 

Wyłącznik w1 zamknąć, a w3 pozostawić otwarty. Należy wykonać rozruch 
silnika i pomiary, zachowując kolejność czynności podaną wyżej (2.2.2.1), przy 
ustawionej znamionowej wartości prądu wzbudzenia silnika. Obciążyć układ 
tak, aby prąd w obwodzie twornika silnika zmieniał się w granicach od Ito do 
1,2Itn. Wyniki pomiarów i obliczeń zanotować w tabeli 2.2.1. 
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Regulacja prędkości obrotowej przez zmianę strumienia magnesującego 
Pomiary wykonujemy w układzie, którego schemat został podany w p. 2.2.2.1 

(rys. 2.2.15). 
Górna wartość obrotów silnika jest ograniczona ze względu na wytrzyma-

łość mechaniczną twornika i dlatego rezystancję Rm należy zmienić tak, aby 
prędkość obrotowa w stanie jałowym nie przekraczała 1,2 nn. 

Wyłącznik w1 zamknąć, a w3 pozostawić otwarty. Należy wykonać rozruch 
silnika i pomiary, zachowując kolejność czynności podaną wyżej (2.2.2.1), dla 
dwóch różnych od znamionowej wartości prądu wzbudzenia (Rm1). Obciążyć 
układ tak, aby prąd w obwodzie twornika silnika zmieniał się w granicach od Ito 
do 1,2Itn. Wyniki pomiarów i obliczeń zanotować w tabelach takich jak 2.2.2. 

Tabela 2.2.2 

Im =... 
 

Lp. n It 

 obr/min A 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

Regulacja prędkości obrotowej przez włączenie rezystancji dodatkowej  
do obwodu twornika 

Pomiary wykonujemy w układzie, którego schemat został podany  
w p. 2.2.2.1, (rys. 2.2.15) przy włączeniu w obwód twornika silnika rezystancji 
dodatkowej Rd = 7 Ω. 
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Wyłączniki w1 i w3 otworzyć. Należy wykonać rozruch silnika i pomiary, 
zachowując kolejność czynności podaną wyżej (2.2.2.1), przy ustawionej  
znamionowej wartości prądu wzbudzenia Rm1. Obciążyć układ tak, aby prąd  
w obwodzie twornika silnika zmieniał się w granicach od Ito do 1,2 Itn. Wyniki 
pomiarów notujemy w tabeli 2.2.3. 
 

Tabela 2.2.3 
Rd = 7 Ω          Us = ... 

 

Lp. n It 

 obr/min A 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 
Regulacja prędkości obrotowej napięciem i stabilizacja prędkości  
obrotowej silnika przy zastosowaniu sprzężenia prędkościowego  
tyrystorowego układu napędowego 

Pomiary wykonujemy w układzie, którego schemat został podany  
w p. 2.2.2.1 (rys. 2.2.15). 

Wyłączniki w1 i w3 zamknąć. Należy wykonać rozruch silnika i pomiary, 
zachowując kolejność czynności podaną wyżej (2.2.2.1), przy ustawionej  
znamionowej wartości prądu wzbudzenia (Rm1). Poprzez regulację napięcia 
zasilającego silnik ustawić zadaną wartość prędkości obrotowej silnika. 

 

UWAGA: Podczas pomiarów nie należy regulować napięcia zasilającego silnik. 
 

Obciążyć układ tak, aby prąd w obwodzie twornika silnika zmieniał się  
w granicach od Ito do 1,2Itn. 
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Wyniki pomiarów i obliczeń zanotować w tabeli 2.2.4. 

Tabela 2.2.4 

Im =... 

Lp. n It 

 obr/min A 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

W sprawozdaniu należy zamieścić: 
1. Przykładowe obliczenia. 
2. Charakterystyki wykreślone na papierze milimetrowym: momentu Mu = f(It); 

mechaniczną n = f(Mu); sprawności ηs = f(It) oraz na wspólnych wykresach 
charakterystyki zewnętrzne: przy różnych wartościach strumienia magnesu-
jącego n = f(It) (także przy wartości znamionowej), z włączoną rezystancją 
w obwód twornika n = f(It) i przy włączonym sprzężeniu prędkościowym  
zespołu napędowego silnika. 

3. Obliczoną – na podstawie charakterystyki zewnętrznej wyznaczonej przy 
znamionowym prądzie wzbudzenia Imn i przy Rd = 0 – znamionową zmien-
ność prędkości obrotowej. 
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2.2.2.2. Badanie prądnicy obcowzbudnej 

Dane znamionowe 
Dane znamionowe prądnicy obcowzbudnej podane na tabliczce znamiono-

wej umieścić w sprawozdaniu. 
 

Charakterystyka zewnętrzna U = f(Itp) przy Rm2 = const i n = nn = const 
Włączenie sprzężenia prędkościowego zespołu napędowego sterującego 

silnik zapewnia stałą prędkość prądnicy podczas pomiaru. 
Pomiary wykonujemy w układzie, którego schemat został podany w p. 2.2.2.1, 

(rys. 2.2.15). 
Wyłączniki w1 i w3 zamknąć. Należy wykonać rozruch silnika i pomiary 

zachowując kolejność czynności podaną wyżej (2.2.2.1). Za pomocą opornika 
Rm2 ustawić prąd wzbudzenia w obwodzie prądnicy 0,26 A. Poprzez regulację 
napięcia zasilającego silnik ustawić znamionową wartość prędkości obrotowej 
prądnicy. Obciążyć układ tak, aby prąd w obwodzie twornika prądnicy zmieniał 
się w granicach od  0 do  1,2Itn. 

Wyniki pomiarów notujemy w tabeli 2.2.5. 

Tabela 2.2.5 
n =...      Imp =... 

Lp. U It 

 V A 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Na podstawie pomiarów należy w sprawozdaniu wykreślić charakterystykę 
zewnętrzną prądnicy obcowzbudnej U = f(Itp) oraz obliczyć znamionową 
zmienność napięcia prądnicy. 

2.2.3. Uwagi i wnioski 

Omówić kształt charakterystyk silnika obcowzbudnego. Określić wady  
i zalety eksploatacyjne silnika obcowzbudnego i prądnicy obcowzbudnej  
w stosunku do innych maszyn prądu stałego. 

Literatura 

[1] Węglarz J.: Maszyny elektryczne, WNT, Warszawa-Poznań 1968. 
[2] Jabłoński M.: Maszyny prądu stałego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1973, 
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2.3. Poprawa współczynnika mocy.  
       Pomiar mocy odbiorników jednofazowych 

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru mocy odbiorników prądu 
przemiennego jednofazowego oraz metody poprawy współczynnika mocy  
odbiornika za pomocą kondensatora. 

2.3.1. Wiadomości ogólne  
2.3.1.1. Moc chwilowa, moc czynna, bierna, pozorna  
2.3.1.2. Poprawa współczynnika mocy 
2.3.1.3. Pomiar mocy odbiorników jednofazowych metodą techniczną 
2.3.1.4. Wyznaczanie mocy czynnej za pomocą licznika energii 

 elektrycznej czynnej 
2.3.2. Badania laboratoryjne 

2.3.2.1. Pomiar mocy odbiornika jednofazowego 
2.3.2.2. Poprawa współczynnika mocy 

2.3.3. Uwagi i wnioski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

134 

2.3.1. Wiadomości ogólne  

2.3.1.1. Moc chwilowa, moc czynna, bierna i pozorna 

Mocą chwilową nazywamy iloczyn wartości chwilowych napięcia i prądu 

p = u(t)i(t).                                              (2.3.1) 

Jeżeli napięcie u(t) oraz prąd i(t) są sinusoidalnymi funkcjami czasu, czyli 

 m iu(t) U sin( t )= ω + ϕ                (2.3.2) 

 m ii(t) I sin( t ),= ω + ϕ     (2.3.3) 
 

gdzie ϕu i ϕi – fazy początkowe odpowiednio napięcia i prądu, to po uwzględnieniu 
równań (2.3.2) i (2.3.3), otrzymuje się:  

[ ]
m u m i

m m u i u i

p U sin( t )I sin( t )
1U I cos( ) cos(2 t ) .
2

= ω + ϕ ω + ϕ =

= ϕ − ϕ − ω + ϕ + ϕ

               (2.3.4) 

Po uwzględnieniu, że  

mU U 2=          i        mI I 2=   

oraz po wprowadzeniu kąta przesunięcia fazowego ϕ = ϕu – ϕi równanie mocy  
chwilowej przybiera postać: 

 p = UIcosϕ – UIcos(2ωt + ϕu + ϕi)            (2.3.5) 
 

 
Rys. 2.3.1. Wykresy napięcia, prądu i mocy chwilowej opisane równaniami (2.3.2), 

(2.3.3) i (2.3.5) 
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Ze wzoru (2.3.5) wynika, że moc chwilowa p oscyluje z podwójną pulsacją 
2ω wokół stałej wartości mocy równej UIcosϕ . Moc ta, równa wartości  
średniej mocy chwilowej obliczonej w okresie T, nazywa się mocą czynną P. 
Tak więc 

T

0

1P pdt Ulcos
T

= = ϕ∫ .                                   (2.3.6) 

Jednostką mocy czynnej jest 1 W (wat). Energia elektryczna czynna odpo-
wiadająca mocy czynnej jest energią elektryczną, która zostaje zamieniona  
w odbiornikach w inne rodzaje energii, takie jak: cieplna, mechaniczna,  
chemiczna lub świetlna. 

Z wykresu wskazowego przedstawionego na rys. 2.3.2. wynika, że 

czUIcos UI Pϕ = =                                         (2.3.7) 

gdzie I cz
* – składowa czynna prądu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2.3.2. Wykres wskazowy napięcia  i prądu opisanych równaniami (2.3.2) i (2.3.3) 
 

Druga ze składowych prądu to składowa bierna I b
* – odpowiada ona mocy 

biernej Q, którą oblicza się ze wzoru: 

bUIsin UI Qϕ = =                                        (2.3.8) 

Jednostką mocy biernej jest 1var (war). W odróżnieniu od energii czynnej, 
energia bierna nie jest rozpraszana w odbiorniku. Odpowiadająca jej moc bierna 
przepływa w układzie źródło-odbiornik, powodując dodatkowe obciążenie linii 

                                                      
 

* Składowe: czynna i bierna prądu są wielkościami w ogólnym przypadku czysto matematycznymi, 
wynikającymi z rozkładu wskazu I na dwie składowe. Nie należy więc ich kojarzyć z określonymi 
wartościami prądu występującymi w układzie. 

I 

Icz 

φ 

Ib 

U 
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zasilającej. Jest ona potrzebna do wytworzenia np. zmiennego pola magnetycz-
nego w transformatorach, silnikach elektrycznych, itp. 

Mocą pozorną S nazywa się iloczyn wartości skutecznych napięcia i prądu 

2 2S UI P Q .= = +                                            (2.3.9) 

Jednostką mocy pozornej jest 1 VA (woltamper). 
Na podstawie zależności (2.3.6), (2.3.8) i (2.3.9) można zauważyć, że wiel-

kości P, Q i S są bokami trójkąta prostokątnego o kącie ostrym ϕ. Nazwano go 
trójkątem mocy (rys. 2.3.3). 

 
 

Rys. 2.3.3. Trójkąt mocy 
 

2.3.1.2. Poprawa współczynnika mocy 

Bilans energetyczny w przypadku odbiornika prądu przemiennego jest  
bardziej skomplikowany niż w przypadku odbiornika prądu stałego. 
 

 
Rys. 2.3.4. Schematyczne przedstawienie przepływu mocy w układzie źródło- 
odbiornik: a) sieć prądu stałego; źródło: akumulator, prądnica b) sieć prądu  
                                   przemiennego; źródło: generator 

Dla odbiornika prądu stałego bilans dotyczy tylko mocy czynnej P. Sytuację tę 
przedstawiono na rys. 2.3.4a. Odbiorniki prądu przemiennego w praktyce mają 
charakter rezystancyjno-indukcyjny i dlatego (rys. 2.3.4b) źródło (generator) 
musi dysponować oprócz mocy czynnej, również mocą bierną indukcyjną. 
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Wzajemna relacja między wartościami P i Q odbiornika, zależy od  
odbiornika zwanego współczynnikiem mocy, gdzie φ jest kątem przesunięcia 
fazowego napięcia i prądu odbiornika, przy czym (rys. 2.3.3) 

 P Scos ,= ϕ  Q Ssin .= ϕ                       (2.3.10) 

Wartość skuteczna prądu pobieranego przez odbiornik o mocy czynnej P 
może być obliczona ze wzoru 

 PI .
U cos

=
ϕ

            (2.3.11) 

Mniejsza wartość cosϕ, której odpowiada większa wartość Q przy P = const 
powoduje więc większą wartość prądu, a tym samym wzrost strat mocy ∆P oraz 
spadku napięcia ∆U w linii przesyłowej, bowiem obowiązują zależności 

 2
pP I R ,∆ =  pU IZ ,∆ ≅                      (2.3.12) 

gdzie Rp, Zp – rezystancja i impedancja linii przesyłowej. 
Małą wartością współczynnika mocy charakteryzują się te odbiorniki,  

których zasada działania wymaga wytworzenia pola magnetycznego. Odzwier-
ciedleniem tego faktu jest odpowiednio duży przepływ mocy biernej indukcyjnej. 
Do głównych urządzeń elektrycznych pobierających oprócz mocy czynnej także 
moc bierną indukcyjną zalicza się silniki asynchroniczne oraz transformatory. 
Współczynnik mocy silników indukcyjnych w warunkach znamionowych waha 
się w granicach 0,8...0,97, przy mniejszych obciążeniach maleje, a podczas biegu 
jałowego osiąga wartość poniżej 0,3. 

Poprawa współczynnika mocy (kompensacja mocy biernej indukcyjnej – 
zmniejszenie wartości Q) polega na zastosowaniu sposobów naturalnych lub 
specjalnych. 

Do naturalnych sposobów należą: 
1) prawidłowy dobór mocy silników – zastosowanie silnika asynchronicznego  

o zbyt dużej mocy w stosunku do istniejących potrzeb zmniejsza cosϕ, gdyż 
moc czynna pobierana przez silnik niedostosowany do obciążenia mecha-
nicznego jest w przybliżeniu taka sama jak dla silnika o mniejszej mocy 
(przy takim samym zapotrzebowaniu na moc mechaniczną) – większa jest 
natomiast moc bierna,  

2) unikanie stanu jałowego silników i transformatorów, gdyż w tym przypadku 
cosϕ ma bardzo małą wartość. 

 

cosϕ
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Do specjalnych sposobów poprawy cosϕ (kompensacji mocy biernej)  
zaliczamy włączanie równolegle do odbiornika o charakterze rezystancyjno-
indukcyjnym kondensatora kompensującego częściowo moc bierną indukcyjną 
odbiornika. 

 
Rys. 2.3.5. Poprawa cosϕ: a) schemat połączeń; b) wykres wskazowy 

Z wykresu wskazowego przedstawionego na rys. 2.3.5b wynika, że wartość 
skuteczna prądu w sieci I1 po włączeniu kondensatora jest mniejsza niż 
wartość skuteczna prądu przed włączeniem kondensatora ( I3). 
 

UWAGA: Wartość prądu odbiornika I3 a tym samym moc pobierana przez 
odbiornik pozostaje niezmieniona. 

Jednocześnie jest spełniony warunek 

 cos ' cosϕ > ϕ                                      (2.3.13) 

Przy niezmienionej mocy czynnej odbiornika jednofazowego
1 3(UI cos UI cos ),′ϕ = ϕ  pojemność kondensatora jaki należy włączyć, żeby 

,,poprawić'' współczynnik mocy do wartości cos ′ϕ , wynosi 

2
PC (tg tg )
U

′= ϕ − ϕ
ω

                                (2.3.14) 

Taki sposób kompensacji nosi nazwę kompensacji indywidualnej (dla  
pojedynczego odbiornika). Kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów 
można też dokonywać dla grupy odbiorników (zespoły kondensatorów  
w rozdzielniach elektroenergetycznych), a także centralnie w głównych stacjach 
zasilania systemu elektroenergetycznego. 
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2.3.1.3. Pomiar mocy odbiorników jednofazowych metodą techniczną 

Pomiar ten przeprowadza się za pomocą watomierza, woltomierza 
i amperomierza w układzie jak na rys. 2.3.6a lub 2.3.6b. 
 

 
Rys. 2.3.6. Schemat układu do pomiaru mocy prądu jednofazowego: a) układ dla  

odbiorników o małej impedancji Z0; b) układ dla odbiorników o dużej impedancji Z0 

W układzie jak na rys. 2.3.6a zmierzona za pomocą watomierza moc czyn-
na jest większa od mocy czynnej odbiornika o moc wydzielaną w woltomierzu 
i obwodzie napięciowym watomierza 

2 2
v v

w
wn v

U UP P
R R

= + +                        (2.3.15) 

przy czym Rwn, Rv – rezystancja odpowiednio obwodu napięciowego watomierza  
i woltomierza, Z0 – impedancja odbiornika. 

W układzie jak na rys. 2.3.6b zmierzona za pomocą watomierza moc czynna 
jest większa od mocy czynnej odbiornika o moc wydzielaną w obwodzie  
prądowym watomierza i w amperomierzu. 

2 2
w a wi a aP P I R I R= + +                                     (2.3.16) 

przy czym Rwi, Ra – rezystancja odpowiednio obwodu prądowego watomierza  
i amperomierza, Z0 – impedancja odbiornika. 

Wybór określonego układu musi być dokonany tak, aby zminimalizować 
dodatkowe moce mierzone, i tak układ a) powinien być stosowany przy małych, 
zaś układ b) przy dużych impedancjach odbiornika. 

Moc czynną mierzoną za pomocą watomierza wyznacza się ze wzoru 

 w wP k= α                                           (2.3.17) 

gdzie kw – stała watomierza [W/dz], α – liczba działek odpowiadająca wychyleniu 
wskazówki miernika. 
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Stałą watomierza wyznacza się następująco 

 zn zn zn
w

zn

U I cosk ϕ
=

α
                                  (2.3.18) 

gdzie Uzn, Izn – znamionowa wartość odpowiednio napięcia i prądu zakresów  
watomierza, cosϕzn – znamionowy współczynnik mocy watomierza (jeżeli nie jest 
podany tzn., że cosϕzn = 1), αzn – znamionowa liczba działek skali watomierza. 

W celu uniknięcia przeciążenia obwodu napięciowego lub prądowego  
watomierza razem z nim włącza się zawsze woltomierz i amperomierz. 

Na podstawie wskazań woltomierza i amperomierza można wyznaczyć 
moc pozorną odbiornika 

 v aS U I=                                             (2.3.19) 

oraz moc bierną 

 2 2
wQ S P .= −                                      (2.3.20) 

2.3.1.4. Wyznaczanie mocy czynnej za pomocą indukcyjnego licznika  
              energii elektrycznej czynnej 

Dla licznika energii czynnej liczba obrotów jego tarczy jest proporcjonalna 
do energii czynnej A odbiornika. Jeżeli zmierzymy czas ∆t pewnej liczby obrotów 
N to energia czynna może być obliczona ze wzoru 

 6

L

NA 3,6 10  [J]
c

= ⋅ ⋅                                (2.3.21) 

 

gdzie Lc  – stała licznika obr .
kWh

 
  

 

Moc czynną odbiornika określa natomiast wzór 

 6

L

A NP 3,6 10  [W].
t c t

= = ⋅ ⋅
∆ ∆

                (2.3.22) 
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2.3.2. Badania laboratoryjne 

2.3.2.1. Pomiar mocy odbiornika jednofazowego 

Należy dokonać pomiaru mocy czynnej odbiornika jednofazowego za  
pomocą licznika energii elektrycznej czynnej i watomierza, stosując układ  
z rys. 2.3.7. 

 

 
Rys. 2.3.7. Układ do pomiaru mocy czynnej odbiornika jednofazowego:   

At – autotransformator, A – amperomierz, W – watomierz, V – woltomierz 

Pomiary przeprowadzić dla różnych odbiorników. Wyniki pomiarów 
i obliczeń zestawić w tabeli 2.3.1. 

Podać przykłady obliczeń według wzoru 2.3.22: 
 

Na podstawie wyników pomiarów i obliczeń narysować wykres wskazowy 
prądów i napięć dla każdego rodzaju odbiornika. 

 
Tabela 2.3.1 

 
Od- UV Ia  PL   Pw  S Q cosϕ ϕ 

bior-   N ∆t PL α kw Pw   
nik V A - s W dz W/dz W VA var - deg 
R             
R             
L             
C             

RL             
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2.3.2.2. Poprawa współczynnika mocy 

Przeprowadzić pomiary napięć, prądów i mocy bez kondensatora i z załą-
czonym kondensatorem w układzie przedstawionym na rys. 2.3.8. 

Pomiary wykonać przy otwartym oraz przy zamkniętym wyłączniku dla 
różnych wartości pojemności kondensatora. Wyniki pomiarów i obliczeń ze-
stawić w tabeli 2.3.2. Podać przykłady obliczeń według poniższych zależności: 

 w

3

Pcos
U Iν

ϕ = , w

1

Pcos
U Iν

′ϕ =  

2

v

IC
2 fU

=
π

             lub          w
2

PC (tg tg )
U

′= ϕ − ϕ
ω

 

 

 
 

Rys. 2.3.8. Układ do poprawy współczynnika mocy: A1, A2, A3 – amperomierze,  
V – woltomierz, W – watomierz, C – kondensator, Odb. R, L – odbiornik 

 
Na podstawie wyników pomiarów i obliczeń wykonać wykres wskazowy 

prądów i napięć dla każdego badanego układu. 
 

UWAGA: odbiornik R, L to połączenie  szeregowe elementów R i L. 
 

Tabela 2.3.2 
 

 

A1

A2 A3

W

V

At

W

C
Odb.
R, L

Lp. Uv I1 I2 I3  Pw  cosϕ cosϕ’ ϕ ϕ’ C 
     α kw Pw   
 V A A A dz W/dz W - - deg deg µF 

1             
2             
3             
4             
5             



2.3. Poprawa współczynnika mocy. Pomiar mocy odbiorników jednofazowych 
 

143 

2.3.3. Uwagi i wnioski 

Na podstawie materiału teoretycznego oraz wyników pomiarów i obliczeń 
należy: 
a) dla p. 2.3.2.1 porównać wyniki pomiarów mocy uzyskane za pomocą liczni-

ka energii elektrycznej, i watomierza oraz uzasadnić ewentualne różnice 
w wynikach pomiarów 

b) dla p. 2.3.2.2 porównać wyniki rozważań teoretycznych z wynikami pomiaru, 
wykazać zwiększenie wartości skutecznej prądu sieci przy ,,przekompenso-
waniu” (zbyt duża wartość C). 
 

Pytania kontrolne 

1. Moce w obwodach prądu przemiennego. Podać ich interpretację fizyczną  
i jednostki. 

2. Uzasadnić konieczność poprawy współczynnika mocy. 
3. Wyprowadzić wzór (2.3.14). 
4. Omówić sposób pomiaru mocy P, Q, S. 
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2.4. Rezonans w obwodach elektrycznych 

Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie podstawowych właści-
wości szeregowych i równoległych rezonansowych obwodów elektrycznych. 

 
 

2.4.1. Wiadomości ogólne 
2.4.1.1. Rezonans napięć 
2.4.1.2. Rezonans prądów 

2.4.2. Badania laboratoryjne 
2.4.2.1. Rezonans napięć 

Badanie wpływu pojemności na rezonans napięć. 
Charakterystyki częstotliwościowe 

2.4.2.2. Rezonans prądów 
Badanie wpływu pojemności na rezonans prądów 
Charakterystyki częstotliwościowe 

2.4.3. Uwagi i wnioski 
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2.4.1. Wiadomości ogólne 

Zjawisko rezonansu występuje w różnych układach fizycznych i pojawia 
się wtedy, gdy układ jest poddany pobudzeniom okresowym fźr o częstotliwości 
równej częstotliwości drgań własnych układu fw, czyli fw = fźr. 

 

 
Rys. 2.4.1. Mechanizm pobudzenia rezonansowego 

W rezonansie elektrycznym częstotliwość źródła równa jest częstotliwości 
własnej obwodu, która zależy jedynie od wartości indukcyjności L 
i pojemności C. Warunkiem koniecznym (ale nie dostatecznym) wystąpienia 
rezonansu elektrycznego jest to, aby obwód zawierał zarówno kondensatory, 
jak i cewki. 

Rozpatrzmy obwód elektryczny przedstawiony na rys. 2.4.2. 
 

 
Rys. 2.4.2. Odbiornik w obwodzie elektrycznym 

Symbole u, i oznaczają wartości chwilowe sinusoidalnie zmiennego napię-
cia na odbiorniku oraz sinusoidalnie zmiennego prądu w odbiorniku. Odbiornik 
to szeregowe lub równoległe połączenie elementów R, L, C. Stosując prawo 
Ohma dla wartości skutecznych prądu i napięcia, można napisać: 
dla połączenia szeregowego 

  2 2U Z R X
I

= = + ,  L CX X X= −          (2.4.1) 

dla połączenia równoległego 

2 2I Y G B
U

= = + ,   C LB B B= −        (2.4.2) 
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gdzie: Z – moduł impedancji, Yؘ moduł admitancji, R – rezystancja, X – reaktancja, 
G – konduktancja, B – susceptancja. 

 
Rezonans można zdefiniować również jako stan obwodu, w którym reak-

tancja odbiornika lub susceptancja odbiornika są równe zeru. 
Jeżeli w odbiorniku istnieje szeregowe połączenie elementów R, C, L i jest 

prawdziwy warunek X = 0, to występuje rezonans szeregowy nazywany  
również rezonansem napięć. 

Jeżeli w odbiorniku istnieje równoległe połączenie elementów R, C, L 
i występuje warunek B = 0 to odbiornik jest w stanie rezonansu równoległego 
nazywanego również rezonansem prądów. 

 

 

Rys. 2.4.3. Trójkąty impedancji: a) ; b)  

Z analizy trójkątów rezystancji przedstawionych na rys. 2.4.3 wynika, że 

dla przypadku rezonansu, tzn. 1L
C

ω =
ω

 prawdziwe są zależności: ϕ = 0, Z = R, 

czyli w obwodzie z rezonansem nie ma przesunięcia fazowego między prądem 
i napięciem. Obwód zachowuje się tak, jakby istniała w nim tylko rezystancja. 

W stanie rezonansu moc czynna wynosi: 

P U I cos  U I,= ⋅ ⋅ ϕ = ⋅                               (2.4.3) 

a moc bierna:  

Q U I sin 0,= ⋅ ⋅ ϕ =                                     (2.4.4) 
gdyż ϕ = 0. 

 
Oznacza to, że cała energia elektryczna pobrana przez obwód przekształca 

się w ciepło w jego rezystancji R. Energia bierna przekazywana jest między 
elementami L i C z pominięciem źródła.  

1L
C

ω >
ω

1L
C

ω <
ω
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Inna definicja rezonansu elektrycznego podaje, że jest to stan obwodu, 
w którym występuje całkowita wewnętrzna wymiana energii biernych. 

2.4.1.1. Rezonans napięć 

Rozpatrzmy obwód składający się z elementów R, L i C połączonych  
szeregowo – rys. 2.4.4. 

 

 
Rys. 2.4.4. Obwód szeregowy R, L, C 

Moduł impedancji Z w tym obwodzie: 

2 2
L CZ R (X X ) ,= + −  

gdzie  LX L= ω , C
1X
C

=
ω

 

oraz 
L CX Xtg .

R
−

φ =  

Ponieważ przy rezonansie kąt przesunięcia fazowego między prądem 
i napięciem ϕ = 0, to: 

tgϕ = 0, 
a stąd 

XL = XC, 
czyli 

1L ,
C

ω =
ω

                                          (2.4.5) 

gdzie ω = 2πf. 
 

Równanie (2.4.5) pozwala określić warunki, jakie powinny być spełnione, 
aby w obwodzie z rys. 2.4.4 wystąpił rezonans. 

W przypadku, gdy obwód zasilany jest ze źródła o stałej częstotliwości f, 
stan rezonansu można otrzymać, regulując wartość indukcyjności L lub  
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pojemności C (w praktyce dostraja się obwód do rezonansu, stosując kondensa-
tor o regulowanej pojemności). 

Aby uzyskać rezonans w obwodzie o ustalonych wartościach L i C, należy 
zastosować źródło napięcia o regulowanej częstotliwości. Częstotliwość, przy 
której wystąpi rezonans nazywamy częstotliwością rezonansową fr. Wartość 
częstotliwości fr otrzymamy z równania (2.4.5) 

r
1
LC

ω =                                          (2.4.6) 

lub 

r
1f

2 LC
=

π
                                     (2.4.7) 

Wykres wskazowy obwodu szeregowego w stanie rezonansu przedstawia 
rys. 2.4.5. 

 

 
Rys. 2.4.5. Wykres wskazowy szeregowego obwodu szeregowego RLC  

w stanie rezonansu napięć 

Należy zauważyć, że w stanie rezonansu szeregowego, czyli rezonansu  
napięć, występuje równoważenie się napięć na cewce i kondensatorze   
UL = UC = 0. Przy pewnych wartościach rezystancji R, indukcyjności L 
i pojemności C – napięcia UL i UC mogą przybierać stosunkowo duże wartości, 
mimo że napięcie zasilające obwód U jest stosunkowo małe. Mówimy wów-
czas, że w obwodzie występują przepięcia. 

Dla zilustrowania właściwości obwodu rezonansowego wykreśla się cha-
rakterystyki częstotliwościowe. Są to charakterystyki przedstawiające zależno-
ści prądu I, napięć UL oraz UC od częstotliwości napięcia źródła zasilającego 
obwód. Charakterystyki częstotliwościowe obwodu rezonansowego otrzymuje 
się na podstawie poniższych zależności:  

( )22
L C

UI
R X X

=
+ −

                                    (2.4.8) 
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L LU I X= ⋅                                              (2.4.9) 

                      C CU I X= ⋅                                           (2.4.10) 

Na rysunku 2.4.6 przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe bada-
nych wielkości. 
 

 
Rys. 2.4.6. Charakterystyki częstotliwościowe 

W miarę zwiększania częstotliwości reaktancja indukcyjna XL wzrasta li-
niowo, zaś reaktancja pojemnościowa XC maleje hiperbolicznie. Przy małych 
częstotliwościach w obwodzie płynie prąd o małej wartości wyprzedzający 
napięcie o kąt bliski 90° (obwód ma wtedy charakter pojemnościowy). Przy 
wielkich częstotliwościach w obwodzie płynie prąd o małych wartościach 
opóźniony względem napięcia o kąt bliski 90° (obwód ma wtedy charakter in-
dukcyjny). 

Przy częstotliwości rezonansowej f = fr wartości reaktancji XL i XC są sobie 
równe, a prąd I osiąga największą wartość ograniczoną jedynie rezystancją R 

w obwodzie ( r
UI
R

= ). 

Napięcie UC osiąga wartość maksymalną dla częstotliwości tuż przed rezo-
nansem, natomiast napięcie UL tuż po rezonansie. Przy częstotliwości rezonan-
sowej napięcia UC i UL są sobie równe. 

Zależność prądu I w obwodzie od częstotliwości f (rys. 2.4.6), nazywana 
jest często krzywą rezonansową obwodu. Kształt tej krzywej zależny jest 
głównie od stosunku reaktancji indukcyjnej XL do rezystancji R obwodu.  

rezonans 
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Iloraz ten nosi nazwę dobroci obwodu: 

LX 2 fLQ
R R

π
= =                                       (2.4.11) 

Dobroć obwodu jest funkcją częstotliwości, przy częstotliwości rezonan-
sowej przyjmuje ona wartość: 

r
r

2 f LQ
R

π
=                                          (2.4.12)  

W stanie rezonansu napięcie na indukcyjności jest równe: 

Lr r Lr Lr r
UU I X X U Q
R

= ⋅ = ⋅ = ⋅                      (2.4.13)  

Napięcie to, równe napięciu na kondensatorze, może być Qr razy większe 
od napięcia zasilającego. Ten Qr – krotny wzrost napięcia na kondensatorze  
lub cewce jest zjawiskiem niekorzystnym ze względu na możliwość przebicia 
kondensatora lub izolacji cewki, natomiast zjawiskiem korzystnym w przypadku 
wielu obwodów elektronicznych, uniemożliwiającym generowanie napięć 
o określonych częstotliwościach. W obwodach radiotechnicznych Q może 
przybierać wartości od 50 do 200. 

Na rysunku 2.4.7 przedstawiono krzywe rezonansowe obwodów o różnych 
wartościach dobroci. 

Taki sposób przedstawienia krzywych rezonansowych ułatwia znacznie 
analizę właściwości obwodu rezonansowego. Z rysunku 2.4.7 wynika, że im 
większa dobroć obwodu rezonansowego, tym ostrzejsza jest krzywa rezonan-
sowa. Dobroć obwodu w zasadzie jest określona jakością cewki, ponieważ  
w niej koncentrują się prawie wszystkie straty energii w obwodzie. W obwodzie 
o dostatecznie dużej dobroci (rzędu kilkudziesięciu i więcej), nawet przy  
małych odstrojeniach od częstotliwości rezonansowej, prąd będzie gwałtownie 
malał w porównaniu z jego wartością przy rezonansie. Oznacza to, że tylko 
źródła o częstotliwościach zbliżonych do częstotliwości rezonansowej  obwodu 
mogą spowodować, że moduł impedancji obwodu rezonansowego jest równy 
jego rezystancji lub do niej zbliżony. Inaczej – obwód osiąga minimalną impe-
dancję w określonym paśmie częstotliwości. Tę jego właściwość określa się 
mianem pasma przepuszczania obwodu, tzn. pasma – 2∆f, w otoczeniu czę-
stotliwości rezonansowej fr, w którego końcach wartość skuteczna prądu I 

w obwodzie spada do 1 0,707
2

≈  wartości tego prądu przy rezonansie (patrz 
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rys. 2.4.7). Szerokość pasma przepuszczania 2∆f stanowi zwykle 0,3...2%  
częstotliwości rezonansowej. 

 

 
Rys. 2.4.7. Krzywe rezonansowe obwodów o różnych wartościach dobroci Q 

Zdolność obwodu do przepuszczania prądów o częstotliwościach zbliżonych 
do częstotliwości rezonansowej i praktycznie nieprzepuszczania prądów  
o innych częstotliwościach nosi nazwę selektywności obwodu. Selektywność 
obwodu jest tym większa, im mniejsze jest jego pasmo przepuszczania, czyli 
im większą ma on dobroć. Selektywność obwodu jest szeroko wykorzystywana  
w radiotechnice.  

2.4.1.2. Rezonans prądów 

 

 
Rys. 2.4.8. Obwód równoległy R, L, C 
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Rozpatrzmy obwód składający się z elementów R, L, C połączonych rów-
nolegle (rys. 2.4.8). 

Na rysunku 2.4.9 przedstawiono wykres wskazowy dla tego obwodu przy 
założeniu, że w obwodzie występuje rezonans, a więc kąt przesunięcia fazowego 
między prądem I, a napięciem U jest równy zeru. 

W stanie rezonansu równoległego, czyli rezonansu prądów mamy: 

L CI I 0+ =   

co oznacza, że prądy w cewce i kondensatorze równoważą się. 
 

 
Rys. 2.4.9. Wykres wskazowy równoległego obwodu R, L, C  

w stanie rezonansu prądów 

Ponieważ w stanie rezonansu  

L CI I=  
oraz 

L
L

UI
X

= ,             C
C

UI
X

=  

więc 

L CX X=    lub   1L .
C

ω =
ω

                            (2.4.14) 

Otrzymaliśmy w ten sposób wyrażenie, które musi być spełnione, aby  
obwód z rys. 2.4.8 znalazł się w stanie rezonansu. Równanie (2.4.14) może być 
spełnione przez odpowiedni dobór indukcyjności L i pojemności C przy stałej 
częstotliwości f źródła napięcia zasilającego lub przez zmiany częstotliwości 
źródła, gdy stałe są wartości L i C. 

Z zależności (2.4.14) otrzymujemy wyrażenie na częstotliwość rezonansową: 

r
1f .

2 LC
=

π
                                      (2.4.15) 
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Częstotliwość rezonansowa w przypadku rezonansu prądów opisana jest za 
pomocą identycznej zależności jak częstotliwość przy rezonansie szeregowym. 

 
Rys. 2.4.10. Charakterystyki częstotliwościowe 

Właściwości równoległego obwodu rezonansowego dobrze ilustrują zależ-
ności prądów I, IL, IC od częstotliwości źródła f 

2 2
R C LI I (I I )= + −                                     (2.4.16) 

L
L

U UI
X L

= =
ω

                                              (2.4.17) 

C
C

UI U C.
X

= = ω                                            (2.4.18) 

Na rysunku 2.4.10 przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe prą-
dów I, IL i IC. W stanie rezonansu prąd I ma wartość minimalną ograniczoną 
przez rezystancję R, natomiast prądy IL i IC równoważą się. 

Dobroć obwodu równoległego związana jest zasadniczo ze stratami mocy 
w kondensatorze i zależy od stosunku rezystancji R do reaktancji XC.  

Dobroć 
C

RQ
X

=  w stanie rezonansu:  

r r

r
C L

R RQ
X X

= =                                         (2.4.19) 

oraz  

r r

r

L C r r r
L

U UI I Q I Q .
X R

= = = =                          (2.4.20) 

rezonans 

 IL 
IC 
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Oznacza to, że przy rezonansie prądy IL i IC są Qr razy większe od prądu 
pobieranego przez obwód, co nosi nazwę przetężenia. 

2.4.2. Badania laboratoryjne 

2.4.2.1. Rezonans napięć 

Badanie wpływu pojemności na rezonans napięć 
Układ pomiarowy przedstawiono na rysunku 2.4.11. 

 

 
Rys. 2.4.11. Schemat układu pomiarowego 

Oznaczenia: G – generator, A – amperomierz, VL, VC, V – woltomierze, R – rezystor 
dekadowy, L – indukcyjność dekadowa, C – pojemność dekadowa. 

 
Pomiary dla różnych wartości pojemności wykonujemy w układzie, którego 

schemat został podany na rys. 2.4.11. Wyniki pomiarów i obliczeń należy  
zamieścić w tabeli 2.4.1. 
 

Tabela 2.4.1 

U =…..., f =…..., L =…..., R =…... 

 
Przykład obliczeń: 

 

XL = XC = 

 Pomiar Obliczenia 
Lp. C I UL UC XC XL 

 µF mA V V Ω Ω 
1.        

… … … … … … … 
...       
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Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i obliczeń sporządzić  
wykresy I, UL, UC w funkcji XC. Narysować wykresy wskazowe dla obwodu 
w stanie rezonansu oraz dla obydwu krańcowych przypadków odstrojenia od 
rezonansu. 

 
Charakterystyki częstotliwościowe 

Pomiary dla różnych wartości częstotliwości wykonujemy w układzie,  
którego schemat został podany na rys. 2.4.11. Wyniki pomiarów i obliczeń na-
leży zamieścić w tabeli 2.4.2. 

 
Tabela 2.4.2 

U =…..., f =…..., L =…..., R =…... 

 

Przykład obliczeń: 
 

XL = XC =                              2∆f = Qr = 
 

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i obliczeń przedstawić na 
jednym wykresie charakterystyki częstotliwościowe I, UL, UC.  

Narysować na wspólnym wykresie krzywe rezonansowe obwodu: I = F(f). 
Określić szerokość pasma przepuszczania 2∆f i dobroć obwodu w stanie 

rezonansu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lp. 

Pomiar Obliczenie 

f I
 

UL
 

UC
 

XL XC  

 Hz mA V V Ω Ω - 

1.        

… … … … … … … … 

...        

I
I r
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2.4.2.2. Rezonans prądów 

Badanie wpływu pojemności na rezonans prądów 
Układ pomiarowy przedstawiono na rysunku 2.4.12. 

 

 
Rys. 2.4.12. Schemat układu pomiarowego:  

Oznaczenia: G – generator, A, AL, AC – amperomierze, V – woltomierz, R – rezystor 
dekadowy, L – indukcyjność dekadowa, C – pojemność dekadowa 

 
Pomiary dla różnych wartości pojemności wykonujemy w układzie, którego 

schemat został podany na rys. 2.4.12. Wyniki pomiarów i obliczeń należy  
zamieścić w tabeli 2.4.3. 
 

Tabela 2.4.3 

U =…..., f =…..., L =…..., R =…... 

 
Przykład obliczeń: 

 

 XL = XC = 
 

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i obliczeń sporządzić  
wykresy I, IL, IC w funkcji XC. Narysować wykresy wskazowe dla obwodu 
w stanie rezonansu oraz dla obydwu krańcowych przypadków odstrojenia od 
rezonansu. 

 

 Pomiar Obliczenia 
Lp. C I IC IL XC XL 

 µF mA mA mA Ω Ω 
1. 1       

… … … … … … … 
…       
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Charakterystyki częstotliwościowe 
Pomiary dla różnych wartości częstotliwości wykonujemy w układzie,  

którego schemat został podany na rys. 2.4.12. Wyniki pomiarów i obliczeń  
należy zamieścić w tabeli 2.4.4. 
 

Tabela 2.4.4 

U =…..., L =…..., C =…..., R =…... 

 
Przykład obliczeń: 

XL = XC = 

Na podstawie otrzymanych wyników i obliczeń przedstawić na wykresie 
charakterystyki częstotliwościowe I, IC, IL obwodu. 

2.4.3. Uwagi i wnioski 

Porównać przebiegi charakterystyk otrzymane w ćwiczeniu z przebie-
gami znanymi z teorii. 

Literatura 

[1] Krakowski M.: Elektrotechnika Teoretyczna. Obwody liniowe i nieliniowe. T. I, 
WNT, 1995. 

[2] Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa, 
1999. 

 Pomiar Obliczenia 
Lp. f I IC IL XC XL 

 Ηz mA mA mA Ω Ω 
1.        

… … … … … … … 
…       
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2.5 Badanie transformatora jednofazowego  

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania transformatora 
jednofazowego, jego metod badania i podstawowych charakterystyk.  

 
 

2.5.1. Wiadomości ogólne  
2.5.1.1. Budowa i zasada działania 
2.5.1.2. Stan jałowy 
2.5.1.3. Stan zwarcia pomiarowego 
2.5.1.4. Stan obciążenia 

2.5.2. Badania laboratoryjne 
2.5.2.1. Oględziny i dane znamionowe 
2.5.2.2. Pomiar rezystancji uzwojeń 
2.5.2.3. Pomiar przekładni 
2.5.2.4. Próba stanu jałowego 
2.5.2.5. Próba zwarcia pomiarowego 
2.5.2.6. Wyznaczenie charakterystyki zewnętrznej 
2.5.2.7. Określenie sprawności metodą strat poszczególnych 

2.5.3. Uwagi i wnioski 
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2.5.1. Wiadomości ogólne  

2.5.1.1. Budowa i zasada działania 

Transformatorem nazywamy urządzenie służące do zmiany wartości napięć 
i natężeń prądów przemiennych dzięki indukcji elektromagnetycznej, bez udziału 
ruchu mechanicznego. 

Transformator składa się z rdzenia i co najmniej dwóch uzwojeń: pierwotnego, 
które pobiera energię elektryczną ze źródła (np. z sieci) i wtórnego, które oddaje 
energię elektryczną (np. odbiornikom). Rdzenie transformatorów wykonane są 
z materiałów ferromagnetycznych i posiadają zwykle konstrukcję ramkową 
przykładowo przedstawioną na rys. 2.5.1. 

 
 

 
 

Rys. 2.5.1. Ramkowy rdzeń transformatora jednofazowego 
 

Uzwojenia transformatora, pokazane na rys. 2.5.2, wykonane są z miedzi 
elektrolitycznej (niekiedy z aluminium). Uzwojenia górnego (wyższego) napięcia 
nawijane są drutem okrągłym w izolacji emaliowanej (lub bawełnianej) lub  
profilowym w izolacji papierowej, a uzwojenia dolnego (niższego) napięcia 
nawijane są najczęściej drutem profilowym w izolacji papierowej. Konstrukcja 
uzwojeń powinna zapewniać bardzo dobrą wytrzymałość dielektryczną izolacji 
oraz bardzo dobrą wytrzymałość zwarciową. 

Transformatory olejowe, w których olej spełnia rolę czynnika izolującego  
i chłodzącego, posiadają wymuszony lub sterowany przepływ oleju i wyposa-
żone są w chłodnice powietrzne lub wodne. Regulacja napięcia w zakresie kilku 
lub kilkunastu procent napięcia znamionowego, może odbywać się po stronie 
górnej za pomocą przełącznika zaczepów, umieszczonego w kadzi transforma-
tora. Regulacja ta może odbywać się pod obciążeniem lub bez obciążenia, tzn. 
po uprzednim odłączeniu transformatora spod napięcia. 

Na każdym transformatorze musi być umieszczona tabliczka znamionowa, 
na której podane są następujące wielkości znamionowe: 
− moc w kVA, 
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− napięcie pierwotne i wtórne w V lub kV, 
− prądy pierwotny i wtórny w A, 
− straty jałowe i obciążeniowe w W, 
− napięcie zwarcia w %, 
− rodzaj pracy (ciągła, dorywcza, przerywana), 
− rodzaj chłodzenia. 

Na rysunku 2.5.2 przedstawiono uproszczony schemat transformatora. 
W rzeczywistym transformatorze obydwa uzwojenia umieszczone są przeważnie 
na tej samej kolumnie.  

 

 
Rys. 2.5.2. Uproszczony schemat transformatora 

Pod wpływem przyłożonego napięcia przemiennego w uzwojeniu pierwotnym 
płynie prąd przemienny i1(t). Prąd ten wywołuje w rdzeniu transformatora  
o przenikalności magnetycznej μ, przemienny strumień magnetyczny Φ(t)  
zwany strumieniem głównym. Strumień ten jest skojarzony z obydwoma uzwo-
jeniami. Poza tym strumieniem występują też strumienie rozproszenia, które są 
skojarzone tylko z jednym uzwojeniem; pierwotnym lub wtórnym. Na ogół  
w transformatorach strumienie rozproszenia stanowią kilka procent strumienia 
głównego. W najnowszych transformatorach obwód magnetyczny jest prawie 
idealny i dlatego strumień rozproszenia jest niewielki, czyli można przyjąć, że 
cały strumień Φ(t) skojarzony jest z obu uzwojeniami. Przemienny strumień 
magnetyczny wznieca w uzwojeniach siły elektromotoryczne: 

  1 1
d (t)e z

dt
Φ

= −                                            (2.5.1) 

2 2
d (t)e z

dt
Φ

= −                                          (2.5.2) 

gdzie: z1 – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego, z2 – liczba zwojów uzwojenia 
wtórnego. 

strumień 
główny 

rdzeń 

uzwojenie pierwotne uzwojenie wtórne 

 
strumień 
rozproszenia 
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Przekształcając powyższe wzory do wartości skutecznych, otrzymamy: 

1 1 mE 4,44fz= Φ                                         (2.5.3) 

2 2 mE 4,44fz= Φ ,                                      (2.5.4) 
 

gdzie Φm – amplituda strumienia magnetycznego, f – częstotliwość napięcia  
zasilającego. 

Dzieląc powyższe równania stronami, otrzymamy: 

1 1

2 2

E z .
E z

= = ϑ                                        (2.5.5) 

Stosunek ten nazywamy przekładnią transformatora. 

2.5.1.2. Stan jałowy 

Stanem jałowym nazywamy taki stan transformatora, w którym jedno  
z uzwojeń, np. uzwojenie górnego, tzn. wyższego napięcia, zasilane jest napięciem 
o wartości znamionowej, a uzwojenie drugie, dolnego tzn. niższego napięcia, 
jest rozwarte (czyli I2 = 0). Prąd I0 pobierany w stanie jałowym przy znamionowym 
napięciu w transformatorach 1-fazowych, wynosi najczęściej (5...10)% I1zn,. 

W stanie jałowym 1 10E U≈ , 2 20E U= , więc przekładnia transformatora 
jest równa z dość dużą dokładnością stosunkowi wartości skutecznych napięć 
wyznaczonych w stanie jałowym 

10

20

U
U

ϑ =                                                   (2.5.6) 

Przemienny strumień magnetyczny Φt powoduje powstanie strat w rdzeniu. 
Straty te wynikają z  histerezy oraz z przepływu indukowanych prądów wirowych. 
Prądy wirowe powstają w przekrojach poprzecznych rdzenia i zależą od pola 
powierzchni tych przekrojów. Aby ograniczyć straty od prądów wirowych 
rdzeń wykonuje się z blach o jak najmniejszej grubości. Całość wyżej wymie-
nionych strat nazywamy stratami w rdzeniu lub stratami jałowymi transformato-
ra. Straty mocy w uzwojeniu pierwotnym ( 2

1 0R I ) są bardzo małe i można przy-
jąć, że cała moc czynna, jaką transformator pobiera w stanie jałowym, to moc 
strat w rdzeniu ∆P0. Straty te są w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu 
wartości skutecznej napięcia przyłożonego do transformatora. Z powyższego 
wynika, że 2

0 10P cU∆ =  czyli, że charakterystyka 0 10P f (U )∆ =  przedstawia 
prawie dokładnie parabolę (rys. 2.5.3). 
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Prąd jałowy transformatora I0, równy prawie prądowi magnesującemu, jest 
proporcjonalny do natężenia pola magnetycznego H, a napięcie U0 proporcjo-
nalne do amplitudy indukcji magnetycznej Bm, czyli krzywa I0 = f(U10) stanowi 
w przybliżeniu odpowiednik krzywej magnesowania H = f(B). Przebieg  
krzywej cosϕ0 = f(U10) wynika z przebiegu poprzednich charakterystyk. Współ-
czynnik mocy w stanie jałowym możemy wyrazić następująco: 

0 10
0

10 0 0

P Ucos c
U I I
∆

ϕ = =                                          (2.5.7) 

 
Rys. 2.5.3. Charakterystyki stanu jałowego transformatora jednofazowego 

2.5.1.3. Stan zwarcia pomiarowego 

Próbę zwarcia pomiarowego transformatora przeprowadzamy w celu  
pomierzenia strat mocy w jego uzwojeniach oraz dla określenia napięcia zwarcia. 
Napięciem zwarcia transformatora nazywamy napięcie, jakie należy przyłożyć 
do zacisków uzwojenia pierwotnego, aby przy zwartych zaciskach uzwojenia 
wtórnego spowodować przepływ prądu znamionowego w obu uzwojeniach. 
Napięcie zwarcia jest zwykle niewielkie i wynosi kilka lub kilkanaście procent 
napięcia znamionowego. 

Straty w rdzeniu są w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu wartości 
skutecznej przyłożonego napięcia (kilka procent U1n), więc straty te w czasie 
próby zwarcia są pomijalnie małe. Wobec powyższego moc pomierzona przy 
zwarciu pomiarowym jest praktycznie równa mocy traconej w uzwojeniach 
transformatora. Moc ta jest nazywana stratami obciążeniowymi i są one 
w praktyce – przy prądzie znamionowym – kilkakrotnie większe od strat  
jałowych transformatora. 
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Straty obciążeniowe w uzwojeniach można określić wzorem: 
2 2

u 1 1 2 2P R I R I∆ = +                                          (2.5.8) 

gdzie: I1, I2 – prądy fazowe pierwotny i wtórny; R1, R2 – rezystancje uzwojeń,  
mierzone prądem stałym, przeliczone na 75°C. 

Moc pobierana przy zwarciu ∆Pz praktycznie w całości pokrywa straty  
obciążeniowe w uzwojeniach, co pozwala na obliczenie rezystancji zwarcia 
transformatora. 

z
z 2

1z

PR
I
∆

=                                                      (2.5.9) 

przy czym 
2

z 1 2R R R .= + ϑ                                        (2.5.10) 
Impedancja zwarcia transformatora 

1z
z

1z

UZ .
I

=                                                   (2.5.11) 

Znając Zz oraz Rz, można obliczyć reaktancję zwarcia transformatora 

2 2
z z zX Z R ,= −                                        (2.5.12) 

przy czym: 
2

z 1 2X X X ,= + ϑ                                       (2.5.13) 

gdzie: X1, X2 – reaktancja uzwojeń pierwotnego i wtórnego. 
Współczynnik mocy przy zwarciu pomiarowym: 

z
z

1z 1z

Pcos .
U I
∆

ϕ =                                        (2.5.14) 

Jeżeli próba zwarcia pomiarowego przeprowadzana jest dla transformatora 
zimnego, rezystancję zwarcia należy przeliczyć na temperaturę Θzn, którą  
zazwyczaj przyjmuje się równą 75°C. Rezystancja zwarcia przeliczona będzie 
równa: 

zn
z z

0

235R R ,
235Θ

+ Θ
=

+ Θ
                               (2.5.15) 

gdzie:Θ0 – temperatura otoczenia. 
Impedancja zwarcia przeliczona: 

2 2
z z zZ R XΘ Θ= +                                     (2.5.16) 
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Napięcie zwarcia: 

z z 1znU Z IΘ=                                             (2.5.17) 

Napięcie zwarcia wyrażone w procentach napięcia znamionowego: 

z
z%

1zn

Uu 100%
U

=                                     (2.5.18) 

Współczynnik mocy przy zwarciu można wyrazić następująco: 

z
z 2 2

z z

Rcos
R X

ϕ =
+

                                         (2.5.19) 

Rezystancja i reaktancja obu uzwojeń są stałe w stanie zwarcia, a więc 
cosϕz jest wielkością stałą, czyli charakterystyka I1z = f(U1z) ma przebieg prosto-
liniowy. Wartość cosϕz zależy od mocy i konstrukcji transformatora. 

Przykładowy przebieg charakterystyk zwarcia pomiarowego, przedstawiono 
na rysunku 2.5.4.  

 

 
Rys. 2.5.4. Charakterystyki zwarcia pomiarowego transformatora jednofazowego 

Straty mocy przy zwarciu, równe stratom w uzwojeniach, są proporcjonalne 

do kwadratu prądu I1z, a prąd 1z
1z 1z

z

UI kU
Z

= = , czyli 2
z 1zP kU∆ = , więc krzywa 

strat w funkcji napięcia jest parabolą. 
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2.5.1.4. Stan obciążenia 

W stanie obciążenia transformatora można wyznaczyć jego charakterystykę 
zewnętrzną oraz charakterystykę sprawności. Charakterystyką zewnętrzną 
transformatora nazywamy zależność napięcia na zaciskach uzwojenia wtórnego 
U2 od prądu wtórnego I2 przy U1 = U1zn = const, f = const, cosϕ2 = const. 
Z przykładowego przebiegu tej charakterystyki przedstawionego na rys. 2.5.5 
wynika, że przy wzroście prądu I2 napięcie U2 maleje. 

Sprawność transformatora można również wyznaczyć tzw. metodą strat po-
szczególnych. Moc czynna P1 pobierana przez uzwojenie pierwotne jest równa 
sumie mocy czynnej P2, oddawanej przez uzwojenie wtórne oraz stratom mocy 
∆P: w uzwojeniach ∆Pu (wyznaczonym podczas próby zwarcia) oraz w rdzeniu 
∆P0 (wyznaczonym podczas próby stanu jałowego). 
 

 
Rys. 2.5.5. Charakterystyki zewnętrzne transformatora jednofazowego 

 
 

 
Rys. 2.5.6. Charakterystyki sprawności transformatora jednofazowego 

U2 

I2 

η 

I2 
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Straty mocy w transformatorze 

0 zP P P .∆ = ∆ + ∆                                   (2.5.20) 

Sprawność transformatora 

2 2

1 2 0 u

P P100% 100%
P P P P

η = =
+ ∆ + ∆

                    (2.5.21) 

Ponieważ moc strony wtórnej 

2 2 2 2P U I cos= ϕ                                         (2.5.22) 

wobec tego sprawność 

2 2 2

2 2 2 0 z

U I cos 100%
U I cos P P

ϕ
η =

ϕ + ∆ + ∆
                    (2.5.23) 

Sprawność nowoczesnych transformatorów jest duża i zwykle przekracza 
97%, w jednostkach wielkiej mocy dochodzi do 99%. Przykładowy przebieg 
krzywej sprawności jest przedstawiony na rys. 2.5.6. Krzywa sprawności ma 
pewne maksimum. Można dowieść, że maksimum to wystąpi wówczas, gdy 
straty w uzwojeniach są równe stratom w rdzeniu, tzn. straty obciążeniowe 
równe stratom jałowym. Najczęściej maksimum zachodzi przy obciążeniach 
(40...60)% znamionowego. Przy obciążeniu znamionowym, tzn. dla I2 = I2zn, 
straty obciążeniowe są kilkakrotnie większe od strat jałowych. 

2.5.2. Badania laboratoryjne 

2.5.2.1. Oględziny i dane znamionowe 

Należy zapoznać się z budową transformatora i zanotować jego dane  
znamionowe. 

2.5.2.2. Pomiar rezystancji uzwojeń 

Rezystancję uzwojeń należy pomierzyć mostkiem Thomsona.  
 

Wyniki pomiarów: 
Temperatura otoczenia    = 
Rezystancja uzwojenia pierwotnego  R1 =... 
Rezystancja uzwojenia wtórnego  R2 =... 

 

0Θ
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Zmierzone rezystancje należy przeliczyć na temperaturę 75°C wg wzoru 

 75
0

235 75R R ,
235

+
=

+ Θ
                                    (2.5.24) 

gdzie R – rezystancja danego uzwojenia w temperaturze otoczenia Θ0. 
Wyniki obliczeń: 

Rezystancja uzwojenia pierwotnego:  R1Θ =... 
Rezystancja uzwojenia wtórnego:  R2Θ =... 

2.5.2.3. Pomiar przekładni 

Pomiary należy wykonać wg schematu z rys. 2.5.7 przy napięciu pierwotnym 
znamionowym, oraz przy napięciach różniących się od znamionowego o 5%. 
Na podstawie danych znamionowych należy obliczyć przekładnię znamionową 
transformatora i porównać ją z wartością przekładni obliczonej na podstawie 
pomiarów. Wyniki pomiarów oraz obliczeń zestawić w tabeli 2.5.1. 

 

 
Rys. 2.5.7. Oznaczenia: V1, V2 – woltomierze; T – badany transformator;  

At – autotransformator 

Tabela 2.5.1 

 Pomiary Obliczenia 
Lp. U1 U2   

 V V - - 
1     
2    
3    

 
 
 

1
pom

2

U 
U

=ϑ
zn2

zn1
zn U

U =ϑ
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2.5.2.4. Próba stanu jałowego 

Badanie transformatora w stanie jałowym należy wykonać w układzie 
przedstawionym na rys. 2.5.8. Przy dobieraniu amperomierza i watomierza  
należy uwzględnić to, że prąd w stanie jałowym I0 = (0,05...0,1)I1zn. Ze względu 
na znaczne przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem wskazane jest 
zastosowanie watomierza o małym znamionowym współczynniku mocy. 

Pomiary należy wykonać dla kilku wartości napięcia w granicach 
(0...1,2)Uzn. Jeden z pomiarów należy wykonać dla napięcia znamionowego. Na 
podstawie pomiarów obliczyć współczynnik mocy 

0

10 0

Pcos
U I
∆

ϕ =                                                  (2.5.25) 

 
Rys. 2.5.8. Oznaczenia: A – amperomierz, W – watomierz, V – woltomierz;  

At – autotransformator, T – badany transformator 

Wyniki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 2.5.2. 
 

Tabela 2.5.2 

 Pomiary Obliczenia 

Lp. U10  ∆P0  I0  

  α kw P0   
 V dz W/dz W A - 

1       
… … … … …   
10       

 
Na podstawie pomiarów i obliczeń wykreślić charakterystyki stanu jałowego: 

∆P0 = f(U10); I0 = f(U10); cos ϕ0 = f(U10). 

 

cosϕ0
0

10 0
=

∆P
U I
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2.5.2.5. Próba zwarcia pomiarowego 

Układ połączeń dla próby zwarcia pomiarowego przedstawiono na rys. 2.5.9. 
 

 
Rys. 2.5.9. Oznaczenia: A – amperomierz, W – watomierz, V – woltomierz;  

At – autotransformator, T – badany transformator 

Uzwojenie wtórne zwieramy krótkim przewodem o dużym przekroju, a do 
uzwojenia pierwotnego doprowadzamy napięcie z autotransformatora. Napięcie 
to regulujemy tak, aby prąd zmieniał się w granicach (0,2...1,2)Izn. Jeden 
z pomiarów należy wykonać dla prądu znamionowego. Wyniki pomiarów 
i obliczeń zestawić w tabeli 2.5.3.  

 
Tabela 2.5.3 

 Pomiary  Obliczenia 
Lp. U1z I1z  ∆Pz  Rz Zz Xz cos ϕz RzΘ ZzΘ Uz uz 

   α kw ΔPz         
 V A dz W/dz W Ω Ω Ω - Ω Ω V % 
1              
… … … … … … … … … … …. … … …

. 
10              

 
Na podstawie pomiarów i obliczeń wykreślić charakterystyki zwarcia  

pomiarowego: I1z = f(U1z); ΔPz = f(U1z); cos ϕz = f(U1z). 

2.5.2.6. Wyznaczenie charakterystyki zewnętrznej 

Charakterystykę należy wyznaczyć w układzie przedstawionym na  
rysunku 2.5.10.  
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Rys. 2.5.10. Oznaczenia: A1, A2 – amperomierze, W1, W2 – watomierze,  

V1, V2 – woltomierze, At – autotransformator, T – badany transformator, O – odbiornik 

Zamykamy wyłącznik w1 i nastawiamy napięcie znamionowe na uzwojeniu 
pierwotnym, pilnując tej wartości przez cały czas pomiarów. Następnie  
zamykamy wyłącznik w2 i zmniejszamy rezystancję odbiornika, zwiększając 
stopniowo prąd. 

Należy wykonać kilka pomiarów dla prądu I2 w granicach (0,2...1,2)I2zn,. 

Tabela 2.5.4 

 Pomiary Obliczenia 
Lp. U1 I1  P1  U2 I2  P2  cos ϕ1 cos ϕ2 η 

   α kw P1   α kw P2    
 V A dz W/dz W V A dz W/dz W - - % 
1              
.. … … … …. … … … … … … … … … 

10              
 

Na podstawie pomiarów obliczyć cos ϕ1, cos ϕ2, oraz sprawność transfor-
matora η, według wzorów: 

Na podstawie pomiarów obliczyć cos ϕ1, cos ϕ2, oraz sprawność transfor-
matora η, według wzorów: 

1
1

1 1

Pcos
U I

ϕ =  (2.5.26) 

2
2

2 2

Pcos
U I

ϕ =  (2.5.27) 

2

1

P 100%
P

η =                                                  (2.5.28) 

Wyniki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 2.5.4. 
Na podstawie pomiarów wykreślić charakterystyki zewnętrzną i sprawności 

transformatora. 
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2.5.2.7. Określenie sprawności metodą strat poszczególnych 

Przyjmując stałą wartość U2 = U2zn, należy określić sprawność transformatora 
dla cosϕ2 = 1,0 oraz cosϕ2 = 0,8 ind, uwzględniając straty wyznaczone podczas 
prób stanu jałowego i zwarcia pomiarowego. Straty w uzwojeniach ΔPz należy 
odczytać z próby zwarcia pomiarowego dla kilku wartości prądu w granicach 
(0,2...1,2)I2zn, biorąc pod uwagę, że 2 1I I= ⋅ ϑ . Straty w rdzeniu przyjąć stałe  
i równe stratom w rdzeniu przy znamionowym napięciu pierwotnym. Oblicze-
nia wykonać dla cos φ2 = 1 i cos φ2 = 0,8. 

Wyniki obliczeń umieścić w tabeli 2.5.5. 
 

Tabela 2.5.5 

L.p. U2n I1 I2 ΔPz ΔP0 cos φ2 η 
 V A A W W – % 

1        
… … … … … … … … 
10        
 

Na podstawie obliczeń wykreślić charakterystyki sprawności transformatora. 
Sprawność obliczyć ze wzoru (2.5.23). 

2.5.3. Uwagi i wnioski 

W dyskusji wyników pomiarów należy przede wszystkim zwrócić uwagę 
na otrzymane charakterystyki zewnętrzne i charakterystyki sprawności trans-
formatora. Sprawdzić, czy krzywe sprawności osiągają maksimum w punkcie, 
dla którego straty obciążeniowe są równe stratom jałowym oraz wyznaczyć przy 
jakim obciążeniu (w procentach prądu znamionowego) występuje maksimum 
krzywej sprawności. Porównać sprawność obliczoną metodą strat poszczególnych 
ze sprawnością wyznaczoną w p. 2.5.2.6. 

Literatura 

[1] Koziej E., Sochoń B.: Elektrotechnika i elektronika, PWN, 1975. 
[2] Praca zbiorowa: Elektrotechnika i Elektronika dla nieelektryków, WNT,  
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2.6. Badanie układów trójfazowych  

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami  
symetrycznych i niesymetrycznych układów trójfazowych gwiazdowych i trój-
kątowych. 

 
 

2.6.1. Wiadomości ogólne 
2.6.1.1. Określenie układów trójfazowych  
2.6.1.2. Ustalenie kolejności trójfazowej sieci zasilającej 
2.6.1.3. Połączenia układów trójfazowych 

Połączenie gwiazdowe 
Połączenie trójkątowe 

2.6.1.4. Zależności pomiędzy napięciami i prądami w układach  
trójfazowych 

2.6.1.5. Układy trójfazowe niesymetryczne 
 Obliczanie układów trójfazowych 
 Przerwa w jednym z przewodów zasilających symetryczny  
 odbiornik trójfazowy 
 Zwarcie w jednej z faz odbiornika połączonego w gwiazdę,  
 zasilanego z linii 3-przewodowej 

2.6.2. Badania laboratoryjne 
2.6.2.1. Wyznaczenie kolejności faz sieci zasilającej 
2.6.2.2. Badanie odbiornika połączonego w gwiazdę 
2.6.2.3. Badanie odbiornika połączonego w trójkąt 

2.6.3. Uwagi i wnioski 
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2.6.1. Wiadomości ogólne 

2.6.1.1. Określenie układów trójfazowych 

Układem napięć (prądów, mocy) trójfazowych nazywamy skojarzenie 
trzech napięć (prądów, mocy) o tej samej częstotliwości i przesuniętych w fazie 
o ten sam kąt.  

Jeżeli amplitudy tych napięć (prądów, mocy) są równe, a przesunięcie fazowe 
wynosi kolejno 2π/3 (120°), to taki układ trójfazowy nazywamy symetrycznym. 

Napięcie trójfazowe jest wytwarzane w generatorze (prądnicy), posiadają-
cym trzy jednakowe uzwojenia, zwane uzwojeniami fazowymi przesunięte 
względem siebie geometrycznie o kąt 120°, wirujące ze stałą prędkością w polu 
magnetycznym. Fazy oznaczane są tradycyjnie literami: A, B, C; R, S, T  bądź 
U, V, W. Według najnowszych Polskich Norm powinny być stosowane ozna-
czenia faz L1, L 

 
Rys. 2.6.1. Wykres wskazowy i przebiegi napięć układu 3-fazowego 

Każde uzwojenie generatora można przedstawić w postaci idealnego źródła 
napięcia sinusoidalnego, wobec czego schemat zastępczy generatora przedsta-
wia trzy źródła napięcia o napięciach źródłowych uA, uB, uC.. Jeżeli założymy, 
że napięcie fazy B opóźnia się względem fazy A o 120°, a napięcie fazy C 
względem fazy B również o 120°, czyli opóźnia się względem fazy A o 240°, to 
wartości chwilowe napięć generatora wyniosą odpowiednio: 

 uA = Um sin(ωt + ϕu) 
uB = Um sin(ωt + ϕu – 120°)                                (2.6.1) 
uC = Um sin(ωt + ϕu – 240°) 

2 
3 
π 2 

3 
π 

u A u B u C 
u 

t 

UC 

UA 

UB 

2 
3 
π 

2 
3 
π 

2 
3 
π 

ω 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

174 

(przy założeniu, że amplitudy napięć Um oraz pulsacje ω, oraz fazy napięcia ϕu są 
takie same we wszystkich uzwojeniach fazowych). 

Wartości zespolone1 powyższych napięć wynoszą wówczas: 

uj
AU U e ϕ= ⋅  

    uj( 120 )
BU U e ϕ − °= ⋅                                    (2.6.2) 

                                                      uj( 240 )
CU U e ϕ − °= ⋅  

gdzie mUU
2

= wartość skuteczna tych napięć. Taki trójfazowy układ napięć 

o kolejności następowania faz: A, B, C nazywamy układem o kolejności zgodnej.      
 

 

Jeżeli natomiast napięcie fazy B wyprzedza napięcie fazy A o 120°,  
natomiast napięcie fazy C wyprzedza napięcie fazy B o 120°, czyli wyprzedza 
napięcie fazy A o 240°, to taki układ nazywamy układem o kolejności  
przeciwnej. 

                                                      
1 Patrz suplement na końcu rozdziału. 

UA

UCUB

Rys. 2.6.2. Wykres wskazowy 
układu o kolejności zgodnej  
          napięć 3-fazowych 

Rys. 2.6.3. Wykres wskazowy 
układu o kolejności przeciwnej 
           napięć 3-fazowych 

UA

UBUC
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Generator trójfazowy nazywamy symetrycznym, gdy napięcia na zaciskach 
uzwojeń mają takie same wartości skuteczne, a przesunięcie między napięciami 
dwóch kolejnych faz wynosi 120°. Napięcia generatora symetrycznego tworzą 
układ zgodny lub przeciwny. 
Szerokie zastosowanie układów trójfazowych w elektroenergetyce wynika z ich 
zalet, takich jak: 
• obniżenie zużycia materiału na przewody przy dostarczeniu określonej mocy 

do odbiornika, 
• uzyskanie podwyższonej o  wartości napięcia (napięcie międzyfazowe), 

w wyniku czego odbiornik może pracować przy niższej wartości prądu, 
• mniejsze straty mocy w przewodach przy danym napięciu i mocy przesyłowej 

(w wyniku zmniejszenia wartości prądu), 
• wytworzenia wirującego pola magnetycznego wykorzystanego w silnikach 

trójfazowych, 
w porównaniu z równoważnymi układami jednofazowymi. Dzięki powyższym 
zaletom koszty przesyłu energii w układach trójfazowych są znacznie niższe niż 
w przypadku układów jednofazowych. 

2.6.1.2. Ustalanie kolejności faz trójfazowej sieci zasilającej 

Ustalenie kolejności faz sieci zasilającej odbiornik trójfazowy odgrywa 
istotną rolę tylko w przypadku szczególnym, gdy praca odbiornika jest zależna 
od tej kolejności. Typowym przykładem takich odbiorników są urządzenia, 
w których występuje pole magnetyczne wirujące – silniki asynchroniczne. 
Zmiana kolejności faz powoduje zmianę kierunku wirowania silnika na  
przeciwny, co może spowodować uszkodzenie maszyny. 

Do wyznaczenia kolejności faz służą przyrządy, zwane wskaźnikami kolej-
ności faz. Istnieją 3 zasadnicze typy tych urządzeń: elektromechaniczny, elek-
troniczny oraz zastępczy-elektryczny. 

Głównym elementem wskaźnika elektromechanicznego jest miniaturowy 
trójfazowy silniczek asynchroniczny, sprzęgnięty mechanicznie z obrotową  
tarczą. Po przyłączeniu badanej sieci do odpowiednich zacisków wskaźnika, 
silniczek zaczyna wirować, napędzając tarczę. Prawy (tj. zgodny z ruchem 
wskazówek zegara) kierunek obrotów tarczy informuje o kolejności zgodnej 
(według oznaczeń zacisków) faz, natomiast lewy – o kolejności przeciwnej. 

Wskaźnik elektroniczny, zbudowany na elementach półprzewodnikowych, 
charakteryzuje się małymi wymiarami i łatwością obsługi ( w porównaniu do 
elektromechanicznego). Posiada on zwykle 5 diod świecących, informujących  
o stanie badanej sieci. Świecenie diody zielonej świadczy o kolejności zgodnej, 

3
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diody czerwonej – o kolejności przeciwnej. Świecenie 3 diod żółtych wskazuje 
na obecność napięć fazowych. 

W przypadku braku powyższych wskaźników można samemu zbudować 
prosty zastępczy wskaźnik elektryczny, zawierający dwie żarówki i kondensator 
(lub cewkę indukcyjną), jak na rysunku 2.6.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.6.4. Układ połączeń do ustalenia kolejności faz sieci zasilającej 

W celu prawidłowego funkcjonowania układu powinien być spełniony warunek: 

      R1 = R2 = 1/ωC 

lub                              R1 = R2 = ωL                                        (2.6.3) 
 

gdzie: R1, R2 – rezystancje żarówek (w stanie świecenia), C – pojemność kondensa-
tora, L – indukcyjność cewki, ω – pulsacja sieci zasilającej (314 rad/s). 

Kondensator przyłącza się do jednego z przewodów sieci, traktowanego 
umownie, jako pierwszy (A). Po załączeniu układu, wskutek pojemnościowego 
charakteru fazy zawierającej kondensator, wystąpi niesymetryczny układ napięć 
fazowych. Wartość skuteczna napięcia fazy drugiej będzie większe, niż na-
pięcie fazy trzeciej, co zasygnalizują żarówki. Tak więc żarówka świecąca 
jaśniej jest załączona do fazy drugiej (B), zaś żarówka świecąca ciemniej – 
do fazy trzeciej (C). 

Jeżeli zamiast kondensatora zastosujemy cewkę indukcyjną, podłączoną do 
fazy pierwszej (A), to żarówka świecąca jaśniej oznacza fazę trzecią (C), zaś 
świecąca ciemniej – fazę drugą (B).  

Zamiast żarówek można użyć rezystorów, spełniających podaną wyżej  
zależność i mierzyć występujące na nich napięcia. 

C R 1 R 2 

I' A 

U' A 

I' B 

U' B 

I' C 

U' C 

L (A) 1 

L (B) 2 

L (C) 3 
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2.6.1.3. Połączenia układów trójfazowych 

W praktyce najczęściej występują symetryczne układy trójfazowe, zasilane 
przez symetryczne źródła napięcia. Układy te są połączone (skojarzone) na dwa 
zasadnicze sposoby: w gwiazdę , oraz w trójkąt . 
 
Połączenie gwiazdowe  

 
Rys. 2.6.5. Czteroprzewodowy trójfazowy układ gwiazdowy 

Uzwojenia generatora (odbiornika) trójfazowego połączone są w gwiazdę, 
gdy początki wszystkich uzwojeń (zaciski wyjściowe) połączone są ze sobą, zaś 
końce (zaciski wejściowe) wyprowadzone są na zewnątrz. Punkt wspólny 
uzwojeń generatora nazywamy punktem neutralnym generatora, zaś punkt 
wspólny zacisków odbiornika punktem neutralnym odbiornika. Przewód 
łączący punkty neutralne generatora i odbiornika nazywamy przewodem neu-
tralnym (dawniej nazywanym - przewodem zerowym).  
Połączenie gwiazdowe przedstawia rys. 2.6.5. 

Napięcia u'A,, u'B, u'C na fazach odbiornika, lub napięcia uA,, uB, uC  na  
fazach generatora nazywamy fazowymi. Natomiast napięcia  uAB, uBC, uCA 
między zaciskami generatora, lub napięcia  u'AB, u'BC, u'CA między zaciskami 
odbiornika nazywamy międzyprzewodowymi (w skrócie przewodowymi). 

Prądy w fazach generatora lub odbiornika nazywamy fazowymi, a prądy  
w przewodach łączących odpowiednio zaciski A, B, C generatora z zaciskami 
A', B', C' odbiornika nazywamy przewodowymi. 

Na podstawie rysunku 2.6.5 możemy zapisać odpowiednio dla napięć chwi-
lowych i dla wartości zespolonych 
 

u
AB

 = u
A – u

B   u
BC

 = u
B
 – u

C
  u

CA
 = u

C
 – u

A
 
      (2.6.4) 

U
AB

 = U
A
 – U

B
  U

BC
 = U

B
 – U

C  U
CA

= U
C
 – U

A
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oraz podobnie: 
  

        u’
AB

 = u’
A
 – u’

B
             u’

BC
 = u’

B
 – u’

C
           u’

CA
 = u’

C
 – u’

A 
 (2.6.5) 

      U’
AB

 = U’
A
 – U’

B
        U’

BC
 = U’

B
 – U’

C             U’
CA

= U’
C
 – U’

A                              
 

Łatwo sprawdzić, że suma wartości zespolonych napięć międzyprzewodowych 
zawsze jest równa zeru: 

                                U
AB

 + U
BC

 + U
CA

 = 0.                                   (2.6.6) 

Natomiast wartość zespolona prądu w przewodzie neutralnym wynosi: 

            I
N
 = I

A
 + I

B
 + I

C.                                        (2.6.7) 

Jeżeli w układzie z rys. 2.6.6 nie ma przewodu neutralnego, to taki układ 
nazywamy trójprzewodowym. W układzie trójprzewodowym suma wartości 
zespolonych prądów fazowych jest równa zeru, czyli: 

                       I
A
 + I

B
 + I

C
 = 0.                                (2.6.8) 

Symbolem graficznym połączenia gwiazdowego jest     ,. 
 
Połączenie trójkątowe  

Uzwojenia generatora (zaciski odbiornika) połączone są w trójkąt, gdy  
koniec jednego uzwojenia (zacisk wyjściowy jednej fazy odbiornika) jest połą-
czony z początkiem następnego uzwojenia (zaciskiem wejściowym następnej 
fazy odbiornika), przy czym zaciskami wyjściowymi generatora (wejściowymi 
odbiornika) są punkty wspólne par uzwojeń (faz odbiornika). Połączenie trójką-
towe generatora i odbiornika przedstawia rys. 2.6.6. 
 

 
Rys. 2.6.6. Układ trójfazowy z generatorem i odbiornikiem połączonymi w trójkąt 
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W układzie tym wartości prądów przewodowych, w zależności od prądów fazo-
wych generatora, lub odbiornika, wynoszą: 
 

I
A
 = I

BA
 - I

AC 

I
B = I

CB
 - I

BA     (2.6.9) 

I
C
= I

AC
 - I

CB      
 

I
A
 = I'

AB
 - I'

CA 

I
B
 = I'

BC
 - I'

AB                 (2.6.10) 

I
C
 = I'

CA
 - I'

BC
 

 

Suma wartości zespolonych prądów przewodowych jest zawsze równa zeru: 

I
A
 + I

B + I
C
 = 0.                 (2.6.11) 

Symbolem graficznym połączenia trójkątowego jest ∆. 
Prądy i napięcia w układzie poza generatorem nie ulegają zmianie, gdy  

generator połączony w trójkąt zastąpimy generatorem połączonym w gwiazdę, 
pod warunkiem, że napięcia międzyprzewodowe pozostaną te same.  
Dlatego też, w celu uproszczenia obliczeń, zakłada się, że generatory zasilające 
układy trójfazowe są połączone w gwiazdę. 

2.6.1.4. Zależności pomiędzy napięciami i prądami w układach  
              trójfazowych 

Rozpatrzmy układ połączony w gwiazdę, jak na rys. 2.6.6. Zakładając 
zgodną kolejność napięć oraz symetrię obciążenia, wykres wskazowy takiego 
układu jest następujący: 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.6.7. Wykres wskazowy symetrycznego odbiornika połączonego w gwiazdę 

D U ' C

U ' A

U ' B
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U ' A 
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Z trójkąta prostokątnego A′ND znajdujemy, że: 
 

                      DA′ = NA′ cos 30°.                            (2.6.12) 
 

Ponieważ: 
 

           |U'
AB

 | = U'
AB

 = 2 DA′,    cos 30° = ,              (2.6.13) 

otrzymujemy: 
           U'

AB  = 3  U'
A                                      (2.6.14) 

 

Ponieważ w układzie symetrycznym wartości skuteczne napięć fazowych 
są jednakowe, oraz wartości skuteczne napięć przewodowych są również jedna-
kowe, możemy zapisać ogólnie: 
 

U = 3  U
f
 

(2.6.15) 
I  = I

f 
. 

 

Oznacza to, że jeżeli U
f
 = 230 V, to U = 400 V. 

Rozpatrzmy teraz odbiornik symetryczny połączony w trójkąt, jak na  
rys. 2.6.6. Jego wykres wskazowy przedstawia rys. 2.6.9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.6.8. Wykres wskazowy symetrycznego odbiornika połączonego w trójkąt 

Na podstawie powyższych rysunków możemy stwierdzić, że prądy przewodowe są 
równe różnicy odpowiednich prądów fazowych: 
 

I
A
 = I'

AB
 - I'

CA
 

             IB
 = I'

BC
 - I'

AB
.               (2.6.16) 

3
2

I ' A I B 

I C 

I A 

I ' B
I ' C N 

C' B' 

A' 
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I
C
= I'

CA
 - I'

BC 
zaś ogólne zależności pomiędzy prądami i napięciami fazowymi i przewodowymi 
są następujące: 

I  = 3  I
f
, 

                                                                                                (2.6.17) 
U = U

f 
. 

2.6.1.5. Układy trójfazowe niesymetryczne 

W praktyce, oprócz omówionych wyżej układów symetrycznych, występu-
ją także układy niesymetryczne, zarówno gwiazdowe, jak i trójkątowe. Przy 
analizie takich układów zakładamy, że generator zasilający jest symetryczny  
i połączony w gwiazdę, natomiast niesymetria występuje po stronie odbiornika, 
na skutek różnych impedancji poszczególnych jego faz, bądź sytuacji awaryjnych 
w linii zasilającej – zwarć lub przerw. 

 
Obliczanie układów trójfazowych 

Metoda obliczania układów trójfazowych jest następująca: 
• Jeżeli odbiornik połączony jest w trójkąt, zamieniamy go na równoważną 

gwiazdę. 
• Obliczamy napięcie U

N pomiędzy punktami neutralnymi N i N’ (gwiazdowymi) 
generatora i odbiornika (patrz rys. 2.6.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2.6.9. Czteroprzewodowy układ trójfazowy 
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Na podstawie praw Kirchhoffa można wykazać, że: 

                              (2.6.18) 

gdzie: Y
A
, Y

B
, Y

C – admitancje zespolone faz odbiornika, Y
N
 – admitancja  

zespolona przewodu neutralnego. 
 

W przypadku braku przewodu neutralnego (układ trójprzewodowy) YN = 0.  
Podobnie, w przypadku przerwy w fazie, jej admitancja jest równa zeru. 
• Na podstawie obliczonego napięcia UN, korzystając z praw Kirchhoffa  

obliczamy rozpływ prądów i rozkład napięć w analizowanym układzie. 
Prądy fazowe odbiornika połączonego w gwiazdę wyrażają się następują-

cymi wzorami: 
 

                             .        (2.6.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.6.10. Wykres wskazowy niesymetrycznego układu 4-przewodowego 
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Przerwa w jednym z przewodów zasilających symetryczny odbiornik  
trójfazowy 

Szczególnym, mającym duże znaczenie praktyczne, przypadkiem asymetrii 
jest przerwa w jednym z przewodów zasilających symetryczny odbiornik trójfa-
zowy. Rozpatrzymy tu trzy przypadki: odbiornik połączony w gwiazdę, zasilany 
linią czteroprzewodową, linią trójprzewodową, oraz odbiornik połączony w trójkąt. 
Zakładamy, że obciążenie ma charakter rezystancyjno-indukcyjny – najczęściej 
spotykany w praktyce. 
a) Układ czteroprzewodowy – odbiornik połączony w gwiazdę 

 

 
Rys. 2.6.11. Schemat połączeń symetrycznego odbiornika gwiazdowego,  

zasilanego linią czteroprzewodową z przerwą w jednym przewodzie 

Na skutek przerwy w fazie A prąd w tej fazie oraz napięcie fazowe są równe zeru. 
Prądy w pozostałych fazach wynoszą: 

   i         .               (2.6.20) 

Tak więc prądy w fazach nieuszkodzonych są takie same jak w normalnych 
warunkach pracy. Ich suma geometryczna jest równa wartości zespolonej prądu 
w przewodzie neutralnym: 

                             I"B + I"C = I"N.                                        (2.6.21)  

Wykres wskazowy układu czteroprzewodowego przedstawia rys. 2.6.12. 
 
 
 
 
 

B B
B

B B

U" UI" = =
Z Z

C C
C

C C

U" UI" = =
Z Z
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Rys. 2.6.12. Wykres wskazowy układu z rys. 2.6.11 
 
Na podstawie wykresu można wykazać, że wartość skuteczna prądu w przewodzie 
neutralnym jest równa: 
 

                               (2.6.22) 
 

gdzie β  – kąt między wskazami prądów I"B oraz I"C.  
Z powyższego wzoru wynika, że maksymalna wartość skuteczna prądu  

w przewodzie neutralnym występuje przy równych obciążeniach obu faz lub 
przy całkowitym obciążeniu jednej z nich. 
b) Układ trójprzewodowy – odbiornik połączony w gwiazdę  
                                  

 
Rys. 2.6.13. Schemat połączeń symetrycznego odbiornika gwiazdowego,  

zasilanego linią trójprzewodową z przerwą w jednej fazie 
 

Z powyższego schematu wynika, że trójprzewodowy układ gwiazdowy  
po przerwaniu jednej fazy przekształca się w układ dwuprzewodowy zasilany 
napięciem międzyprzewodowym UBC. Z uwagi, że prąd I"A = 0, więc napięcie 
fazowe U"A = 0. Napięcie neutralne UN układu wynosi: 
 

2 2 o
N A C B CI = I +I -2I I cos(180 -β)′′ ′′ ′′ ′′ ′′
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 '' A B C fA B C B C B C
N

A B C f

Y U +Y U +Y U Y (U +U ) U +U
U = = =

Y +Y +Y 2Y 2
.      (2.6.23) 

 

Stąd napięcia fazowe są równe odpowiednio: 

" " B C BC
B B N B

" " C B BC
C C N

U +U U
U =U -U =U - = ,

2 2
U -U U

U =U -U = =- .
2 2

                    (2.6.24) 

Natomiast w obu pozostałych fazach płynie taki sam, co do wartości skutecznej, 
prąd fazowy, określony wzorem: 
 

" " BC BC
B C

B C f

U U
I =-I = =

Z +Z 2Z                                    (2.6.25) 

Wykres wskazowy układu trójprzewodowego przedstawia rys. 2.6.14. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 2.6.14. Wykres wskazowy układu z rys. 2.6.13 
 
Wartość skuteczna prądu fazowego wynosi zatem: 
 

                 " BC f
f f

f f

U 3UI = = =0,87×I
2Z 2Z

                           (2.6.26) 

 

gdzie If  – wartość skuteczna prądu fazowego w układzie symetrycznym. 
 

c)  Odbiornik połączony w trójkąt . 
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Rys. 2.6.15. Schemat połączeń odbiornika trójkątowego  
z przerwą w jednym przewodzie zasilającym 

 

Na podstawie powyższego schematu możemy stwierdzić, że napięcie UBC, oraz 
prąd w drugiej fazie nie ulegną zmianie. 
 

                 " BC
BC BC

f

U
I I .

Z
= =                     (2.6.27)  

Natomiast prądy w fazach pierwszej i trzeciej są jednakowe i równe połowie prądu 
fazy drugiej: 

             BC
AB CA

f

U
I =I = .

2Z
                            (2.6.28) 

Wykres wskazowy omawianego układu przedstawia rys. 2.6.16. 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.6.16. Wykres wskazowy układu z rys. 2.6.15 
 

Na skutek przerwania przewodu – faza prądu IAB, zmieniła się o 120°. W podobny 
sposób o 120° zmieniła się faza prądu ICA. Napięcia fazy pierwszej i trzeciej, po-
dobnie jak prądy, zmniejszyły się o połowę, a ich wskazy obróciły się odpowiednio 
o –120° i +120°. 
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   " " " BCAB
AB fAB CA

f

UIU =U =I Z = =
Z 2

⋅ .                             (2.6.29) 
 

Wartości zespolone prądów przewodowych są określone wzorami: 
 

" "
B BC AB
" " "
C CA BC

I = I -(-I )

I = -I -I
                                          (2.6.30) 

Stąd: 
" BC
B BC BC

" BC
C BC BC

I 3I =I + = I ,
2 2

I 3I =-I - =- I .
2 2

                               (2.6.31) 

Zwarcie w jednej z faz odbiornika połączonego w gwiazdę, zasilanego  
z linii 3-przewodowej 

Innym przypadkiem asymetrii jest zwarcie w jednej z faz odbiornika połą-
czonego w gwiazdę, zasilanego z linii 3-przewodowej. Schemat w tym przy-
padku przedstawia rys. 2.6.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.6.17. Zwarcie w fazie A odbiornika gwiazdowego w linii 3-przewodowej 
 

Na podstawie wzorów (2.6.19) prądy fazowe przed wystąpieniem zwarcia 
wynosiły odpowiednio: 

     A N
A

A

U U
I =

Z
−

          B N
B

B

U U
I =

Z
−

         C N
C

C

U U
I =

Z
−

.           (2.6.32) 

Po zwarciu w fazie A, napięcie pomiędzy punktami neutralnymi generatora  
i odbiornika staje się równe napięciu UA. 
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               UN = UA.                                           (2.6.33) 

Podstawiając tę zależność do wzorów (2.6.32) otrzymujemy: 
 

" B A A B AB
B

B B B

" C A A C AC
C

C C C

U -U U -U UI = =- =- ,
Z Z Z

U -U U -U U
I = =- =- .

Z Z Z

                          (2.6.34) 

 

Natomiast z I prawa Kirchhoffa otrzymamy: 

         AC ACAB AB
A B C

B C B C

U UU UI =-(I +I )=-(- - )= + .
Z Z Z Z

′′ ′′ ′′               (2.6.35) 

Z powyższych równań wynika, że na odbiornikach faz B i C wystąpi napięcie mię-
dzyprzewodowe (400 V w przypadku sieci o napięciu fazowym 230 V), które może 
spowodować ich uszkodzenie. Wykres wskazowy układu przedstawia rys. 2.6.18. 

 
Rys. 2.6.18. Wykres wskazowy odbiornika gwiazdowego ze zwarciem w jednej  

fazie, zasilanego z linii 3-przewodowej 
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2.6.2. Badania laboratoryjne 

Pomiary należy wykonać w układzie przedstawionym na rys. 2.6.19. 
 

 
Rys. 2.6.19. Schemat układu pomiarowego do badania układów trójfazowych 

Oznaczenia: V1f, V2f, V3f, VN – woltomierze cyfrowe, A1f, A2f, A3f, AN – amperomierze 
cyfrowe, W, W1, W2, W3, WN – wyłączniki, ZA, ZB, ZC – impedancje fazowe odbiornika 
3-fazowego,, Tr – transformator trójfazowy obniżający napięcie, MPS – miernik  
parametrów sieci (pomiar napięć międzyprzewodowych: V12, V13, V23, pomiar  
                                          prądów przewodowych: A1, A2, A3) 
 
UWAGA: Wartości prądów fazowych nie powinny przekraczać 2 A z uwagi 
na ograniczenia wynikające z zakresu cewki prądowej watomierza. 

2.6.2.1. Wyznaczenie kolejności faz sieci zasilającej 

Do punktów L1, L2, L3 podłączyć zastępczy wskaźnik kolejności faz z kon-
densatorem (kondensator dołączyć do punktu L1). Następnie zamknąć wyłącznik 
W. Sprawdzić, czy kolejność faz jest zgodna. W przypadku ustalenia kolejności 
przeciwnej należy, po uprzednim wyłączeniu zasilania, zamienić miejscami dwa 
dowolne przewody na zaciskach L1-3. Po włączeniu zasilania należy sprawdzić, 
czy kolejność faz po przeprowadzonej zmianie jest zgodna. 
 

Opracowanie wyników pomiarów 
Opisać zaobserwowane wskazania przyrządów. 
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2.6.2.2. Badanie odbiornika połączonego w gwiazdę  

Pomiędzy pary punktów A1 – A2, B1 – B2, C1 – C2 włączyć obwody odbior-
ników fazowych ZA, ZB, ZC wraz z układem do pomiaru mocy zgodnie z rysun-
kiem 2.6.20. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 2.6.20. Odbiorniki fazowe w układzie do pomiaru mocy 

Oznaczenia: R1, R2, R3 – rezystory suwakowe, Ż1, Ż2, Ż3 – żarówki sygnalizacyjne,  
W1, W2, W3  – watomierze 

 

Jako odbiornik w ćwiczeniu zastosowano rezystory suwakowe, połączone 
równolegle z żarówkami sygnalizacyjnymi. Rezystory umożliwiają płynną  
regulację wartości skutecznych prądów fazowych. Odbiorniki ZA, ZB, ZC mają cha-
rakter rezystancyjno-indukcyjny. W celu wyznaczenia kątów przesunięcia fazowego 
pomiędzy napięciami a prądami odbiornika zastosowano metodę pomiaru mocy 
czynnej watomierzem. Znajomość tych kątów jest niezbędna do obliczenia napięcia 
U0 oraz narysowania wykresu wskazowego układu trójfazowego. 
Połączyć odbiorniki w układach do pomiaru mocy (rys. 2.6.20) w gwiazdę. 

 

Wykonać pomiary wszystkich prądów i napięć w podanych niżej przypadkach: 
 

1. Układ 4-przewodowy symetryczny.  
     Nastawić rezystorami jednakowe wartości prądów fazowych.  
     Proponowane nastawy  (1÷2) A.  (Załączone: W1,W2,W3,WN i W). 
2. Układ 4-przewodowy z przerwą w jednej fazie. 
     Otworzyć wyłącznik w wybranym przewodzie fazowym 
     np.W1.(Załączone: W2,W3,WN i W). 
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3. Układ 3-przewodowy symetryczny. Zamknąć wyłącznik W1. 
     Otworzyć wyłącznik WN. (Załączone: W1,W2,W3 i W). 
 

4. Układ 3-przewodowy z przerwą w jednej fazie.  
     Otworzyć wyłącznik w wybranym przewodzie fazowym  
     np.W1. (Załączone: W2,W3 i W). 
 

5. Układ 3-przewodowy ze zwarciem w jednej fazie.  
     Otworzyć wyłączniki W, W1,W2,W3. Zewrzeć przewodem wybrany odbior-

nik np. A1 z A2. Włączyć zasilanie. (Załączone: W1,W2,W3 i W). 
 

Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.6.1a i b. 
 

Tabela 2.6.1a 
Parametry przewodowe 

 

Tabela 2.6.1b 
Parametry fazowe 
 

 
Opracowanie wyników pomiarów: 

Na podstawie uzyskanych wyników należy: 
a) sprawdzić zależność pomiędzy napięciami fazowymi i przewodowymi układu 

symetrycznego, 
b) obliczyć całkowite impedancje obciążenia poszczególnych faz,  

korzystając z następujących wzorów: 

                               f
f

f

UZ =
I

,        f
f

f f

Pφ = arccos ,
U I⋅

     (2.6.36)  

 U12 U23 U31 UN I1 I2 I3 IN 
V V V V A A A A 

1         
2         
3         
4         
5         

 U1F U2F U3F I1F I2F I3F P1F P2F P3F 
V V V A A A W W W 

1          
2          
3          
4          
5          
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gdzie: U – wskazanie woltomierza mierzącego napięcie na obciążeniu danej 
fazy, I – wskazanie amperomierza mierzącego prąd obciążenia danej fazy,  
Z – moduł całkowitej impedancji obciążenia danej fazy, ϕ – kąt pomiędzy 
wskazami napięcia i prądu danej fazy, 

c) korzystając z wykonanych obliczeń, narysować dla wybranych punktów 
pomiarowych wykresy wskazowe napięć i prądów. 

 

Należy podać przykładowe obliczenia i wyniki wszystkich obliczeń zesta-
wić w tabeli 2.6.2. 

 
Tabela 2.6.2 

Zestawienie wyników obliczeń dla odbiornika połączonego w gwiazdę 

2.6.2.3. Badanie odbiornika połączonego w trójkąt  

Połączyć odbiorniki w układach do pomiaru mocy (rys. 2.6.20) w trójkąt.  
Wykonać pomiary wszystkich prądów i napięć w podanych niżej przypadkach: 
 

1) Układ 3-przewodowy symetryczny. Nastawić jednakowe wartości prądów 
fazowych. (Załączone: W1,W2,W3 i W) 

 

2) Układ 3-przewodowy z przerwą w jednej fazie. Otworzyć wyłącznik  
w jednym przewodzie fazowym np.W1. (Załączone: W2,W3 i W). 

 
Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.6.3a i b. 

 
Tabela 2.6.3a 

Parametry przewodowe 

  ZA        ϕA       ZB       ϕB       ZC      ϕC 
Ω  ° Ω ° Ω ° 

1       
2       
3       
4       
5       

 U12 U23 U31 I1 I2 I3 
V V V A A A 

1       
2       
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Tabela 2.6.3b 
Parametry fazowe 

 
Opracowanie wyników pomiarów. 

Na podstawie uzyskanych wyników należy: 
a) sprawdzić teoretyczne zależności pomiędzy wartościami skutecznymi  

prądów i napięć przewodowych i fazowych w układzie trójkątowym, 
b) obliczyć na podstawie wskazań woltomierzy i amperomierzy całkowite  

impedancje obciążenia poszczególnych faz, 
c) korzystając z wykonanych obliczeń narysować dla wybranych punktów  

pomiarowych wykresy wskazowe napięć i prądów. 
 

Należy podać przykładowe obliczenia i wyniki wszystkich obliczeń zesta-
wić w tabeli 2.6.4. 

 
Tabela 2.6.4 

Zestawienie wyników obliczeń dla odbiornika połączonego w trójkąt 

2.6.3. Uwagi i wnioski 

W sprawozdaniu należy zamieścić: tabele pomiarów i obliczeń, przykładowe 
obliczenia, odpowiednie wykresy wskazowe, uwagi dotyczące przebiegu ćwi-
czenia i komentarz do uzyskanych wyników.  

Porównać wyniki z zależnościami teoretycznymi. Uzasadnić ewentualne 
rozbieżności. Wnioski powinny mieć charakter konkretny i zawierać własne 
spostrzeżenia. Należy unikać stwierdzeń werbalnych, zaczerpniętych z literatury. 

 
 
 

 U1f U2f U3f I1f I2f I3f P1f P2f P3f 
V V V A A A W W W 

1          
2          

  ZA        ϕA       ZB       ϕB       ZC      ϕC 
Ω ° Ω ° Ω ° 

1       
2       
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Przedstawienie wielkości sinusoidalnych za pomocą liczb zespolonych 

 
Obliczanie obwodów prądu sinusoidalnego ulega znacznemu uproszczeniu 

przy zastosowaniu liczb zespolonych. Oznaczmy jedność urojoną przez j; sto-
sowane w matematyce oznaczenie jedności urojonej symbolem i jest niewygod-
ne w elektrotechnice, ponieważ i oznacza wartość chwilową prądu. 
Liczbę zespoloną z przedstawia się w postaci:  

z = a + jb, 

gdzie: a = Re{z} jest częścią rzeczywistą, a b = Im{z} jest częścią urojoną liczby 
zespolonej. 
Powyższe wyrażenie liczby zespolonej jest postacią algebraiczną. Liczbę zespoloną 
można przedstawić również w postaci wykładniczej: 

z = z ejα, 
lub trygonometrycznej:  

z = z (cosα + j sinα), 

przy czym  z = 2 2a b+ jest modułem liczby zespolonej, zaś α = barc tg
a

 jest 

argumentem liczby zespolonej. 
Obrazem geometrycznym liczby zespolonej z jest na płaszczyźnie zmiennej 

zespolonej wektor OA (patrz rysunek). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 

Rys. 2.6.21. Obraz geometryczny liczby zespolonej 
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Przejście od postaci wykładniczej do postaci trygonometrycznej umożliwia wzór 
Eulera: 

e j α= cosα + j sinα . 

Na podstawie powyższego wzoru przy uwzględnieniu, że 2π jest okresem funkcji 
trygonometrycznej, otrzymujemy 

e j (α+k⋅2π)  = e j α,       k = 1, 2,... 

skąd wynika, że argument liczby zespolonej nie jest jednoznacznie określony, lecz 
przybiera wartości różniące się o dowolną wielokrotność kąta 2π. 
Na podstawie powyższej analizy, napięcie  u = Um sin(ωt + ϕu), oraz prąd  
i = Im sin(ωt + ϕi), można przedstawić w postaci zespolonej w następujący sposób: 

Umt = Um e ( )uj tω +ϕ  oraz Imt = Im e ( )ij tω +ϕ . 

Wartości chwilowe u oraz i otrzymuje się przez wyodrębnienie części urojonej  
wyrażeń, a więc u = Im {Umt}, i = Im {Imt}. 
Wartości zespolone (symboliczne) napięcia i prądu określają odpowiedni wyrażenia: 

U = U e ujϕ  oraz      I = I e ij .ϕ  
Moduł wartości zespolonej oraz jej argument równają się odpowiednio wartości 
skutecznej oraz fazie wielkości sinusoidalnej. 
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2.7. Rozruch i hamowanie silników asynchronicznych  
       trójfazowych 

Celem ćwiczenia jest poznanie najczęściej stosowanych metod rozruchu 
i hamowania silników asynchronicznych (indukcyjnych) klatkowych i pierście-
niowych. 

2.7.1. Wiadomości ogólne  
2.7.1.1. Budowa i zasada działania silników asynchronicznych trójfazowych 
2.7.1.2. Rozruch silników asynchronicznych zwartych 

Rozruch bezpośredni 
Rozruch za pomocą przełącznika /  
Rozruch za pomocą autotransformatora 

2.7.1.3. Rozruch silników asynchronicznych pierścieniowych 
2.7.1.4. Hamowanie silników asynchronicznych zwartych 

Hamowanie przeciwprądowe 
Hamowanie prądem stałym 

2.7.2. Badania laboratoryjne 
2.7.2.1. Dane znamionowe silników badanych 
2.7.2.2. Rozruch silnika asynchronicznego zwartego 

Rozruch bezpośredni 
Rozruch za pomocą przełącznika /  
Zestawienie wyników pomiarów przy różnych rodzajach  
rozruchów 

2.7.2.3. Rozruch silnika asynchronicznego pierścieniowego 
2.7.2.4. Hamowanie silnika asynchronicznego zwartego 

Hamowanie przeciwprądowe 
Hamowanie prądem stałym 

2.7.3. Uwagi i wnioski 
 
 
 
 



2.7. Rozruch i hamowanie silników asynchronicznych trójfazowych 
 

197 

2.7.1. Wiadomości ogólne 

2.7.1.1. Budowa i zasada działania silników asynchronicznych trójfazowych 

Silniki asynchroniczne są najbardziej rozpowszechnionymi maszynami 
elektrycznymi, zarówno z uwagi na ich względnie niską cenę, jak i prostotę  
budowy i obsługi oraz łatwość konserwacji. 

Silnik asynchroniczny składa się z dwóch podstawowych części: nierucho-
mego stojana i ruchomego wirnika. Zarówno stojan jak i wirnik mają obwody 
magnetyczne wykonane z cienkich izolowanych ferromagnetycznych blach 
elektrotechnicznych. Taka budowa obwodów magnetycznych umożliwia 
zmniejszenie strat od prądów wirowych. Na wewnętrznej powierzchni stojana 
wycięte są żłobki, w których jest umieszczone uzwojenie trójfazowe. Cewki 
każdej z faz są przesunięte względem siebie o 120°. Uzwojenie stojana może 
być połączone w gwiazdę lub trójkąt (rys. 2.7.1). 

 

 
Rys. 2.7.1. Sposób łączenia uzwojeń stojana: a) w gwiazdę; b) w trójkąt 

U1, V1, W1 – początki uzwojeń; U2, V2, W2 – końce uzwojeń 

W przypadku, gdy znamionowe napięcie fazowe stojana jest równe napię-
ciu przewodowemu trójfazowej sieci zasilającej, uzwojenie stojana silnika po-
winno być skojarzone w trójkąt ( ), natomiast w przypadku, gdy napięcie 
przewodowe sieci jest  razy większe niż napięcie fazowe silnika – 
w gwiazdę ( ). W obecnie produkowanych silnikach rozpoznanie prawidło-
wego sposobu skojarzenia uzwojenia stojana jest łatwe, gdyż podawane jest  
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w postaci zestawienia napięcia przewodowego sieci i symbolu skojarzenia 
uzwojenia stojana, np. 400 V  lub 400 V . 

W zależności od rodzaju uzwojenia wirnika rozróżnia się silniki asynchro-
niczne klatkowe (zwarte) i pierścieniowe. 

 

 
Rys. 2.7.2a) uzwojony wirnik silnika klatkowego (zwartego), b) żłobek wirnika  

głębokożłobkowego, c) żłobek wirnika dwuklatkowego 

W silniku asynchronicznym zwartym, w żłobkach wirnika, znajdują się  
nieizolowane pręty wykonane z miedzi lub aluminium zwarte na obydwu  
czołach wirnika (rys. 2.7.2a). Wirniki silników dużej mocy (nawet rzędu MW) 
są wykonywane jako klatkowe w rozwiązaniu tzw. głębokożłobkowym lub 
dwuklatkowym. Silniki tego typu mają korzystną charakterystykę rozruchową 
(mniejszy prąd rozruchu przy większym momencie rozruchowym). 

W silniku asynchronicznym pierścieniowym uzwojenie wirnika wykonane 
jest z przewodów izolowanych (druty nawojowe izolowane emalią), podobnie 
jak uzwojenie stojana. Uzwojenie to jest najczęściej uzwojeniem trójfazowym 
skojarzonym trwale w gwiazdę bądź w trójkąt. Łączenie w trójkąt stosuje się 
dla silników dużych (o mocach większych niż 10 kW). Końce uzwojenia są  
doprowadzone do trzech odizolowanych pierścieni ślizgowych, do których 
przylegają szczotki węglowe. Do uzwojenia wirnika silnika pierścieniowego 
można przyłączyć rezystory zewnętrzne, które w zależności od tego, czy prze-
widziane są do pracy krótkotrwałej lub ciągłej, czyli zależnie od przekroju drutu 
oporowego, mogą służyć jako rozruszniki lub regulatory prędkości obrotowej. 
Silniki asynchroniczne pierścieniowe, jako bardziej kosztowne i skomplikowa-
ne w obsłudze, nie są tak często spotykane w eksploatacji jak silniki zwarte. 
Mają one w porównaniu z klatkowymi mniejszą sprawność i niższy współczyn-
nik mocy (cosϕ), lecz wykazują lepsze właściwości rozruchowe (względnie 
mały prąd i duży moment rozruchowy). 
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Uzwojenie stojana silnika asynchronicznego jest połączone z siecią zasilającą, 
natomiast uzwojenie wirnika jest od tej sieci elektrycznie odseparowane.  
W wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej energia elektryczna pobierana  
z sieci jest przenoszona do uzwojenia wirnika drogą sprzężenia magnetycznego. 

Po włączeniu uzwojenia stojana do sieci trójfazowej płynie w nim prze-
mienny prąd elektryczny, który wytwarza wirujące pole magnetyczne będące 
wynikiem zsumowania zmiennego pola magnetycznego wzbudzonego przez 
każde z uzwojeń fazowych stojana. Identyczne pole wytwarzałby magnes trwały 
poruszający się po obwodzie stojana (wokół wirnika). Odkrycie tego zjawiska 
zawdzięczamy Nikoli Tesli. Pole wirujące, przecinając pręty uzwojenia wirnika, 
indukuje w nich siłę elektromotoryczną (stąd inna nazwa silnika – silnik induk-
cyjny). Jeżeli obwód uzwojenia wirnika jest zamknięty, popłynie w nim prąd. 
Oddziaływanie pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenia stojana 
na prąd płynący w uzwojeniu wirnika powoduje powstanie momentu elek-
tromagnetycznego działającego na wirnik. Ponieważ przewody wirnika są 
rozłożone na obwodzie to w konsekwencji działania par sił powstaje moment M 
wywołującego ruch obrotowy wirnika.  

Moment działający na pojedynczy przewód  

M = F r,      (2.7.1) 

gdzie: F – siła elektrodynamiczna, r – ramię, czyli promień wirnika, 

F = B i l,               (2.7.2) 

gdzie: B – indukcja magnetyczna pola wytworzonego w stojanie, i – prąd płynący 
w pręcie klatki wirnika, l – długość pręta wirnika. 

 

Aby było możliwe wytwarzanie momentu napędowego, pręty (druty nawo-
jowe) uzwojenia wirnika muszą być stale przecinane przez linie sił wirującego 
pola magnetycznego, czyli prędkość wirowania wirnika n musi być mniejsza od 
prędkości pola wirującego (prędkości synchronicznej) n1. Względną różnicę 
tych prędkości nazywamy poślizgiem s i definiujemy worem (2.7.3) 

 lub          (2.7.3) 

przy czym: n1 – prędkość synchroniczna zdefiniowana wzorem 

               (2.7.4) 

gdzie: f1 – częstotliwość sieci zasilającej, p – liczba par biegunów silnika. 

1
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n ns
n
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=

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moment_elektromagnetyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moment_elektromagnetyczny
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Rys. 2.7.3. Przebieg prądu stojana i1(t) oraz wirnika i2(t) w czasie rozruchu silnika 

Poślizg silnika przy obciążeniu znamionowym wynosi kilka procent i jest 
tym mniejszy, im większa jest moc znamionowa. Przy przeciążeniu silnika  
poślizg wynosi kilkanaście procent, a podczas biegu jałowego silnika, nawet 
poniżej 1%. W pierwszej chwili rozruchu, gdy wirnik pozostaje jeszcze 
w spoczynku, poślizg jest równy 100% (s = 1). W czasie ruchu wirnika z prędko-
ścią obrotową n, pole wirujące wiruje względem niego z prędkością ∆n = n1 – n. 
Częstotliwość prądu płynącego w uzwojeniach wirnika jest więc równa 

1
2 1

sn pn pf sf
60 60

∆ ⋅
= = = .                   (2.7.5) 

Ze wzoru (2.7.5) wynika, że w warunkach ustalonej pracy silnika (poślizg 
równy kilka procent) częstotliwość prądu wirnika jest nieznaczna, równa kilka 
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herców. Sytuację tę ilustruje przykładowy przebieg prądu wirnika dla stanu 
ustalonego (t > 0,7s), pokazany na rys. 2.7.3. 

Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu stojana jest określona  
zależnością 

1 1 1 1 mE 4,44k z f ,= Φ         (2.7.6) 

gdzie: k1 – współczynnik uzwojenia stojana, z1 – liczba zwojów jednej fazy uzwo-
jenia stojana połączonych szeregowo, Φm – amplituda strumienia magnetycznego. 

Siłę elektromotoryczną indukowaną w uzwojeniu nieruchomego wirnika 
opisuje zależność 

2 2 2 1 mE 4,44k z f ,= Φ                (2.7.7) 
gdzie: k2 – współczynnik uzwojenia wirnika, z2 – liczba zwojów uzwojenia wirnika, 
Φm – amplituda strumienia magnetycznego. 

Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu wirnika obracającego się 
z poślizgiem s jest, przy uwzględnieniu zależności (2.7.5), określona wzorem 

2s 2 2 2 m 2E 4,44k z f sE .= Φ =    (2.7.8) 

Prąd płynący w uzwojeniu wirnika wirującego z poślizgiem s opisuje  
zależność 

( )
2 2

2 2 22
22 2s 2
2

sE EI ,
R X R X

s

= =
+   + 

 

              (2.7.9) 

gdzie: R2 – rezystancja uzwojenia wirnika, X2s = 2πf2L2 = s·2πf1L2 = sX2 –
reaktancja rozproszenia uzwojenia wirnika obracającego się z poślizgiem s, 
X2 = 2πf1L2 – reaktancja rozproszenia uzwojenia wirnika zatrzymanego. 

Moment elektromagnetyczny silnika asynchronicznego powstaje w wyniku 
dynamicznego oddziaływania pola wirującego wytworzonego przez stojan 
i prądu indukowanego w uzwojeniach wirnika. Moment ten jest wyrażony  
następującą zależnością 

( )

2

2
2

22
1 1 2

R
sM kU ,

RR X X
s

′

=
′  ′+ + + 

 

     (2.7.10) 

przy czym: k – stała, której wartość zależy m.in. od liczby par biegunów, liczby  
faz uzwojenia oraz częstotliwości prądu, U – wartość skuteczna napięcia fazo- 
wego sieci, R1, X1 – rezystancja i reaktancja rozproszenia uzwojenia stojana,  
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22XR ′′  –rezystancja i reaktancja rozproszenia uzwojenia wirnika przeliczone na 
stronę stojana, s – poślizg. 

Moc na wale silnika (moc mechaniczna) jest powiązana z momentem  
napędowym zależnością 

P M= ω                          (2.7.11) 
gdzie: ω – prędkość kątowa wirnika silnika wyrażona w [rad/s] lub [1/s],  
M – moment mechaniczny na wale silnika w niutonometrach [Nm]. 

Graficzną ilustrację zależności momentu M od poślizgu przedstawiono na 
rys. 2.7.4. 

 

 
Rys. 2.7.4. Wykres zależności M = f(s) 

Moment maksymalny, zwany także momentem utyku określony jest wzorem 

2
u

1 2

1M kU .
2(X X )

≅
′+

                 (2.7.12) 

Moment maksymalny występuje przy poślizgu utyku su danym zależnością 

2
u

1 2

Rs .
X X

′
=

′+
                     (2.7.13) 
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Poślizg utyku wynosi (10÷25)%, sięgając nawet 30%. Jeżeli moment  
obciążenia na wale silnika przekroczy wartość momentu maksymalnego, silnik 
przechodzi w obszar pracy niestatecznej i zatrzymuje się (utyka). 
Momentem rozruchowym MR nazywamy moment, jaki działa na wirnik w chwili, 
gdy n = 0 (s = 1). Oznacza to, że po uwzględnieniu w zależności (2.7.12), że s = 1, 
dostajemy wzór opisujący moment rozruchowy w postaci 

 

2 2
R 2 2

1 2 1 2

RM kU .
(R R ) (X X )

′
=

′ ′+ + +
    (2.7.14) 

 

 

Rys. 2.7.5. Zmiana momentu rozruchowego MR za pomocą rezystancji dodatkowej 

Jak wynika z zależności (2.7.13) i (2.7.14), poślizg utyku su nie zależy od 
rezystancji wirnika R2, wywiera ona jednak wyraźny wpływ na moment mak-
symalny MR. Wobec tego włączenie w obwód wirnika dodatkowej regulowanej 
rezystancji Rr (rozrusznik) zmienia poślizg utyku, zmieniając jednocześnie 
moment rozruchowy MR (rys. 2.7.5). Rezystancja dodatkowa, o odpowiednio 
dobranej wartości, może spowodować, że moment rozruchowy jest równy  
nawet momentowi maksymalnemu. Przy dalszym wzroście rezystancji Rr  
(np. Rr2 na rys. 2.7.5) moment rozruchu będzie malał. 
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2.7.1.2. Rozruch silników asynchronicznych zwartych 

 
Rys. 2.7.6. Schemat włączenia sterownika łagodnego rozruchu silnika asynchronicznego 

Rozruch silnika obejmuje okres przejściowy od postoju do stanu pracy 
ustalonej. Rozruch jest możliwy tylko wtedy, gdy moment elektromagnetyczny 
silnika przewyższa moment hamujący na wale, czyli występuje tzw. moment 
dynamiczny. Przy określonym momencie bezwładności układu silnik-maszyna 
robocza, wartość momentu dynamicznego decyduje o czasie trwania rozruchu. 

Praca silnika asynchronicznego przy nieruchomym wirniku, ze zwartym  
jego uzwojeniem, odpowiada przypadkowi, w którym poślizg s = 1. Jak wynika 
ze wzoru (2.7.9), ze wzrostem poślizgu wzrasta prąd w uzwojeniu wirnika 
a więc i stojana. Wobec tego w początkowej fazie rozruchu (s = 1) prąd przy-
biera znaczną wartość, która maleje w miarę rozpędzania się wirnika (patrz 
przebieg prądu stojana i wirnika pokazany na rys. 2.7.3). Prąd ten ma negatywny 
skutek zarówno dla samego silnika (nagrzewanie uzwojeń), jak dla sieci zasila-
jącej (duże spadki napięć). Celem podejmowanych zabiegów technicznych jest 
zatem dążenie do zmniejszenia wartości prądu rozruchowego, przy jednoczesnym 
możliwym zwiększeniu momentu rozruchowego silnika. Zgodnie z wymaga-
niami normy PN-89E-05012 (Urządzenia elektroenergetyczne – Dobór silników 
elektrycznych i ich instalowanie – Ogólne wymagania i ich odbiór techniczny) 
urządzenia rozruchowe powinny być tak dobierane, aby prąd w sieci przy  
rozruchu silników o mocy do 5 kW nie przekraczał wartości 2,5 Izn, a dla silników 
o mocy (5÷100) kW  lub wartości 60 A przy napięciu 400 V. 
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Wraz z rozwojem elektroniki (triaki, tranzystory IGBT i mikroprocesory) 
stało się możliwe stosowanie układów łagodnego startu (soft-start controllers), 
umożliwiających optymalizację przebiegu rozruchu, mającą szczególne znaczenie 
dla silników klatkowych. Na rys. 2.7.6 pokazano ogólny schemat włączenia 
sterownika łagodnego rozruchu z elektronicznymi elementami mocy w postaci 
triaków. Zastosowanie tego rodzaju układów nie jest przedmiotem badań labo-
ratoryjnych w ramach niniejszego ćwiczenia. 

 
Rozruch bezpośredni 

Możliwość uruchomienia silnika asynchronicznego zwartego przez bezpo-
średnie przyłączenie do sieci stanowi jego ogromną zaletę, powoduje jednak 
przepływ znacznego prądu rozruchowego o wartości IR = (4÷8) Izn. Z tego  
powodu, ze względu na konieczność zapewnienia wybiórczości zabezpieczeń 
poprzez ich stopniowanie, stosowanie rozruchu bezpośredniego w sieci miej-
skiej niskiego napięcia jest praktycznie ograniczone do silników o mocy zna-
mionowej do kilku kilowatów (najczęściej 5 kW). 

 
Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt 

Przełącznik gwiazda-trójkąt jest stosowany w celu zmniejszenia prądu  
pobieranego z sieci w chwili rozruchu poprzez zmniejszenie napięcia na zaciskach 
uzwojenia stojana. W pierwszej chwili uruchamiania silnika, uzwojenie stojana 
zostaje połączone w gwiazdę, po czym, po zwiększeniu prędkości obrotowej 
wirnika, następuje przełączenie w trójkąt. Jeżeli silnik jest zasilany z sieci  
o napięciu przewodowym U, to przy połączeniu w gwiazdę, napięcie fazowe 

wynosi f
UU
3

= , a przy połączeniu w trójkąt fU U= .  

Prąd rozruchu (przewodowy) przy połączeniu w gwiazdę wynosi 

f
R f

fR fR

U UI I
Z 3 Z

= = =              (2.7.15) 

gdzie: ZfR – impedancja jednej fazy stojana w początkowej fazie rozruchu. 
 

Można przyjąć, że impedancja ZfR niezależnie od sposobu skojarzenia 
uzwojeń pozostaje w przybliżeniu niezmienna, dlatego prąd rozruchu (przewo-
dowy) przy połączeniu w trójkąt może być wyznaczony zgodnie z następującą 
zależnością 

' f
R f

fR fR

U UI 3I 3 3
Z Z

= = =               (2.7.16) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Soft_start
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Po podzieleniu stronami zależności (2.7.15) przy połączeniu w gwiazdę (2.7.16)  
i przy połączeniu w trójkąt dostajemy relację 

fR

fR

ZU 1.
33 Z 3 U

⋅ =                    (2.7.17) 

Z powyższego wynika, że zastosowanie przełącznika /  powoduje 
około trzykrotne zmniejszenie prądu rozruchu. Relacja ta nie jest dokładna, 
gdyż impedancja ZfR nie zachowuje stałej wartości i przy połączeniu w  jest 
ona nieco większa. Wobec tego stosunek prądów rozruchowych wypada na ogół 
nieco mniejszy niż 1/3. 

Moment rozruchowy jest proporcjonalny do kwadratu napięcia (patrz wzór 
(2.7.12)), zatem stosunek momentu rozruchowego przy połączeniu w  do 
momentu rozruchowego przy połączeniu w jest równy 

2U
13 =

U 3

 
 
 
 
 
 

           (2.7.18) 

Oznacza to, że moment rozruchowy maleje również 3-krotnie przy  
zastosowaniu przełącznika / , czyli ten sposób rozruchu może być wyko-
rzystywany wówczas, gdy rozruch odbywa się bez obciążenia lub przy niewiel-
kim obciążeniu. Przełączników gwiazda-trójkąt używa się przy uruchamianiu 
silników średniej mocy (najczęściej do 15 kW) i tylko do silników, których uzwo-
jenie stojana w czasie normalnej pracy powinno być połączone w . Dotyczy to 
np. silnika o napięciu znamionowym 400/690 V w sieci 3x230/400 V lub silni-
ka z oznaczeniem na tabliczce znamionowej w postaci 400 V . 

 
Rozruch za pomocą autotransformatora 

Ten sposób rozruchu stosuje się do silników dużej mocy. Zadaniem auto-
transformatora jest zmniejszanie napięcia doprowadzanego do silnika, do wartości 
(0,5÷0,7) Uzn. Wobec tego obniżone napięcie U2 przyłożone do silnika wynosi 

1
2

UU =
ϑ

                       (2.7.19) 

gdzie: U1 – napięcie sieci, ϑ– przekładnia autotransformatora ( ϑ  > 1). 
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Prąd dopływający do silnika jest równy 

2 1
2

fR fR

U UI ,
Z Z

= =
ϑ

    (2.7.20) 

natomiast prąd w uzwojeniu pierwotnym autotransformatora 

2 1
1R 2

fR

I UI .
Z

= =
ϑ ϑ

    (2.7.21) 

Przy bezpośrednim włączeniu silnika do sieci prąd pobierany z sieci byłby równy 

fR

1
Rb1 Z

UI = .     (2.7.22) 

Dzieląc stronami równania (2.7.19) i (2.7.20), otrzymujemy relację określającą  
stopień zmniejszenia prądu sieci w postaci 

1R
2

1Rb

I 1 .
I

=
ϑ

          (2.7.23) 

Z powyższego wzoru wynika, że w wyniku zastosowania autotransformatora, prąd 
rozruchu pobierany z sieci zmniejsza się ϑ 2 − krotnie, jednak w tym samym stop-
niu maleje moment rozruchowy, czyli 

2 2
R 2 1

2
Rb 1 1

M U U 1 ,
M U U

   
= = =   ϑ ϑ   

          (2.7.24) 

gdzie: MR – moment rozruchowy po wprowadzeniu autotransformatora,  
MRb – moment rozruchowy przy bezpośrednim włączeniu silnika. 
 

Przykładowo, obniżeniu napięcia do 50% wartości znamionowej ( ϑ= 2) 
towarzyszy zmniejszenie prądu rozruchu i momentu rozruchowego do 25% 
wartości odpowiadających rozruchowi bezpośredniemu. 

2.7.1.3. Rozruch silników asynchronicznych pierścieniowych 

Jak wynika z zależności (2.7.7), prąd płynący w uzwojeniu wirnika silnika 
w chwili rozruchu (s = 1) określa zależność 

2
2R 2 2

2 2

EI .
R X

=
+

          (2.7.25) 
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Relacja (2.7.25) pokazuje, że zwiększeniu rezystancji R2 w obwodzie wirnika towa-
rzyszy zmniejszenie prądu w uzwojeniu wirnika w pierwszej fazie rozruchu, a tym 
samym i zmniejszenie prądu I1 pobieranego z sieci. Jednocześnie wzrasta wartość 
momentu rozruchowego (patrz rys. 2.7.5). Podobny efekt (zmniejszenia prądu sieci) 
uzyskano by w wyniku włączenia dodatkowej reaktancji (zwiększenie reaktancji 
X2), jednak w tym przypadku zmalałby również moment maksymalny (moment 
utyku) opisany wzorem (2.7.12), co spowodowałoby zmniejszenie momentu  
rozruchowego.  
 

 
Rys. 2.7.7. Przebieg rozruchu silnika asynchronicznego pierścieniowego  

na tle charakterystyk M = f(s) 

Rezystory włączone w obwód wirnika pracują w układzie tzw. rozrusznika 
trójfazowego. Na rysunku 2.7.11 pokazano schemat włączenia rozrusznika. 
Wiele silników jest wyposażonych w urządzenie, które po dokonanym rozruchu 
zwiera bezpośrednio uzwojenie wirnika i podnosi szczotki. Powoduje to 
zmniejszenie zużycia pierścieni i szczotek oraz pozwala na zastosowanie mniej-
szych przekrojów przewodów łączących wirnik silnika z rozrusznikiem. 

Całkowitą rezystancję rozrusznika dobieramy tak, aby moment rozruchowy 
był mniejszy od momentu maksymalnego. Wartości momentów M’ i M” 
(rys. 2.7.7) wynikają z narzuconych warunków rozruchu. Obliczając parametry 
rozrusznika do silników pierścieniowych, najczęściej wykorzystywane jest kry-
terium, aby podczas rozruchu prąd IR zmieniał się w granicach od IR max do IRmin. 
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Silnik po włączeniu do sieci pracuje według charakterystyki 1 pokazanej na 
rys. 2.7.7 (odpowiada to położeniu rozrusznika w pozycji 1 – rys. 2.7.11). Gdy 
silnik osiągnie taką prędkość obrotową, przy której moment obrotowy zmaleje 
do wartości M” zmniejszamy rezystancję rozrusznika (z pozycji 1 na pozycję 2). 
Silnik pracuje wówczas według charakterystyki 2, co jest związane ze skokową 
zmianą momentu do wartości M’. Następnego zmniejszenia rezystancji  
rozrusznika dokonujemy przy takiej prędkości obrotowej, przy której moment 
ponownie będzie równy M”. Praca silnika odbywa się wówczas według charak-
terystyki 3. W ostatnim kroku następuje zwarcie rezystorów rozrusznika (poło-
żenie 4 – rys. 2.7.11) oznaczające przejście na charakterystykę 4, wzdłuż której 
odbywa się normalna praca silnika w jej punkcie, dla którego moment obrotowy 
równy jest momentowi hamującemu (obciążenia) Mh. 

2.7.1.4. Hamowanie silników asynchronicznych zwartych 

Najczęściej stosowanymi sposobami hamowania silników asynchronicznych 
zwartych są: hamowanie przeciwprądowe i hamowanie prądem stałym. Niekiedy 
jest stosowane również hamowanie prądnicowe (nadsynchroniczne). 

 

Hamowanie przeciwprądowe 
Hamowanie to polega na zmianie kierunku obrotów pola wirującego silnika. 

Zmianę tę powoduje przełączenie dwóch dowolnych faz uzwojenia stojana.  
Po zmianie kierunku pola wirującego poślizg wynosi 

1 1

1 1

n n n ns 1.
n n

− − +
= = >

−
              (2.7.26) 

Z uwagi na fakt, że prędkość obrotowa wirnika n jest początkowo 
w przybliżeniu równa prędkości synchronicznej n1, a następnie, wskutek ha-
mowania maleje, wobec tego w pierwszej fazie hamowania poślizg jest bliski 
wartości s ≈ 2. 

Z wyrażenia (2.7.9) wynika, że prąd płynący w czasie hamowania przeciw-
prądowego osiąga znaczną wartość, większą od prądu rozruchu bezpośredniego 
(dla s = 2 prąd wirnika jest większy aniżeli przy poślizgu s = 1). Wniosek ten 
można wysnuć także na podstawie następującego rozumowania. W czasie  
hamowania, do silnika mającego energię kinetyczną nagromadzoną w wirniku  
i innych połączonych z nim masach wirujących dodawana jest również energia 
pola wirującego. Cała dostarczona energia zamienia się w wirniku na energię 
cieplną. Czas hamowania silnika jest bardzo krótki i silnik po zatrzymaniu się, 
może zmienić kierunek wirowania. W praktyce, wykorzystując tego rodzaju 
hamowanie, stosuje się wyłączniki automatyczne (np. odśrodkowe), odłączające 
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silnik od sieci po jego zatrzymaniu. Hamowanie to jest najbardziej skuteczne ze 
znanych metod hamowania silnika asynchronicznego i bywa stosowane szcze-
gólnie tam, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia obsługi. 

 
Hamowanie prądem stałym 

Hamowanie prądem stałym polega na tym, że po odłączeniu uzwojenia  
stojana od sieci trójfazowej zostaje ono podłączone do źródła prądu stałego, 
przy czym fazy stojana mogą być podłączone według jednego z podanych na 
rys. 2.7.8. układów. 

 
A A+ +

U1 U1

W2 W2V2 V2
U2 U2

W1 W1V1 V1

B
B

-
-

a) b)

V1W1

U1

+

W2

V2 U2

B -

A
c)

 
Rys. 2.7.8. Sposoby łączenia faz stojana przy hamowaniu prądem stałym 

Prąd stały jest dołączony do zacisków A i B, odpowiednio połączonych  
wyprowadzeń cewek uzwojenia stojana. Powstaje wówczas nieruchome w prze-
strzeni pole magnetyczne, które w obracającym się wirniku indukuje siłę  
elektromotoryczną proporcjonalną do prędkości obrotowej silnika. W zamkniętym 
obwodzie wirnika (zwartym lub z rezystancją dodatkową) płynie prąd, który 
wytwarza moment hamujący, zmniejszający prędkość obrotową do zera. 

Hamowanie prądem stałym jest mniej skuteczne w porównaniu z hamowa-
niem przeciwprądem, ale jest łagodne i po osiągnięciu prędkości obrotowej 
równej zeru nie zachodzi zmiana kierunku wirowania. W czasie hamowania,  
z sieci pobierana jest tylko energia potrzebna do wzbudzenia, zatem znacznie 
mniejsza jest ilość ciepła wydzielanego w uzwojeniach silnika. 
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2.7.2. Badania laboratoryjne 

2.7.2.1. Dane znamionowe silników badanych 

Na tabliczce znamionowej silnika asynchronicznego zwartego podawane są 
następujące wielkości: 

− moc w kW, 
− napięcie przewodowe przy połączeniu w trójkąt lub gwiazdę ( / )  

w woltach (np. 230/400 V lub 400/690 V), 
− prąd przewodowy przy połączeniu w trójkąt lub gwiazdę ( / ) 

w amperach (np. dla silnika o napięciu znamionowym 230/400 V i mocy 
znamionowej 2,2 kW-4,9/2,8 A), 

− częstotliwość w Hz, 
− prędkość obrotowa w obr/min, 
− sprawność, 
− współczynnik mocy, 
na tabliczce znamionowej silnika asynchronicznego pierścieniowego podawane są 
dodatkowo: 
− napięcie uzwojenia wirnika w V (przy nieruchomym wirniku), 
− prąd fazowy uzwojenia wirnika w A (przy obciążeniu znamionowym). 

 

Na tabliczce bywa podany również rodzaj pracy silnika: praca ciągła S1, 
dorywcza S2 (np. 30 min) lub przerywana S3 (np. 40%). 
W sprawozdaniu należy podać dane znamionowe badanych silników. 

2.7.2.2. Rozruch silnika asynchronicznego zwartego 

UWAGA: Ze względu na możliwość przegrzania uzwojeń silnika we wszyst-
kich punktach pomiaru prądu rozruchu (p. 2.7.2.2 i 2.7.2.3), czas pomiaru  
powinien być możliwie krótki. 
 
Rozruch bezpośredni 

Po zapoznaniu się z napięciem znamionowym silnika oraz napięciem sieci 
zasilającej uzwojenie stojana silnika należy połączyć w gwiazdę lub trójkąt. 
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Przebieg rozruchu: Wirnik silnika zahamować i po zamknięciu wyłącznika w  
(rys. 2.7.9), odczytać wartość prądu rozruchu. 

 
Protokół pomiaru: 

U = …....... V   IR = …....... A  
zn

R
I
I

 = ……....... 

Układ połączeń 
 

 
Rys. 2.7.9. Schemat układu do pomiaru prądu podczas rozruchu bezpośredniego.  

Oznaczenia: A – amperomierz, V – woltomierz, M – badany silnik, w – wyłącznik 

Rozruch za pomocą przełącznika /  

Przebieg rozruchu 
1. Przełącznik P gwiazda-trójkąt należy ustawić w położeniu ,,0''. Przed 

pomiarem prądu (przy połączeniu w ) wirnik zahamować. Zamknąć wyłącznik 
w i przełącznik P przestawić w położenie „ ” (uzwojenie stojana jest wówczas 
połączone w gwiazdę). Odczytać wartość prądu rozruchu. Przestawić przełącznik w 
pozycję „0”. 

2. Zwolnić hamulec klockowy. Przestawić przełącznik P w położenie „ ”. 
Gdy silnik osiągnie ustaloną prędkość obrotową, przełączyć przełącznik P 
w położenie „ ”. Przełączanie z  w  powinno być wykonane szybko,  
aby okres pracy beznapięciowej był jak najkrótszy, a zredukowanie prędkości 
obrotowej silnika jak najmniejsze, gdyż w przeciwnym razie nastąpi nadmierny 
wzrost prądu (zwłaszcza, gdy silnik jest uruchamiany przy obciążeniu).  
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Układ połączeń 
 

V
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W
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W2
V2
U2

W1
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U1 V1 W1
V2 W2 U2

TZ

L1
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Rys. 2.7.10. Schemat układu do pomiaru prądu rozruchu przy zastosowaniu  

przełącznika gwiazda-trójkąt  
Oznaczenia: A – amperomierz, V – woltomierz, P – przełącznik O- - , 

TZ – tabliczka zaciskowa silnika, w – wyłącznik 

Protokół pomiaru: 

U = …......V  IR = …......A   R

zn

I
I

 = …........ 

Zestawienie wyników pomiarów przy różnych rodzajach rozruchów: 
wyniki pomiarów z punktów 2.2.1 oraz 2.2.2 należy zestawić w poniższej tabeli. 

 

2.7.2.3. Rozruch silnika asynchronicznego pierścieniowego 

Przebieg rozruchu 
Rozrusznik należy ustawić na maksimum rezystancji (położenie 1) i włą-

czyć silnik do sieci (przez zamknięcie wyłącznika w). Odczytać wartość prądu 
rozruchu przy zahamowanym wirniku. W podobny sposób należy wykonać  
pomiar prądów rozruchu dla dwóch położeń pośrednich ruchomego styku  
rozrusznika (2 i 3) oraz przy rozruszniku zwartym (położenie 4). 

 
 
 
 

Lp.  U 
[V] 

IR 
A 

I
I

R

zn

 

1 Rozruch bezpośredni    

2 Rozruch za pomocą przełącznika /     
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Układ połączeń 
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Rys. 2.7.11. Schemat układu do pomiaru prądu rozruchu silnika pierścieniowego 

Oznaczenia: A1, A2 – amperomierze, V – woltomierz, M – badany silnik,  
R – rozrusznik, w – wyłącznik 

Protokół pomiaru: 

wyniki pomiarów zestawić w tabeli. 
 

 

 

 

 

 

Lp. Położenie ruchomego styku rozrusznika IR 
[A] 

I
I

R

zn

1  I2R 
[A] 

1 Maksymalna rezystancja    

2 I położenie pośrednie    

3 II położenie pośrednie    

4 Rozrusznik zwarty    
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2.7.2.4. Hamowanie silnika asynchronicznego zwartego 

Hamowanie przeciwprądowe 

Układ połączeń 
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Rys. 2.7.12. Schemat układu do pomiaru prądu hamowania przeciwprądowego 

Oznaczenia: A – amperomierz, V – woltomierz, M – badany silnik, P – przełącznik 
dwupołożeniowy 

Przebieg hamowania 

Zamknąć wyłącznik w, a następnie uruchomić silnik przez włączenie  
przełącznika P w położenie ,,1”. Po osiągnięciu przez wirnik silnika ustalonej 
prędkości obrotowej przestawić przełącznik P w położenie ,,2”. Należy odczy-
tać i zanotować wartości prądu płynącego w pierwszej chwili po przełączeniu. 

 
 

Protokół pomiaru: 

U = ….......V  IH = …........A   
I
I

H

zn
=...... 

UWAGA: Ocenić, czy odczytana na podstawie maksymalnego wychylenia 
wskazówki amperomierza wartość prądu rzeczywiście odpowiada ekstremalnej 
wartości skutecznej prądu w pierwszej fazie hamowania (s ≈ 2). Wniosek opa-
trzyć odpowiednim komentarzem. 
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Hamowanie prądem stałym 
Przed przystąpieniem do próby należy połączyć uzwojenie stojana według 

jednego ze sposobów podanych w p. 1.4.2 (rys. 2.7.8). 
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Rys. 2.7.13. Schemat układu do pomiaru czasu hamowania prądem stałym 

Oznaczenia: A – amperomierz prądu stałego, V – woltomierz, M – badany silnik, 
w1, w2 – wyłączniki, R – opornik suwakowy, P – przełącznik dwupołożeniowy 

 
Przełącznik P ustawić w położenie ,,2” i za pomocą opornika suwakowego 

R, przy zamkniętym wyłączniku w2 nastawić żądaną wartość prądu stałego.  
Następnie przestawić przełącznik P w położenie ,,1” i, zamykając wyłącznik w1, 
dokonać bezpośredniego rozruchu silnika. Po osiągnięciu przez silnik ustalonej 
prędkości obrotowej przestawić przełącznik P w położenie ,,2”. Należy wyzna-
czyć i zanotować w tabelce czasy hamowania dla kilku wartości natężenia  
prądu stałego. 
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Przebieg hamowania 
 

Protokół pomiaru: 
wyniki pomiary czasu hamowania zestawić w tabeli. 

 

Lp. 
Ih 

[A] 
th 
[s] 

1 Hamowanie swobodne Ih = 0  

2 1  

3 2  

4 3  

2.7.3. Uwagi i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i otrzymanych wyników należy 
ocenić: 
a) wartość prądu pobieranego z sieci przy różnych sposobach rozruchu, 
b) wartość momentu rozruchowego przy różnych sposobach rozruchu, 
c) skuteczność hamowania silników asynchronicznych poznanymi metodami. 

Dodatkowo: Zaproponować sposób pomiaru wartości skutecznej prądu pierwszej 
fazy (s ≈ 2) hamowania przeciwprądowego zapewniający zminimalizowanie 
błędu jego wyznaczenia (Zwrócić uwagę na bardzo krótki czas trwania stanu,  
w którym poślizg s jest bliski 2 – patrz pokazany na rys. 2.7.3 przebieg prądu 
stojana dla s ≈ 1).  

Literatura 
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Warszawa 2013. 
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2.8. Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych 

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania zabezpieczeń 
obwodów elektrycznych oraz silników elektrycznych o napięciu poniżej 1kV 
oraz doświadczalne sprawdzenie ich podstawowych właściwości. 

 
2.8.1. Wiadomości ogólne  

2.8.1.1. Rodzaje zakłóceń w pracy silników i urządzeń elektrycznych 
2.8.1.2. Rodzaje zabezpieczeń silników elektrycznych 

Zabezpieczenie zwarciowe 
Zabezpieczenie przeciążeniowe 
Zabezpieczenie zanikowe 

2.8.1.3. Bezpieczniki topikowe 
2.8.1.4. Zabezpieczenia elektromagnetyczne 
2.8.1.5. Przekaźniki cieplne 
2.8.1.6. Przykłady rozwiązań stosowanych zabezpieczeń 
2.8.1.7. Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochrona przed dotykiem pośrednim 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 

2.8.2. Badania laboratoryjne 
2.8.2.1. Wyznaczenie charakterystyki czasowo-prądowej instalacyjnego  

   wyłącznika sieciowego 
2.8.2.2. Badanie zabezpieczeń typu M611 

Sprawdzenie działania wyzwalacza elektromagnetycznego 
2.8.2.3. Badanie stycznika jako wyzwalacza podnapięciowego 
2.8.2.4. Badanie poprawności działania wyłącznika ochronnego  

   różnicowoprądowego 
Sprawdzenie działania przycisku testującego 
Wyznaczanie wartości prądu różnicowego 

2.8.2.5. Pokaz działania czujnika zaniku fazy 
2.8.3. Uwagi i wnioski 
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2.8.1. Wiadomości ogólne 

2.8.1.1. Rodzaje zakłóceń w pracy silników i urządzeń elektrycznych 

Urządzenia elektryczne (np. silniki, aparaty elektryczne, transformatory), 
a także instalacje, są przystosowane do pracy przy obciążeniu prądowym  
nieprzekraczającym pewnej maksymalnej wartości skutecznej, przy zachowaniu 
ściśle określonych warunków, wśród których podstawowy stanowi temperatura 
otoczenia. Największą skuteczną wartość prądu, który może płynąć w danym 
urządzeniu elektrycznym, nie powodując jego nadmiernego nagrzewania,  
nazywamy prądem znamionowym. Jeżeli natężenie prądu nie przekracza  
wartości znamionowej to przewody i części wiodące prąd osiągają ustaloną 
temperaturę mniejszą od dopuszczalnej, przy której ilość ciepła, określona  
wzorem (13.1) oddawana jest do otoczenia 

2Q RI t=                                                  (2.8.1) 

gdzie: R – rezystancja obwodu, przez który płynie prąd, I – natężenie prądu, 
t – czas przepływu prądu. 

W praktyce występują jednak zakłócenia stanu pracy urządzeń elektrycznych, 
podczas których płynący w nich prąd może osiągać wartość znacznie większą 
od znamionowej. Zakłócenia te można podzielić na dwie grupy: 
− uszkodzenia urządzenia, 
− nienormalne warunki ich pracy. 

Do grupy pierwszej należą zwarcia, natomiast do grupy drugiej przeciążenia, 
obniżenie lub zanik napięcia oraz niekiedy wzrost napięcia. Dalsze rozważania 
związane ze skutkami tych zakłóceń będą dotyczyły w zasadzie tylko silników 
elektrycznych. 

Zwarcie elektryczne występuje w wyniku połączenia dwóch miejsc  
obwodu elektrycznego, charakteryzujących się różnymi potencjałami, za pomocą 
elementu o znikomo małej rezystancji. W wyniku zwarcia elektrycznego płynie 
tzw. prąd zwarciowy o dużym natężeniu. 

Zwarcia wynikają z uszkodzenia izolacji spowodowanego przez nadmierny 
wzrost naprężeń elektrycznych, mechanicznych lub cieplnych bądź przez 
zmniejszenie się wytrzymałości mechanicznej urządzeń. Zwarcie w obwodzie 
silnika powstaje wówczas, gdy ulega zniszczeniu izolacja między uzwojeniami 
(elementami) sąsiednich faz, między uzwojeniem a obudową lub, gdy nastąpi 
połączenie pomiędzy zaciskami na tabliczce. 
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Wartość prądu zwarciowego przewyższa prąd znamionowy (często nawet 
kilkaset razy) i wywołuje groźne skutki cieplne oraz dynamiczne. Towarzyszy 
temu powstawanie łuku elektrycznego. Niewyłączony w porę łuk może zniszczyć 
silnik i aparaturę, a ponadto stwarza niebezpieczeństwo dla otoczenia. W przy-
padku powstania zwarcia, urządzenia zabezpieczające powinny spowodować 
natychmiastowe odłączenie od zasilania tych wszystkich urządzeń, przez które 
przepływa prąd zwarcia. 

Przeciążenie elektryczne to zjawisko przepływu przez element większego 
prądu elektrycznego (o kilkadziesiąt procent) niż prąd znamionowy tego ele-
mentu (obwodu elektrycznego), który może być niebezpieczny, jeśli ma charakter 
długotrwały. Zjawisko to powoduje wydzielenie się ciepła. 

Przeciążenie może być spowodowane procesem technologicznym (np.  
obciążenie silnika zbyt dużym momentem hamującym), przerwą w jednej z faz 
sieci zasilającej lub nieprawidłowo przebiegającym rozruchem (np. z powodu 
zbyt niskiego napięcia zasilającego). W następstwie przeciążenia silnik nagrzewa 
się intensywnie, temperatura może przekroczyć wartość dopuszczalną, co z kolei 
powoduje zmniejszenie trwałości izolacji i skrócenie czasu eksploatacji silnika.  

Obniżenie napięcia – może być spowodowane np. zwarciem zewnętrznym 
i występuje zarówno w uszkodzonych jak i nieuszkodzonych odcinkach sieci. 
Obniżenie napięcia powoduje zmniejszenie momentu napędowego i prędkości 
obrotowej silników oraz wzrost prądu pobieranego przez silnik z sieci. 

Zanik napięcia – najczęściej spowodowany wyłączeniem uszkodzonego 
odcinka sieci. W przypadku zaniku lub znacznego i długotrwałego obniżenia 
napięcia nastąpi zahamowanie silnika. Ponowny wzrost napięcia do wartości 
znamionowej – w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia – powoduje 
samoczynny rozruch silnika. Silnik pobiera znaczny prąd (najczęściej Ir = (5...7)Izn), 
który wywołuje spadek napięcia w sieci, utrudniając i przedłużając rozruch. 

Chcąc uniknąć szkodliwych następstw zwarć i przeciążeń oraz obniżenia 
lub zaniku napięcia stosuje się odpowiednie zabezpieczenia. 

2.8.1.2. Rodzaje zabezpieczeń silników elektrycznych 

Silniki elektryczne o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1000 V 
powinny mieć podstawowe zabezpieczenia: 
− zwarciowe – od skutków zwarć w uzwojeniach silnika i doprowadzeniach; 
− przeciążeniowe – od skutków przekroczenia dopuszczalnych temperatur; 
− zanikowe – od skutków zaniku napięcia lub jego powrotu po znacznym  

obniżeniu. 
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Zabezpieczenia zwarciowe 
Jako zabezpieczenia zwarciowe stosuje się wyzwalacze elektromagnetycz-

ne lub bezpieczniki topikowe. Każdy silnik powinien mieć zabezpieczenie 
zwarciowe oddzielne, lub wspólne dla grupy silników, tak dobrane, aby 
w przypadku zwarcia w jednym silniku, zadziałało zabezpieczenie zwarciowe 
grupy silników. Prąd znamionowy zabezpieczenia powinien być tak dobrany, 
żeby jego wartość była jak najbliższa wartości prądu znamionowemu zabezpie-
czanego silnika, ale jednocześnie tak duży, aby nie nastąpiło zadziałanie w czasie 
rozruchu. 

W układach 3-fazowych bezpieczniki należy umieszczać we wszystkich  
fazach. Zabrania się zabezpieczać przewody uziemień oraz przewody zerujące. 

Jeżeli jako zabezpieczenie zwarciowe stosuje się wyłącznik z przekaźni-
kiem przeciążeniowo-zwarciowym należy pamiętać o tym, aby wyłącznik miał 
dostateczną zdolność zwarciową. W przeciwnym przypadku, dodatkowo należy 
zastosować bezpiecznik topikowy. 

 
Zabezpieczenia przeciążeniowe 

W zasadzie każdy silnik powinien mieć zabezpieczenie przeciążeniowe.  
Silnik przed przeciążeniem można zabezpieczyć poprzez bezpośredni  

pomiar temperatury izolacji uzwojeń lub pośrednią kontrolę wartości prądu  
i czasu jego trwania. Najprostszymi i najlepszymi metodami są odpowiednio 
czujniki temperatury lub przekaźniki cieplne. 

Czujniki temperatury są umieszczone po jednym w uzwojeniu każdej  
z faz stojana. Czujniki te powinny być tak dobrane, aby w żadnym miejscu  
silnika nie została przekroczona temperatura o 5°C wyższa od temperatury  
granicznej dla danej klasy izolacji. 

Przekaźniki cieplne termobimetalowe są elementami powszechnie sto-
sowanymi w zabezpieczeniach od przeciążeń. Krzywe zadziałania przekaźnika 
są pasmami pokazującymi możliwe czasy zadziałania dla konkretnych wartości 
prądu. Zabezpieczenia powinny mieć taki przebieg charakterystyki czasowo-
prądowej, aby spełnione były dwa wymagania: 
a) wyłączenie silnika winno nastąpić w przypadku wzrostu prądu ponad  

wartość znamionową w czasie tak krótkim, aby nie przekroczyć temperatury 
przejściowo dopuszczalnej przy zakłóceniach, lecz tak długim, aby maksy-
malnie wykorzystać moc silnika, 

b) silnik nie powinien być wyłączony w przypadku pracy w zwykłych warunkach 
roboczych oraz w warunkach rozruchu. 
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Rys. 2.8.1. Charakterystyki czasowo-prądowe  
1 – krzywa wytrzymałości cieplnej silnika; 
2 – pasmo możliwych zadziałań przekaźnika;  
3 – zastępczy przebieg prądu rozruchowego  
                   silnika, tr – czas rozruchu 

 
Aby to spełnić należy sprawdzić, czy charakterystyka zabezpieczenia nie przecina 
się w żadnym punkcie z charakterystyką cieplną silnika i czy krzywa zastępcza 
prądu rozruchowego leży poniżej charakterystyki zabezpieczenia (rys. 2.8.1). 

Dużą trudność stanowi zabezpieczenie silników przed pracą przy zasila-
niu  2-fazowym występującą w przypadku braku jednej fazy (np. przerwanie ob-
wodu przez jeden z bezpieczników). Obciążony silnik pobiera wówczas za po-
mocą dwóch pracujących faz większy prąd niż przy pracy normalnej, a jego 
prędkość obrotowa nieco się zmniejsza. Zwiększenie się wartości prądu pobie-
ranego przez silnik przy przerwie w jednej fazie może spowodować uszkodze-
nie izolacji uzwojeń. Stan pracy silnika z przerwaną fazą można łatwo rozpo-
znać po tym, że obciążony silnik ma tendencję do zatrzymania się i pracuje 
głośniej niż normalnie. Jeżeli przerwa w fazie nastąpiła przed uruchomieniem 
silnika i jeśli ten silnik zostanie włączony do sieci, to nie wytwarza on momentu 
rozruchowego, pobiera z sieci duży prąd i „buczy”. Należy wówczas wyłączyć 
napięcie zasilające i usunąć awarię. 

Najlepszym rozwiązaniem zabezpieczenia takiej awarii są czujniki tempe-
raturowe lub zabezpieczenie reagujące na zanik napięcia w jednej fazie. 

W tych warunkach można stosować tylko takie przekaźniki cieplne, któ-
rych charakterystyki przy zasilaniu trójfazowym i dwufazowym są wyraźnie 
różniące się. Zabezpieczenia przeciążeniowe w postaci przekaźników termicz-
nych należy nastawić na 1,1-krotną wartość prądu znamionowego silnika. Jako 
zabezpieczenia przeciążeniowe silników stosuje się przekaźniki cieplne współ-
pracujące z łącznikami. Na rysunku 2.8.2 pokazano schemat zabezpieczenia 
silnika do zwarć i przeciążeń. Silnik ten jest zabezpieczony bezpiecznikami  
topikowymi Bi-Wtz oraz przekaźnikiem termicznym PT. Rysunek 2.8.3 przed-
stawia charakterystyki czasowo-prądowe obydwu rodzajów zabezpieczeń silnika.  

 



2.8. Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych 
 

223 

Z rysunku tego wynika, że przy małych krotnościach prądu silnika szybciej  
zadziała przekaźnik termiczny, natomiast dla dużych krotności wcześniej wyłą-
czy się bezpiecznik topikowy. 

Ponieważ obydwie charakterystyki zabezpieczeń mają przebieg pasmowy 
to w obszarze ich przecięć istnieje strefa przypadkowego działania przekaźnika 
lub bezpiecznika. 
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Rys. 2.8.2. Zabezpieczenie silnika od zwarć i przeciążeń za pomocą bezpieczników 

topikowych i przekaźnika termicznego 

 
Rys. 2.8.3. Charakterystyki czasowo-prądowe bezpiecznika topikowego BI-Wtz 

i przekaźnika termicznego PT, I – strefa działania przekaźnika,  
II – strefa działania bezpiecznika 
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Zabezpieczenia zanikowe 
Zabezpieczenia te stosuje się w celu uniemożliwienia samorozruchu  

silników w chwili pojawienia się napięcia, po jego zaniku, lub wówczas, gdy 
obniżenie napięcia zasilania uniemożliwia prawidłową pracę silnika, a zabez-
pieczenie przeciążeniowe nie jest stosowane. Samorozruch może być przyczyną 
szkodliwych następstw dla instalacji i urządzeń lub wręcz stanowi zagrożenie 
życia obsługi. Jako zabezpieczenie zanikowe stosuje się wyłączniki zapadkowe 
z cewką zanikową lub styczniki. 

Rolę zabezpieczenia spełnia w tym przypadku elektromagnes stycznika, 
który powoduje bezzwłoczne odpadanie zwory przy obniżeniu się napięcia do 
wartości poniżej 50% Uzn. Niekiedy stosowane są układy kondensatorowe  
powodujące opóźnienie w odpadaniu zwór, włączone równolegle do cewki 
stycznika i przycisku wyłączającego. 

2.8.1.3. Bezpieczniki topikowe 

Bezpieczniki są to łączniki przeznaczone do przerywania obwodu elek-
trycznego wówczas, gdy płynący w nim prąd przekracza określoną wartość  
w ciągu dostatecznie długiego czasu.  

Rozróżnia się dwa typy bezpieczników stosowanych w urządzeniach  
niskiego napięcia: 
• bezpieczniki instalacyjne Bi, 
• bezpieczniki instalacyjne dużej mocy Bm. 

 

Głównym elementem takiego bezpiecznika jest wkładka topikowa, czyli 
przewód o przekroju właściwym dla prądu znamionowego bezpiecznika.  

Działanie bezpieczników topikowych polega na stopieniu się wkładki 
topikowej na skutek ciepła wydzielonego podczas przepływu prądu o okre-
ślonej wartości zgodnie z prawem Joula ( 2Q RI t= ). 

Przekrój i materiał wkładki dobiera się tak, aby wydzielone ciepło spowo-
dowało stopienie wkładki przy założonym prądzie. Najczęściej stosowanym 
materiałem na wkładki topikowe jest srebro, miedź, miedź posrebrzana lub  
pocynowana.  

Bezpieczniki instalacyjne stanowią najtańszy i powszechnie stosowany 
sposób zabezpieczenia zwarciowego zarówno dla silników jak i dla wszelkiego 
rodzaju odbiorników małej i średniej mocy oraz dla instalacji elektrycznych. 
W szczególnych przypadkach mogą stanowić skuteczne zabezpieczenie prze-
ciążeniowe.  

Rozróżnia się wkładki topikowe o działaniu szybkim (Wts) i o działaniu 
zwłocznym (Wtz). Wkładki o działaniu szybkim nadają się do obwodów, 
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w których nie ma dużych udarów prądowych, tzn. np. do odbiorników oświetle-
niowych i grzejnych. Wkładki topikowe o działaniu opóźnionym wytrzymują 
krótkotrwałe udary prądowe i nadają się do obwodów zasilających silniki asyn-
chroniczne. Zależność czasu stopienia się wkładki topikowej od natężenia prądu 
nosi nazwę charakterystyki czasowo prądowej. Charakterystyki te – podobnie 
jak dla przekaźników cieplnych – podawane są jako pasmowe. Na rysunku 2.8.4 
przedstawiono charakterystyki czasowo-prądowe pasmowe wkładek topikowych 
szybkich. 

Z charakterystyk wynika, że wkładka topikowa wytrzymuje w stosunkowo 
długim czasie (rzędu 1 godz.) niewielkie przetężenia (rzędu kilkudziesięciu  
procent), natomiast topi się natychmiast (w czasie setnych części sekundy) przy 
prądzie 10-krotnie większym od znamionowego. 

 

  
Rys. 2.8.4. Charakterystyki czasowo-prądowe pasmowe wkładek topikowych Wts 4, 

10, 16, 50 i 125 A12 

Bezpieczniki stacyjne (wielkiej mocy) posiadają dużą zdolność wyłączania 
prądów i są przeznaczone do ochrony przeciwzwarciowej w obwodach, w których 
występują duże prądy robocze. Bezpiecznik taki składa się z podstawy (jedno- 
lub trójbiegunowej) i z wkładki topikowej. Wkładki topikowe są mocowane 
poprzez zaciski szczękowe. Wkładki te są budowane na prądy od 6 A do 630 A. 

                                                      
1 Bezpieczniki topikowe i instalacyjne osprzęt 
www.etipolam.com.pl/files/userfiles/ETI%20POLAM/.../Produkty/d.pdf  
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Bezpieczniki topikowe (instalacyjne i stacyjne) mają następujące wady: 
• konieczność wymiany wkładki po jednorazowym zadziałaniu, 
• możliwość przerwania obwodu tylko w jednej fazie, 
• rozrzut charakterystyk czasowo-prądowych. 

Bezpieczniki muszą przerywać obwód selektywnie, tzn. bezpieczniki bliższe 
miejscu zwarcia lub przeciążenia powinny przerywać szybciej niż dalsze, które 
spełniają w tym przypadku rolę zabezpieczeń rezerwowych. Selektywność  
(wybiórczość) jest realizowana poprzez stopniowanie prądu znamionowego 
bezpieczników i będzie osiągnięta wówczas, jeżeli bezpieczniki o różnych  
prądach znamionowych mają taką samą charakterystykę czasowo-prądową 

(w odniesieniu do prądu względnego ). 

Charakterystyki bezpieczników zależą od jakości i dokładności ich wyko-
nania. Przy dużych prądach zwarciowych znacznie przekraczających prądy 
znamionowe wkładek, ze względu na małe zróżnicowanie czasów przerywania, 
obwodu może nastąpić równoczesne przerywanie wkładek różniących się 
o jeden stopień. Dlatego też przy zasilaniu ważnych odbiorników stosuje się 
stopniowanie bezpieczników co dwie wartości w znormalizowanym szeregu 
prądów znamionowych tzn. np. 10 i 20 A lub 25 i 50 A. 

2.8.1.4. Zabezpieczenia elektromagnetyczne 

Zabezpieczenia elektromagnetyczne w przeciwieństwie do bezpieczników 
topikowych, nie stanowią samodzielnych urządzeń, lecz wchodzą w skład  
każdego wyłącznika samoczynnego zamkowego. Wyjątek stanowią wyłączniki 
wyposażone w nadprądowe bloki elektroniczne spełniające podobną funkcję. 

 

 
Rys. 2.8.5. Układ elementów wyzwalacza elektromagnetycznego:  

1 – rdzeń elektromagnesu; 2 – cewka elektromagnesu; 3 – sprężyna;  
4 – zamek wyłącznika; 5 – styki główne [1] 

bn

I
I
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Możliwe są różne rozwiązania konstrukcyjne wyzwalaczy elektromagne-
tycznych, lecz zasada działania jest jednakowa. Cewka elektromagnesu jest  
połączona szeregowo ze stykami głównymi wyłącznika (rys. 2.8.5) i w przypadku, 
gdy popłynie prąd przekraczający wartość prądu nastawienia, siła elektroma-
gnesu powoduje zadziałanie wyzwalacza. Wyzwalacz oddziałuje bezpośrednio 
na zwolnienie napędu wyłącznika i powoduje rozdzielenie styków głównych. 
Przekaźnik elektromagnetyczny powoduje natomiast przerwę w obwodzie 
sterującym, przyczyniając się w sposób pośredni do rozdzielenia styków głównych 
(rys. 2.8.6). 
 

 
 

Rys. 2.8.6. Schematy włączenia wyzwalaczy i przekaźników: a) układ z wyzwalaczem 
pierwotnym; b) układ z wyzwalaczem wtórnym; c) układ z przekaźnikiem pierwotnym 
i wyzwalaczem pomocniczym; 1 – wyłącznik, 2 – wyzwalacz pierwotny, 3 – wyzwalacz 

wtórny, 4 – wyzwalacz pomocniczy, 5 – przekaźnik pierwotny, 6 – przekładnik prądowy [1] 
 

W zależności od tego, czy cewka zabezpieczenia elektromagnetycznego  
zasilana jest prądem głównym, czy poprzez przekładnik prądowy lub napięciowy 
rozróżnia się zabezpieczenia pierwotne i wtórne. 

 

 
Rys. 2.8.7. Charakterystyka sterowania stycznika 
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Wyłączniki samoczynne zwłaszcza na duże prądy znamionowe mogą być 
dodatkowo wyposażone w wyzwalacze (przekaźniki): 
• podnapięciowe (zanikowe), 
• nadnapięciowe (nadmiarowe). 

Wyzwalacze napięciowe zanikowe są budowane jako szybkie oraz zwłoczne. 
Wyzwalacze szybkie powodują bezzwłoczne otwarcie wyłączników przy 
zmniejszeniu napięcia do (0,7...0,35) wartości znamionowej i umożliwiają załą-
czenie wyłączników, gdy napięcie jest wyższe niż 0,85 napięcia znamionowego. 
Wyzwalacze zwłoczne powodują otwarcie wyłączników przy zmniejszeniu  
napięcia poniżej 0,35 Uzn po zwłoce czasowej (0,2...0,6) s nastawionej na  
mechanizmie zegarowym i umożliwiają zamknięcie wyłącznika przy napięciu 
mniejszym niż 0,85 Uzn. 

Cewkę sterującą w styczniku można również traktować jako wyzwalacz 
podnapięciowy, który powoduje rozdzielenie styków roboczych przy obniżeniu 
lub zaniku napięcia. Charakterystykę sterowania stycznika przedstawia rys. 2.8.7. 
Przeciętne czasy załączania lub wyłączania zależnie od konstrukcji stycznika 
wynoszą (10...50) ms. 

Wyzwalacze napięciowe nadmiarowe powodują otwarcie wyłącznika pod 
wpływem napięcia doprowadzonego do cewki wyzwalacza. Budowa ich jest 
podobna do wyzwalaczy elektromagnetycznych nadprądowych. Wyzwalacze te 
działają poprawnie w granicach napięcia (0,5...1,2) Uzn. 

2.8.1.5. Przekaźniki cieplne 

Przekaźniki cieplne są przekaźnikami pomiarowymi prądowymi. Zasadniczym 
parametrem charakteryzującym właściwości przekaźnika cieplnego jest zależność 
jego czasu zadziałania od krotności prądu znamionowego.  
 

 
Rys. 2.8.8. Elementy termobimetalowe przekaźników cieplnych: a) płytka bimetalowa; 

płytka ogrzewana bezpośrednio; c) płytka ogrzewana pośrednio [1] 
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Większość przekaźników cieplnych działa na zasadzie zmian kształtu  
lub wymiarów geometrycznych elementu pomiarowego pod wpływem zmian 
temperatury. Najczęściej taki element jest wykonany jako pasek bimetalowy 
składający się z dwóch sprasowanych płytek z metali o różnych współczynnikach 
rozszerzalności cieplnej (rys. 2.8.8a). Pasek ten nagrzewa się pod wpływem 
prądu przeciążenia, wygina i powoduje wyłączenie obwodu sterującego. Pasek 
bimetalowy może być ogrzewany bezpośrednio prądem przepływającym przez 
niego lub pośrednio przez uzwojenie grzejne (rys. 2.8.8). Mogą też być kon-
strukcje mieszane. W wyzwalaczu cieplnym pasek bimetalowy zwalnia zapadkę 
ryglującą mechanizm wyłączający wyłącznik. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2.8.9. Budowa przekaźnika cieplnego [1] 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rys. 2.8.10. Przebieg pasmowej charakterystyki działania wyłączników instalacyjnych 
silnikowych [1] 

Na rysunku 2.8.9 pokazano schematycznie budowę przekaźnika cieplnego, 
a na rys. 2.8.10 przebieg pasmowej charakterystyki działania wyłączników  
instalacyjnych silnikowych na prąd znamionowy do 63 A i napięcie 380 V.  
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2.8.1.6. Przykłady rozwiązań stosowanych zabezpieczeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2.8.11. Przekrój wyłącznika instalacyjnego: 
1 – dźwignia napędowa, 2 – wyzwalacz termobimetalowy (przeciążeniowy),  
3 – wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy), 4 – komora gaszeniowa23 

 
Stosowane obecnie urządzenia zabezpieczające spełniają często jednocze-

śnie funkcję zabezpieczeń od zwarć i od przeciążeń. Przykładem mogą być 
wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, które zawierają wyzwalacze termobime-
talowe i elektromagnetyczne (rys. 2.8.11). 

Możliwe są dwa rozwiązania: 
1 – wyłącznik sieciowy o charakterystyce działania dostosowanej do ochrony 

przewodów od skutków przeciążeń i zwarć, 
2 – wyłącznik silnikowy o charakterystyce dostosowanej do ochrony silników 

od skutków przeciążeń i zwarć. 
Wyłączniki te odznaczają się różnymi pasmowymi charakterystykami  
działania. Przykładowo na rysunku 2.8.12 pokazano charakterystykę czasowo-
prądową wyłącznika silnikowego typu M611, a na rys. 2.8.13 jego schemat 
elektryczny z dodatkowym wyzwalaczem podnapięciowym. Wyłączniki te mają 
zakresy prądów nastawczych w przedziale (0,1...16) A. Tor prądowy jednej  
fazy zabezpieczenia zawiera szeregowo połączone: styki główne (S), uzwojenie 
wyzwalacza elektromagnetycznego (I >) i element grzejny termobimetalu (PT). 
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje rozwarcie styków, które mogą być  
                                                      
2 Zdjęcie własne autora. 
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również otwierane lub zamykane za pomocą dwóch przycisków. Wyzwalacz 
podnapięciowy (U<) ma napięcie odpadania w przedziale (0,7...0,35) Uzn,  
a napięcie robocze (0,85...1,1) Uzn. 

 

 
Rys. 2.8.12. Charakterystyki wyłącznika typu M611: 1 – ze stanu nienagrzanego;  

2 – ze stanu nagrzanego34 

 
Rys. 2.8.13. Schemat wyłącznika typu M611 z wyzwalaczami termobimetalowym 

i elektromagnetycznym oraz z dodatkowym wyzwalaczem podnapięciowym 
                                                      
3 Rysunek własny autora na podstawie danych katalogowych. 
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2.8.1.7. Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 

Jednym z najbardziej skutecznych, obecnie szeroko stosowanych, środków 
ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń 
ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, 
wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi). Urządzenia 
ochronne różnicowoprądowe pełnią następujące funkcje: 
• ochrona przed dotykiem pośrednim przy zastosowaniu wyżej wymienio-

nych urządzeń, jako elementów samoczynnego wyłączenia zasilania,  
• uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim przy zastosowaniu 

wyżej wymienionych urządzeń o znamionowym różnicowym prądzie nie 
większym niż 30 mA,  

• ochrona budynku przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi przy 
zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń o znamionowym różnicowym 
prądzie nie większym niż 500 mA.  

 

Prąd zadziałania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego musi zawierać 
się w granicach 0,5 IΔn÷IΔn, gdzie IΔn jest znamionowym prądem różnicowym. 
Urządzenia ochronne różnicowoprądowe można stosować we wszystkich 
układach sieci z wyjątkiem układu TN-C. 

 

Ideę działania wyłączników różnico-
woprądowych oparto na zasadzie zrówno-
ważenia wypadkowego strumienia magne-
tycznego występującego w rdzeniu pomia-
rowym. Ideę tę omówimy na przykładzie 
wyłącznika 2-biegunowego (rys. 2.8.14). 

Podstawowym elementem wyłącz-
nika różnicowo-prądowego jest przekład-
nik prądowy (Ferrantiego). Przez okno 
rdzenia magnetycznego przechodzą prze-
wody  
fazowy L i neutralny N, jako uzwojenia 
pierwotne. Na rdzeniu przekładnika nawi-
nięte jest uzwojenie wtórne. Układ pomia-
rowy (przekaźnik zabezpieczeniowy) rea-
guje na strumień magnetyczny wywołany 
różnicą pomiędzy przepływającymi  
prądami fazowym IL i neutralnym IN.  

 

 
 

Rys. 2.8.14. Schemat ideowy i sposób 
instalowania trójfazowego wyłącznika 

różnicowoprądowego[3] 
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W przypadku pełnej symetrii prądów IL i IN suma geometryczna lub suma wartości 
chwilowych prądów jest równa zeru i wypadkowy strumień magnetyczny płynący  
w rdzeniu przekładnika Ferrantiego jest równy zeru. 

W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu fazowego lub neutralnego lub 
izolacji odbiornika obydwa prądy nie są równe. W układzie z rys. 2.8.13 poja-
wia się prąd upływu płynący w przewodzie ochronnym PE. Prowadzi to do 
niezrównoważenia wypadkowego strumienia magnetycznego i w konsekwencji 
pojawia się prąd różnicowy IΔ w uzwojeniu wtórnym wyzwalacza nadprądowe-
go. Jeżeli prąd różnicowy przekroczy wartość progową IΔn to wówczas nastąpi 
zadziałanie mechanizmu zapadkowego i otwarcie wyłącznika. 

Obwody elektryczne zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowym 
w sieci 1-fazowej przedstawiono na rysunkach 2.8.15 i 2.8.16. 

 

          
 

Rys. 2.8.15. Obwód prądu  
w przypadku uszkodzenia izolacji  

podstawowej urządzenia 

 

Rys. 2.8.16. Obwód prądu  
przy bezpośrednim dotyku przewodu45 

 

Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy wyłączy natychmiast, gdy wartość 
prądu płynącego do ziemi przekroczy wartość niebezpieczną dla człowieka, 
czyli 30 mA. 

 

                                                      
4 Rysunek własny autora. 
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2.8.2. Badania laboratoryjne 

2.8.2.1. Wyznaczenie charakterystyki czasowo-prądowej instalacyjnego  
              wyłącznika sieciowego 

 

Rys. 2.8.17. Układ pomiarowy do wyznaczania charakterystyk czasowo-prądowych 
badanych elementów, W1, W2 – wyłączniki dwubiegunowe, Dł – dławik regulacyjny, 
ZW – zespół wielkoprądowy, Bi – badany wyłącznik sieciowy, S – cewka stycznika,  

PP – przekładnik prądowy, P – przekaźnik nadprądowy typu RI, CC – czasomierz  
cyfrowy, A – amperomierz elektromagnetyczny 

 
W układzie pomiarowym przedstawionym na rys. 2.8.17 dla zadanych 

krotności prądu znamionowego wyznaczyć charakterystykę czasowo-prądową 
instalacyjnego wyłącznika sieciowego w następujący sposób: 
• Zamknąć wyłączniki W2 i W1. Za pomocą dławika (Dł) nastawić żądaną 

wartość prądu w obwodzie probierczym. W czasie nastawiania tego prądu 
styki główne stycznika S bocznikują badany wyłącznik sieciowy. 

• Otworzyć wyłącznik W2. Spowoduje to otwarcie styków głównych stycznika  
i przepływ zadanego prądu przez wyłącznik sieciowy. Jednocześnie zamknięcie 
styków pomocniczych e-f stycznika i styków c-d przekaźnika spowoduje do-
prowadzenie napięcia do czasomierza CC, który zacznie odmierzać czas próby. 

• Wyłączenie wyłącznika sieciowego w obwodzie głównym spowoduje zanik 
prądu w obwodzie wtórnym przekładnika PP, a więc otwarcie styków c-d 
przekaźnika i zatrzymanie czasomierza. Należy wówczas otworzyć wyłącz-
nik W1. Dla poszczególnych krotności prądu znamionowego wyłącznika 
sieciowego wykonać analogiczne badania. Wyniki zanotować w tabeli 2.8.1. 
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Otrzymane wyniki pomiarów nanieść na charakterystykę czasowo-prądową 
typu B zamieszczoną na końcu instrukcji do ćwiczenia 2.8 i zinterpretować je. 

 
Tabela 2.8.1 

2.8.2.2. Badanie zabezpieczenia typu M611 

Sprawdzenie działania wyzwalacza elektromagnetycznego 
Dla podanych krotności prądu nastawczego wyznaczyć czasy zadziałania 

wyzwalacza elektromagnetycznego typu M611. Wyniki wpisać w tabelę 2.8.1. 
Otrzymane wyniki pomiarów nanieść na charakterystykę czasowo-prądową  
wyzwalacza typu M611 zamieszczoną na końcu instrukcji i zinterpretować je. 

2.8.2.3. Badanie stycznika jako wyzwalacza podnapięciowego 

Połączyć układ pomiarowy jak na rys. 2.8.18.  
Zwiększając powoli napięcie, aż do zadziałania stycznika, i następnie  

obniżając napięcie, zaobserwować moment, w którym nastąpi opadanie zwory. 
Zanotować wartości napięcia i prądu w chwili zamykania zwory, prąd trzyma-
nia oraz napięcie w chwili opadania zwory. Pomiary wykonać trzykrotnie.  
Wyniki zanotować w tabeli 2.8.2. Na podstawie pomiarów narysować charakte-
rystykę sterowania stycznika, jak na rys. 2.8.7. 
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Rys. 2.8.18. Układ do wyznaczenia charakterystyki sterowania stycznika,  
At – autotransformator regulacyjny, V – woltomierz elektromagnetyczny,  

A – amperomierz elektromagnetyczny, S – cewka badanego stycznika 

Tabela 2.8.2 

2.8.2.4. Badanie poprawności działania wyłącznika ochronnego  
             różnicowoprądowego typu P121 

 

 
Rys. 2.8.19. Obwód do sprawdzenia działania wyłącznika ochronnego  

różnicowoprądowego 
 
 

V

~230V

W

A

At
a

b
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 V A A V 
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Sprawdzenie działania przycisku testującego 
Sprawdzić działanie przycisku T znajdującego się na obudowie P121. 

Przycisk ten zwany przyciskiem testującym pozwala testować działanie wy-
łącznika w rzeczywistym obwodzie. Może on także służyć do wyłączania zasi-
lania odbiorników. 

 

Wyznaczanie wartości prądu różnicowego 
Badania należy przeprowadzić w obwodzie jak na rys. 2.8.19. 
Na rysunku tym przedstawiono obwód zasilania żarówki Ż zabezpieczony 

wyłącznikiem różnicowoprądowym typu P121 o znamionowym prądzie wyłą-
czenia IΔn = 10 mA. Obwód symulujący istnienie prądu różnicowego zrealizo-
wano za pomocą regulowanego rezystora Rr wraz z miliamperomierzem. 
Zmniejszając rezystancję Rr, zwiększamy prąd różnicowy aż do wartości IΔn  
badanego wyłącznika różnicowoprądowego. Zadziałanie wyłącznika P121  
wyłącza obwód zasilający - zgaśnie żarówka Ż. 

Na miliamperomierzu mA odczytujemy wartość prądu różnicowego IΔ 
i porównujemy go z wartością znamionową IΔn wyłącznika różnicowoprądowego. 
Wyniki notujemy w tablicy 2.8.3. 

 
Tabela 2.8.3 

 

2.8.2.5. Pokaz działania czujnika zaniku fazy CZF 

 
Czujnik zaniku fazy chroni silniki trójfazowe 

przed uszkodzeniem spowodowanym pracą przy 
niepełnym zasilaniu. Urządzenie wyłącza obwód 
zasilania cewki stycznika sterującego silnikiem 
w przypadku wystąpienia asymetrii napięć poszcze-
gólnych faz, a w szczególności zaniku napięcia 
w co najmniej jednej z faz [4]. 

 
 
 
 

 

I∆n mA    
I∆ mA    

I∆/I∆n     



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

238 

Czujnik zaniku fazy CZF [4] 

Kategoria  
wg katalogu: 

Aparatura elektryczna, elektroenergetyka  

Firma  
oferująca: 

F&F  

Telefon: (+48 42) 227 09 71  

E-mail: fif@fif.com.pl  

Opis: Czujnik zaniku faz do montażu na tablicy.  
Styk przekaźnika 10 A.  
Stopień ochrony IP40 
Czujnik zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania  
elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej  
w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie 
lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszcze-
niem silnika.  
Dane techniczne: 
zasilanie ciągłe………………………….…………..3x400 V+N 
zestyk...........................................................1Z 
pobór mocy.................................................0,35 W 
prąd sterujący..............................................10 A 
kontrola zasilania..............................LED w obwodzie faz 
asymetria napięciowa.................................35-50 V 
napięcie zadziałania....................................175 V 
opóźnienie wyłączenia................................3 do 5 sek. 
wymiary......................................................26x50x70 mm 
mocowanie....................................dwa wkręty do podłoża 
przyłącze.....................................................przewód 0,5 m 
stopień ochrony...........................................IP40 

 

 

W układzie przedstawionym na rysunku 2.8.19 przeprowadzić: 
1. Pokaz pracy silnika przy symetrycznym zasilaniu. 
2. Pokaz pracy silnika przy zaniku napięcia w jednej fazie i załączonym  

czujniku zaniku fazy. 
3. Pokaz pracy silnika przy zaniku napięcia w jednej fazie i odłączonym  

czujniku zaniku fazy. 

 

http://www.automatyka.pl/firmsItem.asp?id=5024235
mailto:fif@fif.com.pl
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Rys. 2.8.20. Obwód do sprawdzenia działania czujnika zaniku fazy 

2.8.3. Uwagi i wnioski 

Dla każdego z badanych elementów zabezpieczeń (bezpiecznik topikowy, 
instalacyjny wyłącznik sieciowy, wyłącznik typu M611) na wyznaczone charak-
terystyki czasowo-prądowe nanieść pasma tolerancyjne wynikające z wymagań 
normy lub z zamieszczonych przykładowych charakterystyk. Porównać  
otrzymane wyniki i przeprowadzić dyskusję wyników pomiarów. Podać  
przyczyny występujących ewentualnie różnic. 

Literatura 

[1] Laboratorium elektrotechniki pod redakcją R. Nowicza, Politechnika Łódzka 1993. 
[2] Praca zbiorowa: Elektrotechnika i Elektronika dla nieelektryków, WNT Warszawa 

2000. 
[3] www.konferencja.elektro.info.pl 
[4] Katalog produktów firmy F&F. 
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 56 
                                                      
5 Rysunek własny autora na podstawie danych katalogowych. 
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2.9. Badanie stanów nieustalonych  

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem stanów nieustalonych  
w obwodach elektrycznych zawierających rezystor, kondensator oraz cewkę 
indukcyjną. 

2.9.1. Wiadomości ogólne 
2.9.1.1. Wstęp 
2.9.1.2. Obwody RC 

Włączenie napięcia stałego 
Rozładowanie kondensatora 
Włączenie napięcia sinusoidalnego 

2.9.1.3. Obwody RL 
Włączenie napięcia stałego 
Zwarcie gałęzi z elementami R, L 
Włączenie napięcia sinusoidalnego 

2.9.1.4. Obwody RLC 
Włączenie napięcia stałego 
Włączenie napięcia sinusoidalnego 

2.9.2. Badania laboratoryjne 
2.9.2.1. Opis badanego układu 
2.9.2.2. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RC 

Włączenie napięcia stałego 
Rozładowanie kondensatora 

2.9.2.3. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL 
Włączenie napięcia stałego 

2.9.2.4. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RLC 
Włączenie napięcia stałego w obwodzie aperiodyczny 
Włączenie napięcia stałego w obwodzie oscylacyjnym 

2.9.2.5. Zestawienie wyników 
2.9.3. Uwagi i wnioski 
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2.9.1. Wiadomości ogólne 

2.9.1.1. Wstęp 

Cechą charakterystyczną zjawisk w obwodach elektrycznych jest narzucenie 
zmienności czasowej prądów i napięć. W przypadku generatorów prądu stałego, 
napięcia i prądy w obwodach są wielkościami stałymi, a w przypadku generatorów 
prądu sinusoidalnego, napięcia i prądy zmieniają się sinusoidalnie. Tego rodzaju 
stan obwodów nazywa się ustalonym lub stacjonarnym.  

W obwodach elektrycznych spotyka się ponadto zjawiska spowodowane 
zmianą dokonaną w obwodzie, jak na przykład włączeniem źródła energii do 
obwodu, czy zwarciem części obwodu. Zjawiska te zostały nazwane stanami 
nieustalonymi lub przejściowymi. Ogólnie stany nieustalone definiujemy jako 
procesy fizyczne zachodzące przy przejściu obwodu elektrycznego z jednego do 
drugiego stanu ustalonego.  

W wielu przypadkach stany nieustalone są zjawiskami niepożądanymi.  
Na przykład niepożądane są zjawiska przejściowe występujące przy zwarciach 
i przy włączaniu napięć w obwodach elektrycznych.  

W innych przypadkach stany nieustalone są normalnym stanem pracy urzą-
dzeń, np. układy automatycznej regulacji. 

Przy analizie stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych napięcie u 
oraz prąd i przedstawia się w postaci sumy dwóch składników, a mianowicie 

u = uu + up                  (2.9.1) 

i = iu + ip.                   (2.9.2) 

Wielkości uu i iu są składowymi ustalonymi napięcia i prądu, natomiast  up i ip  
odpowiednio składowymi przejściowymi tych wielkości. 

Każde zakłócenie układu powoduje stan nieustalony. Układ fizyczny  
nazywamy stabilnym, gdy po zakłóceniu powraca do stanu równowagi. Gdy 
układ jest stabilny, wówczas stany przejściowe zanikają po upływie dostatecz-
nie długiego czasu. Wobec tego, w układzie stabilnym składowe przejściowe 
zanikają wraz z upływem czasu, czyli 
 

pu 0→  oraz pi 0→ , gdy t .→ ∞  
 

Wynika z tego, że w układach stabilnych 

uu u→  oraz ui i→ ,  gdy t ,→ ∞  

czyli po upływie dostatecznego czasu w układzie będzie stan ustalony. 
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Teoretycznie stan przejściowy trwa nieskończenie długo, jednak praktycznie 
po upływie dostatecznie długiego czasu obwód osiąga stan ustalony.  

Dla ułatwienia analizy stanów nieustalonych zakłada się, że zakłócenie  
będące źródłem stanu nieustalonego wystąpiło w chwili t = 0. Jest to stan po-
czątkowy. Wartości zmiennych w stanie początkowym nazywamy warunkami 
początkowymi.  

Istotnymi cechami układów elektrycznych, zawierających elementy R, L  
i C, są dwa warunki wynikające z zasady zachowania energii – warunki ciągłości 
napięcia na kondensatorze i prądu w cewce: 
1 – napięcie na kondensatorze uC musi zmieniać się w sposób ciągły; gdyby  

zmieniało się w sposób skokowy, to przez kondensator płynąłby  
nieskończenie wielki prąd określony wzorem (2.9.6), co jest niemożliwe, 

2 – prąd w cewce iL musi zmieniać się w sposób ciągły; gdyby zmieniał się  
w sposób skokowy, to w cewce indukowałoby się nieskończenie wielkie 
napięcie wynikające ze wzoru (2.9.28), co jest niemożliwe. 

Warunki te można zapisać następująco: 
                       uC(0-) = uC(0) = uC(0+)                                           (2.9.3) 

                              iL (0-) = iL (0) = iL (0+)                     (2.9.4) 
gdzie uC(0-) i  uC(0+) oznaczają odpowiednio lewostronną i prawostronną granicę 
funkcji uC(t) w czasie t = 0, zaś iL (0-) i  iL (0+) oznaczają odpowiednio lewostronną 
i prawostronną granicę funkcji iL (t)  w czasie t = 0.  

Rozpatrując stan obwodu bezpośrednio przed chwilą t = 0, w której nastą-
piło zakłócenie, wyznaczamy napięcie uC(0-) na kondensatorze i prąd iL (0-)  
w cewce.  

Wartości początkowe uC(0), iL (0) równają się wartościom uC(0-), iL (0-). 
Rozpatrując wszystkie cewki i kondensatory w obwodzie, otrzymuje się wystar-
czającą liczbę warunków początkowych, konieczną do rozwiązania równań 
różniczkowych. 

2.9.1.2. Obwody RC 

                                
Rys. 2.9.1. Połączenie szeregowe elementów R, C 
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Napięcie na zaciskach szeregowego połączenia elementów R, C (rys. 2.9.1) wyraża 
się wzorem:         

                                       CR i +u = u⋅                                            (2.9.5) 

przy czym i – natężenie prądu w obwodzie,  u – napięcie zasilania układu,  
uc – napięcie na kondensatorze,  R – rezystancja obwodu.                   

Podstawiając do powyższego wzoru wyrażenie na natężenie prądu 
w kondensatorze:  

                                        Cdui C
dt

= ⋅ ,       (2.9.6) 

otrzymujemy równanie różniczkowe:                       

                                 Cp
C

du
R C  u u.

dt
⋅ ⋅ + =                   (2.9.7)  

Równanie różniczkowe uproszczone wyraża się wzorem:      

                              Cp
C

du
R C  +u = 0.

dt
⋅ ⋅                   (2.9.8)  

Rozwiązaniem ogólnym powyższego równania uproszczonego jest równa-
nie nazywane wzorem HELMHOLTZA:  

                                  -t/τ
Cpu = A e⋅                     (2.9.9) 

przy czym A – stała dowolna, a τ = RC  jest stałą czasową obwodu RC.   
 

Odwrotność stałej czasowej α, nazywamy stałą tłumienia α = 1/RC.  
 

                   
Rys. 2.9.2. Przebieg napięcia przejściowego na kondensatorze  

 w połączeniu szeregowym elementów R,C 
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Stała czasowa którą wyznacza podstyczna AB, charakteryzuje prędkość zmniejsza-
nia się składowej przejściowej uCp (rys. 2.9.2). Stała czasowa τ jest to czas, po 
upływie którego napięcie uCp osiągnęłoby wartość równą zeru, gdyby prędkość jego 
zmniejszania była stała i równa prędkości w chwili t = 0, czyli         

                                            Cp

t=0

du A= .
dt RC

 
− 

 
 

Gdy stała czasowa jest mała (tłumienie duże), wówczas krzywa wykładnicza jest 
stroma, wobec czego napięcie uCp szybko maleje.          
Jeśli natomiast stała czasowa jest duża (tłumienie małe), wówczas krzywa wykład-
nicza jest płaska, więc napięcie uCp maleje stosunkowo powoli.  
 
Włączenie napięcia stałego 
 

 
Rys. 2.9.3. Schemat układu ładowania kondensatora napięciem stałym 

 
Rys. 2.9.4. Przebieg napięcia na kondensatorze w układzie z rys. 2.9.3 

Zamykając w chwili t = 0 wyłącznik, zostaje załączone do obwodu  
(rys. 2.9.3) napięcie stałe. Po upływie dostatecznego czasu, kondensator C nała-
duje się do napięcia U, wobec czego napięcie ustalone uCu = U. Zgodnie ze 
wzorem (2.9.1) i (2.9.9) otrzymujemy zależność na wartość chwilową napięcia 
na kondensatorze: 
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  -t /
C Cu Cpu u u U A e τ= + = + ⋅                               (2.9.10)  

przy czym stałą czasową rozpatrywanego obwodu jest τ = RC. 
Zakładając, że przed zamknięciem wyłącznika kondensator C był nienała-

dowany, mamy uC(0-) = 0, czyli zgodnie z równaniem (2.9.3) napięcie na kon-
densatorze uC(0) = 0. 

Podstawiając t = 0 do wzoru (2.9.10), otrzymujemy  U + A = 0, a więc  
A = −U. 
Wartość chwilowa napięcia na kondensatorze (rys. 2.9.4) wyraża się wzorem: 

                                 -t/τ
Cu = U (1-e ).         (2.9.11) 

Napięcie na oporniku 
                                 -t/τ

R Cu = U u = U e− ⋅     (2.9.12) 

maleje wykładniczo od U do 0 ze stałą czasową τ. Prąd w rozpatrywanym  
obwodzie 

               -t/τRu Ui =  = e
R R

                (2.9.13) 

zanika wykładniczo od U/R do 0 ze stałą czasową τ. 
 
Rozładowanie kondensatora 

Kondensator C (rys. 2.9.5) został naładowany wstępnie do napięcia U. 

W chwili t = 0 zwieramy kondensator przełącznikiem poprzez rezystor, wskutek 
czego kondensator rozładowuje się. Po upływie dostatecznie długiego czasu od 
chwili t = 0, kondensator rozładuje się, przy czym napięcie na nim zmaleje do 
zera, wobec czego napięcie ustalone na kondensatorze uCu = 0.  
 

 
Rys. 2.9.5. Schemat układu rozładowania kondensatora 

Wartość chwilowa napięcia na kondensatorze wyraża się wzorem  

   -t /
C Cu Cpu u u A e ,τ= + = ⋅                   (2.9.14) 

przy czym stała czasowa τ = RC. 
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Bezpośrednio przed przełączeniem przełącznika napięcie na kondensatorze równało 
się U, wobec czego  

     -
C Cu (0 ) = u (0) = U.     (2.9.15) 

Podstawiając t = 0 do (2.9.14), otrzymujemy A = U, zatem  -t/τ
Cu = U e .⋅  

Napięcie na kondensatorze zanika wykładniczo od U do 0 ze stałą czasową τ. 
Prąd w obwodzie można wyznaczyć z zależności (2.9.6), a mianowicie 

  -t / -t /Cdu 1 Ui C C U e e .
dt R

τ τ = = ⋅ ⋅ ⋅ − = − ⋅ τ 
.  (2.9.16) 

Energia pola elektrycznego kondensatora przed przełączeniem wynosiła 
2

C
1W =  C U .
2

 Po ustaleniu się zjawisk w obwodzie kondensator jest rozłado-

wany, wobec czego jego energia równa się zeru. Podczas rozładowania  
kondensatora, płynie prąd określony wzorem (2.9.16), czyli w oporniku R  
występuje przekształcenie energii elektrycznej w cieplną. Moc tracona w opor-
niku R wynosi 

           
2

2 -2 t/τ
R

Up = R i  = e .
R

                  (2.9.17) 

Energia cieplna wytworzona w oporniku równa się 

    
2

-2 t/τ 2
R R C

0 0

U 1W p dt = e dt=  C U = W .
R 2

∞ ∞

= ⋅∫ ∫             (2.9.18) 

Oznacza to, że energia pola elektrycznego kondensatora przekształca się całkowicie 
na ciepło Joule’a w oporniku R. 
 
Włączenie napięcia sinusoidalnego 
 

           
Rys. 2.9.6. Włączenie napięcia sinusoidalnego do połączenia R, C 
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Zamykając w chwili t = 0 wyłącznik, włączamy do obwodu (rys. 2.9.6) napięcie 
zmienne sinusoidalnie 

   m uu = U sin(ωt + φ ).                  (2.9.19) 

Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t = 0 w obwodzie płynie prąd 
ustalony 

  m
u u

Ui sin( t  ),
Z

= ω + ϕ − ϕ                (2.9.20) 

przy czym  

   2
2 2
1Z = R + 

ω C
       1tgφ = .

ωCR
−              (2.9.21) 

Napięcie ustalone uCu na kondensatorze opóźnia się w fazie o 90° względem prądu 
iu, wobec czego 

 m m
Cu u u

U Uu  sin( t 90 )  cos( t ).
Z C Z C

= ω + ϕ − ϕ − = − ω + ϕ − ϕ
ω ω

      (2.9.22) 

Wartość chwilowa napięcia na kondensatorze 

 -t /m
C Cu Cp u

Uu u u  cos( t ) A e
Z C

τ= + = − ω + ϕ − ϕ + ⋅
ω

   (2.9.23) 

gdzie τ = RC. 
 
Załóżmy, że przed zamknięciem wyłącznika kondensator był nienaładowany, 
czyli . Podstawiając t = 0 do wzoru (2.9.23), otrzymujemy  

m
u

U  cos( ) A 0,
Z C

− ϕ − ϕ + =
ω

,  czyli  m
u

UA  cos( ).
Z C

= ϕ − ϕ
ω

   (2.9.24) 

Wartość chwilowa napięcia na kondensatorze 

 t /m
C u u

Uu =  cos( t ) e cos( ) .
ZωC

− τ − ω + ϕ − ϕ + ϕ − ϕ      (2.9.25) 

Wartość chwilowa prądu w rozpatrywanym obwodzie wynosi 

 ( ) ( )
-t /

C m
u u

du U ei C  sin t cos .
dt Z CR

τ 
= = ω + ϕ − ϕ − ⋅ ϕ − ϕ ω 

          (2.9.26) 

 

-
C Cu (0 ) u (0) 0= =
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2.9. 1.3. Obwody RL 
 

                         
                             Rys. 2.9.7. Połączenie szeregowe elementów R, L 
 

Napięcie na zaciskach szeregowego połączenia elementów R, L wyraża się 
wzorem:                                                                        

                                     LR i + u = u,                                (2.9.27)  

przy czym i – natężenie prądu w obwodzie,  u – napięcie zasilające obwód,         
R – rezystancja obwodu, zaś uL – napięcie na cewce wyrażone wzorem: 

                                      L
diu = L ,
dt

          (2.9.28) 

gdzie L – indukcyjność obwodu.                          
Równanie różniczkowe uproszczone dla prądu przejściowego przybiera  

postać  

                                   p
p

di
R i + L  = 0,

dt
                              (2.9.29) 

gdzie ip – składowa przejściowa natężenia prądu. 
                                                                               

Rozwiązaniem ogólnym powyższego równania uproszczonego jest równanie 
nazywane wzorem HELMHOLTZA:                                                     

                                      -t/τ
pi = A e⋅      (2.9.30) 

przy czym  A – stała dowolna, a τ = L/R jest stałą czasową obwodu R,L.           
Odwrotność stałej czasowej τ, nazywamy stałą tłumienia α = R/L.             
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Rys. 2.9.8. Przebieg prądu przejściowego w połączeniu elementów R, L 

 
Stała czasowa charakteryzuje prędkość zmniejszania się prądu ip  

(rys. 2.9.8). Gdy stała czasowa jest mała (tłumienie duże), wówczas krzywa 
wykładnicza jest stroma, wobec czego wielkość ip maleje prędko. Jeśli nato-
miast stała czasowa jest duża (tłumienie małe), wówczas krzywa wykładnicza 
jest płaska, więc wielkość ip maleje stosunkowo powoli.     
Gdy t > 5τ, wówczas e - t/τ  < 0.01, wskutek czego prąd przejściowy ip staje się 
nieznaczny,  a prąd całkowity osiąga wartość ustaloną.   
 
Włączenie napięcia stałego 
 

 
Rys. 2.9.9. Włączenie napięcia stałego do układu R, L 

 
Rys. 2.9.10. Przebieg prądu w gałęzi R, L w obwodzie z rys. 2.9.9 
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Zamykając w chwili t = 0 wyłącznik, zostaje załączone do obwodu (rys. 2.9.9) 
napięcie stałe. Po upływie dostatecznego czasu od chwili t = 0, w obwodzie 
płynie prąd  

                  u
Ui = .
R

                                  (2.9.31) 

Zgodnie ze wzorami (2.9.2) i (2.9.30) otrzymujemy zależność na wartość chwilową 
prądu w cewce: 

      -t/τ
u p

Ui = i + i =  + A e ,
R

⋅     (2.9.32)  

przy czym stałą czasową rozpatrywanego obwodu jest τ = L/R. 
 

Bezpośrednio przed załączeniem wyłącznika obwód był przerwany, wobec 
czego  prąd w cewce i(0-) = 0, czyli zgodnie z równaniem (2.9.4) prąd w obwo-
dzie i(0) = 0. 

Podstawiając t = 0 do wzoru (2.9.32), otrzymujemy U  + A = 0,
R

 a więc UA = .
R

−  

Wartość chwilowa prądu w rozpatrywanym obwodzie (rys. 2.9.9) wyraża się  
wzorem: 

                                    -t /Ui  (1 e ).
R

τ= −                        (2.9.33) 

Napięcie na oporniku 

                                    ( )-t /
Ru R i U 1 e τ= = −                   (2.9.34)  

wzrasta wykładniczo od 0 do U ze stałą czasową τ.  
Napięcie na cewce 

             -t /
L Ru U u U e τ= − = ⋅     (2.9.35) 

maleje wykładniczo od U do 0 ze stałą czasową τ (napięcie uL można wyznaczyć 
również z zależności (2.9.28)). 
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Zwarcie gałęzi z elementami R, L 
 

 
Rys. 2.9.11. Zwarcie gałęzi z elementami R, L 

W chwili t = 0 zwieramy gałąź obwodu, zawierającą elementy R i L.  
Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t = 0, prąd w tej gałęzi zmale-
je do zera, wobec czego wartość ustalona iu = 0. Wartość chwilowa prądu  
w cewce indukcyjnej wyraża się wzorem  

   -t /
u pi i i A e ,τ= + = ⋅      (2.9.36) 

przy czym stała czasowa τ = L/R. 

Bezpośrednio przed przełączeniem w obwodzie płynął prąd stały 
1

U
R R+

 

                  -

1

Ui(0 ) i(0) .
R R

= =
+

                      (2.9.37) 

Podstawiając t = 0 do równania (36), otrzymujemy 
1

UA
R R

=
+

, zatem   

                             -t /

1

Ui  e .
R R

τ=
+

                             (2.9.38) 

Prąd w zwartej gałęzi zanika wykładniczo od 
1

U
R R+

 do 0 ze stałą czasową τ. 

Załóżmy, że w obwodzie zawierającym cewkę płynie prąd o
1

UI ,
R R

=
+

 więc  

energia cewki zawarta w jej polu magnetycznym wynosi 2
L o

1W  L I .
2

=  

Po ustaleniu się zjawisk w obwodzie prąd w cewce jest równy zeru, wobec czego 
jej energia również równa jest zeru.  

Z uwagi na to, że podczas zwarcia gałęzi RL płynie prąd (2.9.38), to w re-
zystancji R cewki występuje przekształcenie energii elektrycznej w cieplną. 
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Moc wynikająca z rezystancji cewki wynosi 

   2 2 -2 t /
R oP R i R I  e .τ= =           (2.9.39) 

Energia cieplna wynikająca z rezystancji cewki równa jest 

  2 -2 t / 2
R R o o L

0 0

1W p dt R I  e dt  L I W .
2

∞ ∞
τ= = = =∫ ∫        (2.9.40) 

Oznacza to, że w czasie trwania stanu nieustalonego cała energia WL zawarta  
w polu magnetycznym cewki przekształca się na ciepło Joule’a (w rezystancji  
cewki). 
 
Włączenie napięcia sinusoidalnego 
 

 
Rys. 2.9.12. Włączenie napięcia sinusoidalnego do połączenia R, L 

Zamykając w chwili t = 0 wyłącznik, włączamy do obwodu (rys. 2.9.12) napięcie 
zmienne sinusoidalnie 

   m uu U sin( t )= ω + ϕ .                 (2.9.41) 

Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t = 0 w obwodzie płynie prąd 
ustalony 

    m
u u

Ui = sin(ωt ),
Z

+ ϕ − ϕ     (2.9.42)  

przy czym  

  2 2 2Z R L= + ω ,   ωLtgφ = 
R

                    (2.9.43) 

Wartość chwilowa prądu w obwodzie 

 -t /m
u p u

Ui i i  sin( t ) A e
Z

τ= + = ω + ϕ − ϕ + ⋅ .               (2.9.44) 

przy czym τ = L/R. 
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Załóżmy, że przed zamknięciem prąd w obwodzie nie płynął w cewce, czyli

( ) ( )-i 0 i 0 0.= =  

Podstawiając t = 0 do wzoru (2.9.44), otrzymujemy  

  m
u

U sin( )  A 0,
Z

⋅ ϕ − ϕ + =      (2.9.45) 

czyli 

  m
u

UA sin( ).
Z

= − ⋅ ϕ − ϕ     (2.9.46) 

Wartość chwilowa prądu w obwodzie z cewką ma postać: 

   -t /m
u u

Ui  sin( t ) e  sin( ) .
Z

τ = ω + ϕ − ϕ − ϕ − ϕ                (2.9.47) 

2.9.1.4. Obwody RLC 

 

             
Rys. 2.9.13. Połączenie szeregowe elementów R, L, C 

Napięcie na zaciskach szeregowego połączenia elementów R,L,C wyraża 
się wzorem:                                                                   

                                         C
diR i L u u,
dt

+ + =                                    (2.9.48) 

przy czym i – natężenie prądu, u – napięcie zasilania, uC – napięcie na konden-
satorze, zaś R i L – odpowiednio rezystancja i indukcyjność obwodu. 
Podstawiając do powyższego wzoru wyrażenia:                                    

                              Cdui C
dt

=    oraz    
2

C
2

d udi C
dt dt

=          (2.9.49) 

otrzymujemy równanie różniczkowe drugiego rzędu:                               
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2

C C
C2

d u duLC RC u u.
dtdt

+ + =                           (2.9.50) 

Równanie różniczkowe uproszczone wyraża się wzorem :                            

                               
2

Cp Cp
Cp2

d u du
LC RC u 0.

dtdt
+ + =     (2.9.51) 

Równanie charakterystyczne powyższego równania różniczkowego ma postać: 

                                    2 R 1s s 0,
L LC

+ + =                (2.9.52) 

a pierwiastki tego równania są równe:         

        

2

1 2

2

2 2

R R 1s
2L LC4L

R R 1s .
2L LC4L

= − + −

= − − −

                          (2.9.53) 

Wprowadzamy oznaczenia: 

α – stała tłumienia                                    
R

2 L
α =                                   (2.9.54) 

ω – pulsacja drgań nietłumionych            
1
LC

ω =                                (2.9.55) 

ωo – pulsacja drgań własnych obwodu   2 2
oω = ω − α                         (2.9.56)  

 
 
W obwodach RLC można wyodrębnić trzy przypadki obwodów w zależności od 
znaku wyróżnika równania charakterystycznego:  
1 – obwód aperiodyczny – gdy zachodzi relacja 

                                  LR 2
C

>                   (2.9.57) 

wówczas równanie charakterystyczne ma dwa (różne) ujemne pierwiastki rzeczy-
wiste s1 i s2  (s1 < 0,  s2 < 0  i  s1 ≠ s2); 
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2 – obwód aperiodyczny graniczny – gdy spełniony jest warunek 

                                         LR 2
C

=                   (2.9.58) 

w tym przypadku istnieje jeden ujemny pierwiastek rzeczywisty s1 = s2 = −α ; 
 
3 – obwód oscylacyjny - istnieje wówczas, gdy 

                                         LR 2
C

<                   (2.9.59) 

w tym przypadku równanie charakterystyczne ma dwa różne pierwiastki zespo-
lone  1 os j= −α + ω    oraz   2 os j= −α − ω .       

 
Włączenie napięcia stałego 

Zamykając w chwili t = 0 wyłącznik, włączamy napięcie U do połączenia 
szeregowego R, L, C (rys. 2.9.14), wskutek czego kondensator ładuje się przez 
rezystor i cewkę.  

 
Rys. 2.9.14.  Włączenie napięcia stałego w obwód zawierający elementy R, L, C 

Zakładamy, że przed chwilą t = 0 kondensator nie był naładowany. Po upływie  
dostatecznie długiego czasu kondensator naładuje się do napięcia U i wówczas prąd 
w obwodzie będzie równał się zeru, czyli uCu = U oraz iu = 0, wobec czego 

   C Cpu U u= + ,  pi i=              (2.9.60) 

Przed zamknięciem wyłącznika napięcie na kondensatorze równało się zeru,  
oraz prąd w obwodzie równał się zeru, a więc na podstawie równań ciągłości 
(2.9.3) i (2.9.4) mamy 

i(0-) = i(0) = 0,  uC(0-) = uC(0) = 0.           (2.9.61) 
Obwód aperiodyczny 

  

U  
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Dla obwodu aperiodycznego rozwiązanie równania różniczkowego uprosz-
czonego ma postać:                                                       

                             
( )

1 2

1 2

s  t s  t
Cp 1 2

s  t s  t
p 1 1 2 2

u A  e A  e

i C A  s  e A  s  e

= +

= +
                      (2.9.62) 

gdzie A1, A2 są stałymi całkowania. Równanie charakterystyczne (2.9.52) ma dwa 
różne ujemne pierwiastki rzeczywiste s1 i s2.         
 

Podstawiając t = 0 do powyższych wyrażeń i biorąc pod uwagę warunki 
początkowe określone zależnością (2.9.61) znajdujemy 

 1 2U A A 0,+ + =     oraz      1 1 2 2A  s A  s 0.+ =   (2.9.63) 

Rozwiązując powyższy układ równań z dwiema niewiadomymi, znajdujemy 
 

  2
1

1 2

U sA
s s

=
−

,      1
2

1 2

U sA .
s s

= −
−

    (2.9.64) 

wobec czego 
 

  
( )

( ) ( )

1 2

1 2

s t s t
C 2 1

1 2

s t s tC 1 2

1 2

1u U 1  s  e s  e ,
s s

du s si C CU e e .
dt s s

 
= + − − 

= = −
−

                     (2.9.65) 

 
Obwód aperiodyczny krytyczny 

Dla obwodu aperiodycznego granicznego rozwiązanie równania różnicz-
kowego  uproszczonego ma postać :                                                       

                           
( )

( )

-  t
Cp 1 2

-  t
p 2 1 2

u A A  t  e

i C A  A A  t  e

α

α

= +

=  − α +  
                       (2.9.66) 

gdzie A1, A2 są stałymi całkowania. 
Równanie charakterystyczne dla powyższego przypadku ma jeden ujemny 

pierwiastek  1 2s s .= = −α . Podstawiając  t = 0 do powyższych równań i wyko-
rzystując warunki początkowe (2.9.61), mamy  

  1U A 0+ = ,     oraz   2 1A A 0,− α =           (2.9.67)  
czyli  
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  1A U,= −        2A  U.= −α                        (2.9.68)  

Po podstawieniu A1, A2 do wzorów określających uC oraz i, otrzymujemy  

( ) -  t
C

2 -  tC

u U 1 1  t  e ,

dui C CU t e .
dt

α

α

 = − + α 

= = α
              (2.9.69) 

Przebiegi prądów i napięć przejściowych w tych obwodach mają taki sam charakter 
jak w obwodach aperiodycznych. Współczynnik tłumienia obwodu definiowany 
jako stosunek stałej tłumienia do pulsacji drgań nietłumionych obwodu przyjmuje 
dla tego przypadku wartość 1, zaś dla obwodów aperiodycznych wartość ta jest 
zawsze większa od jedności.  
  
Obwód oscylacyjny (drgający) 

Dla obwodu oscylacyjnego (drgającego) istnieją dwa różne pierwiastki  
zespolone równania charakterystycznego:                 

          1 os j= −α + ω         oraz       1 os j= −α − ω ;                    (2.9.70) 

gdzie α – stała tłumienia       
R

2 L
α =                                               (2.9.71)  

ω – pulsacja drgań nietłumionych 

                1
LC

ω =                     (2.9.72) 

ωo – pulsacja drgań własnych obwodu           2 2
oω = ω − α                   (2.9.73) 

 
Rozwiązanie równania różniczkowego uproszczonego dla rozważanego przypadku 
ma postać:                                                           

     
( )

( ) ( )

-  t
Cp o

-  t -  t
p o o o

u A e sin  t

i C A  e  sin  t  e  cos t

α

α α

= ω + β

 = −α ω + β + ω ω + β 
     (2.9.74) 

gdzie A, β  są stałymi całkowania.                                               
Przeprowadzając analizę podobnie jak dla wcześniejszych przypadków otrzy-
mujemy 

-  t
C o

o

1u U 1  e  cos t
2LC

α π = − ω + β −  ω    
                    (2.9.75)      

oraz   
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 -  t
o

o

Ui  e  sin t.
L

α= ω
ω

 

Włączenie napięcia sinusoidalnego 
 

 
 

Rys. 2.9.15. Włączenie napięcia sinusoidalnego w obwód zawierający elementy R, L, C 
 

Zamykając w chwili t = 0 wyłącznik, włączamy do obwodu (rys. 2.9.15) napięcie 
zmienne sinusoidalnie  

   m uu U sin( t )= ω + ϕ .                (2.9.76) 

Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t = 0 w obwodzie płynie prąd 
ustalony 

   m
u u

Ui sin( t )
Z

= ω + ϕ − ϕ ,                     (2.9.77) 

przy czym  

       
2

2 1Z R L ,
C

 = + ω − ω 
       

1L
Ctg .

R

ω −
ωϕ =            (2.9.78) 

 
Rozwiązując układy równań różniczkowych dla przypadku aperiodycznego 

(2.9.62), aperiodycznego krytycznego (2.9.66) i oscylacyjnego (2.9.74), znajdu-
jemy składowe przejściowe napięcia na kondensatorze i prądu w cewce (gałęzi 
elementów R, L, C). Wzory (2.9.76) i (2.9.77) określają składowe ustalone  
napięcia na kondensatorze i prądu w cewce. Przebieg prądu i oraz napięcia uC  

otrzymujemy w wyniku dodania dwóch przebiegów odpowiednio ip i iu, oraz  
uCp i uCu. 

2.9.2. Badania laboratoryjne 
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2.9.2.1. Opis badanego układu 

Wygląd płyty czołowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.9.16.  
 

Oznaczenia:                                 Wygląd płyty bocznej 
U – napięcie zasilania (5 V), 
RS – rezystor szeregowy (50 Ω), 
L – cewka (z wewnętrzną rezystancją RL), 
C – kondensator (z przełączaną pojemnością), 
Rr – rezystor (100 Ω), 
W1, W2, W3, W4 – wyłączniki, 
P1, P2, P3 – przełączniki, 
Z – przycisk zwierający zaciski kondensatora, 
S0, S1, S2 – gniazda BNC, gdzie S0 – wejście sygnału zasilania,  
S1 – obserwowany na oscyloskopie sygnał napięcia zasilania (S1*), 
obserwowany na oscyloskopie sygnał napięcia dołączonego elementu (S1**),   
S2 – sygnał wyzwalania oscyloskopu. 
 
• Wykorzystane urządzenia i elementy: 
• obudowa stanowiska do badań stanów nieustalonych, 

− wbudowane elementy R, L i C, 
− wyłączniki, gniazda i zaciski zamontowane na płycie obudowy, 

• zasilacz stabilizowany (5 V), 
• zestaw systemu akwizycji danych, 

− oscyloskop cyfrowy z pamięcią (np. HAMEG), 
− komputer z oprogramowaniem do oscyloskopu (np. SP107), 
− drukarka. 

Ustawienia początkowe: 

do zasilacza 
  wejście S0 

1 

RS 

 U 

0 

6 

W3 

L C 

8 

Rr 

W4 

P
 

4 

W2 

W1 

2 

7 9 5 3 

do oscyloskopu 
wejścia S1 

(S1* i  S1**) 

do oscyloskopu 
     wejście S2 

P2 P3 Z C1 

0 
C2 

C3 

0 
C4 
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• P1, P2 i P3 w pozycji 0, 
• W1,W2,W3,W4 w pozycji OFF (do dołu), 
• gniazdo S0 połączone z zasilaczem, 
• włączony zasilacz stabilizowany (5V),  
• włączony komputer wraz z drukarką,   
• włączony oscyloskop HAMEG, 
• gniazdo wyjścia S1* (pierwsze gniazdo S1) połączone z kanałem CH I, 
• gniazdo wyjścia S1** (drugie gniazdo S1) połączone z kanałem CH II, 

 

⇒ do obserwacji napięcia w badanym obwodzie, 
• uaktywnienie przycisku CH II (na dole ekranu wyświetli się komunikat: 

y2:1V =), 
• uaktywnienie przycisku SINGLE (przygotowanie oscyloskopu przez    

ponowne wciśnięcie przycisku – sygnalizowane świecącą się diodą RES ob-
ok zapalonej diody SGL). 

 

 ⇒ do obserwacji prądu płynącego w obwodzie wykorzystany został sygnał  
      napięciowy występujący na rezystorze Rs = 50 Ω, 
• uaktywnienie przycisku CH II wraz z przyciskiem DUAL, oraz przyciskiem 

INV. (na dole ekranu powinien wyświetlić się komunikat: y1:1 V= +  y2:1 V =).  
W obu kanałach należy ustawić jednakowe wzmocnienia. 

• uaktywnienie przycisku SINGLE (przygotowanie oscyloskopu przez  
ponowne wciśnięcie przycisku – sygnalizowane świecącą się diodą RES  
obok zapalonej diody SGL), 

 

UWAGA: Należy ustawić wyzwolenie oscyloskopu odpowiednio dla badanego 
sygnału – przycisk NM AT, pokrętło LEVEL (ustawienie początkowe  25%). 

Przy badaniu obwodów RC, RL i RLC przez odpowiednio szybkie włączenie  
i wyłączenie napięcia zasilania można zaobserwować dwa stany przełączenia na 
ekranie oscyloskopu, zarejestrować je i następnie wydrukować otrzymane prze-
biegi (wzmocnienie sygnałów i czas przełączenia powinien być tak dobrany aby 
pomiędzy przełączeniami występował stan ustalony). 

2.9.2.2. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RC 

Przy badaniu obwodu RC należy wykorzystać dwa przypadki: z pojemno-
ścią C1 i C2.  
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Rys. 2.9.17. Schemat układu do badania obwodów RC  

przedstawiono poniżej 
 
Włączenie napięcia stałego (ładowanie kondensatora) 

Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie załączenia napięcia stałego 
 oraz wyznaczenia stałej czasowej tych sygnałów. 
1. Zrealizować ustawienia początkowe. Połączyć zaciski 2-4, oraz 3-5. Prze-

łącznik P2 ustawić w położeniu C1.Wyłącznik W2 przestawić w  położenie 
ON (do góry). 

2. Ustawić oscyloskop do obserwacji wybranego sygnału. Proponowane 
ustawienia przy obserwacji przebiegu napięcia 1 V/cm (CH II), oraz 20 ms/cm, 
zaś przy obserwacji przebiegu prądu 1 V/cm (CH I i CH II). 

3. Gdy oscyloskop zostanie przygotowany (pali się zielona dioda RES), należy 
dołączyć do układu napięcie stałe U = 5 V, przez przełączenie P1 w pozycję 
1. Na oscyloskopie otrzymamy odpowiedni przebieg .  

4. Za pomocą programu uruchomionego po włączeniu komputera, odczytać 
dane z oscyloskopu przez wybranie kursorem opcji READ na ekranie 
monitora. Zostanie uruchomiona transmisja (świecenie diody RM na 
pulpicie oscyloskopu) po której na ekranie monitora wyświetlony będzie 
przebieg oczekiwanego sygnału. 

5. Przygotować otrzymany przebieg do wydruku, wybierając myszką ikonę 
drukarki. Wydrukować przebieg nadający się do wyznaczenia stałej 
czasowej rozpatrywanego układu. Na podstawie wyznaczonej wykreślnie 
stałej czasowej i znanej rezystancji obwodu, wyznaczyć pojemność układu. 

 

Powyższe czynności wykonać dla pojemności C2 (P2 w położeniu C2). 
Proponowane nastawy wzmocnienia sygnału podstawy czasu 50ms/cm. 
 

 

RS 
1 

U C1 C2 

P2 P1 
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Rozładowanie kondensatora 
Czynności dla zaobserwowania sygnałów w czasie rozładowania kondensatora 
należy wykonać podobnie jak w pkt. 2.2.1, przełączając P1 z pozycji 1 na pozy-
cję 0.  Uprzednio należy ustawić odpowiednio wyzwolenie oscyloskopu przyci-
skami NM AT (   25%)  lub potencjometrem LEVEL.  

Powyższe czynności wykonać dodatkowo dla pojemności C2 (P2 w położeniu 
C2). Proponowane nastawy wzmocnienia sygnału podstawy czasu 50 ms/cm. 

2.9.2.3. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL 

Praktycznie niemożliwe jest wykonanie idealnej cewki, gdyż zawsze będzie 
posiadała pewną rezystancję wewnętrzną. W badanym układzie wykorzystana 
została cewka zawierająca ok. 5000 zwojów, nawinięta drutem miedzianym  
o przekroju 0,25 mm2. Cewka ma pewną określoną rezystancję RL, a tego  
konsekwencją jest niemożliwość obserwacji napięcia jedynie na samej induk-
cyjności L. Aby zminimalizować wpływ rezystancji RL, można podłączyć do-
datkowo (równolegle) do zacisków cewki, rezystor Rr = 100 Ω.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.9.18. Układ pomiarowy 
 
Włączenie napięcia stałego 

Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie załączenia napięcia stałego, 
oraz dla wyznaczenia stałej czasowej tych sygnałów. 
1. Zrealizować ustawienia początkowe. Połączyć zaciski 2-6, oraz 3-7. 

Wyłącznik W3 przestawić w położenie ON (do góry). 
2. Ustawić oscyloskop odpowiednio do obserwacji napięcia między zaciskami 2-3 

lub prądu w badanym obwodzie. Proponowane ustawienia przy obserwacji 
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przebiegu napięcia 1 V/cm (CH II), oraz 5ms/cm, zaś przy obserwacji przebiegu 
prądu 0,5 V/cm (CH I i CH II). 

3. Przy przygotowanym oscyloskopie, załączyć napięcie U = 5 V, przez przełą-
czenie P1 w pozycję 1 (do góry). Na ekranie oscyloskopu uzyskamy 
odpowiedni przebieg. 

4. Za pomocą programu komputerowego odczytać dane z oscyloskopu przez 
wybranie kursorem opcji READ na ekranie monitora. Na ekranie monitora 
wyświetlony zostanie przebieg oczekiwanego sygnału. 

5. Przygotować otrzymany przebieg do wydruku, wybierając myszką ikonę 
drukarki. Wydrukować przebieg nadający się do wyznaczenia stałej czasowej 
rozpatrywanego układu. Na podstawie wyznaczonej wykreślnie stałej 
czasowej i wartości ustalonego napięcia na zaciskach cewki wyznaczyć wartość 
rezystancji RL, oraz indukcyjność cewki L. 

 
Zwarcie gałęzi z elementami R, L 

Czynności dla zaobserwowania sygnałów w czasie wyłączenia napięcia  
stałego w układzie RL, oraz dla wyznaczenia stałej czasowej tych sygnałów 
należy wykonać analogicznie jak w pkt. 2.3.1, przełączając P1 z pozycji 1 na 
pozycję 0.  Uprzednio należy ustawić odpowiednio wyzwolenie oscyloskopu 
przyciskami NM AT (25%) lub potencjometrem LEVEL.  

2.9.2.4. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RLC 

Przy badaniu układu RLC wykorzystane zostały dwie opcje z różnymi  
pojemnościami dla obserwacji przebiegów aperiodycznych i oscylacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.9.19. Schemat układu pomiarowego 
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Włączenie napięcia stałego w obwodzie aperiodycznym 
Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie załączenia napięcia stałego. 

1. Zrealizować ustawienia początkowe. Połączyć zaciski 2-6, 7-4 oraz 5-3. 
Ustawić przełącznik P3 w poł. 0, zaś P2 w położenie C1. Wyłącznik W2  
i W3 przestawić w położenie ON (do góry). 

2. Ustawić oscyloskop odpowiednio do obserwacji napięcia lub prądu  
w obwodzie. Proponowane ustawienia 1 V/cm (CH I, CH II), oraz 10 ms/cm. 

3. Gdy oscyloskop zostanie przygotowany (pali się zielona dioda RES), 
dołączyć do układu napięcie stałe U = 5 V, przez przełączenie P1 w pozycję 1 
(do góry). Na oscyloskopie otrzymamy odpowiedni przebieg.  

4. Za pomocą programu komputerowego, odczytać dane z oscyloskopu przez 
wybranie kursorem opcji READ na ekranie monitora. Na ekranie monitora 
wyświetlony zostanie przebieg oczekiwanego sygnału. 

5. Przygotować otrzymany przebieg do wydruku i wydrukować otrzymane 
przebiegi.  

 
Włączenie napięcia stałego w obwodzie oscylacyjnym 

Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie załączenia napięcia stałego  
w obwodzie oscylacyjnym wykonać podobnie jak dla obwodu aperiodycznego 
(2.4.1), lecz przy ustawieniu przełącznika P2 w poz.0, a P3 w poz. C3 (obwód  
z pojemnością C3). Proponowane ustawienia dla tego przypadku to 1 V/cm  
i 5 ms/cm dla obserwacji napięcia, oraz 0,5 V/cm (CH I), 0,5 V/cm (CH II)  
i 5 ms/cm dla obserwacji prądu. 

2.9.2.5. Zestawienie wyników 

Wydrukowane wcześniej przebiegi kształtów napięć i prądów (wraz z opi-
sem) dołączyć do sprawozdania. Dokonać odpowiednich obliczeń parametrów 
charakterystycznych w badanych obwodach i wyniki zamieścić w tabelach.  
Wyniki pomiarów i obliczeń dla obwodów RC i RL. 

Tabela 2.9.1 

Typ  
obwodu 

τ iu uu R L C 
ms A V Ω H µF 

RC1       
RC2       
RL       
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Tabela 2.9.2 

Typ  
obwodu 

s1 s2 iu uu R L C 
1/s 1/s A V Ω H µF 

RLC1        
RLC3        

 
Oznaczenia: iu – wartość ustalona natężenia prądu w badanym układzie, 
uu – wartość ustalona napięcia na zaciskach badanego układu, τ, s1, s2 – parametry 
charakterystyczne badanych układów. R, L, C – obliczone parametry rezystan-
cji, indukcyjności i pojemności obwodu. 

Dla układów RLC wyznaczyć pierwiastki równania charakterystycznego  
(s1 i s2), oraz określić obwód korzystając z zależności (2.9.57), (2.9.58) i (2.9.59).  
Dla obwodów z cewką należy pamiętać o jej rezystancji RL (czyli R = RS + RL). 

Wykonać dodatkowe obliczenia dla następujących wartości rzeczywistych 
parametrów obwodu: RS = 50 Ω, RL = 120 Ω, C1 = 220 µF, C2 = 1000 µF, 
C3 = 2,2 µF, C4 = 14,1 µF i L = 0,4 H. Porównać otrzymane wyniki dodatko-
wych obliczeń z wynikami uzyskanymi na podstawie pomiarów (patrz tabele). 

2.9.3. Wnioski i uwagi 

Sprawozdanie powinno zawierać:  
− wydruki komputerowe z graficznym wyznaczeniem stałych czasowych,  
− obliczenia parametrów charakterystycznych (mogą być zamieszczone na  

wydrukach uzyskanych przebiegów),  
− tabele wyników i przykłady obliczeń, 
− wnioski i uwagi dotyczące przeprowadzonego ćwiczenia. 

Literatura 

[1] Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom 1. Obwody liniowe i nieliniowe. 
PWN, Warszawa 1999. 

[2] Tadeusiewicz M.: Teoria obwodów, cz.1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003. 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

268 

2.10. Diody i układy diodowe 

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania i właściwości 
podstawowych układów elektronicznych, w których zastosowano diody pro-
stownicze i diody Zenera. 

 
 

2.10.1. Diody półprzewodnikowe 
2.10.1.1. Właściwości półprzewodników 
2.10.1.2. Złącze p-n 
2.10.1.3. Rodzaje diod półprzewodnikowych 

Diody prostownicze 
Diody Zenera 

2.10.2. Układy elektroniczne z wykorzystaniem diod półprzewodnikowych 
2.10.2.1. Układy prostownicze 

Prostownik jednopółówkowy 
Prostowniki dwupołówkowe 
Podwajacz napięcia 
Powielacz napięcia 

2.10.2.2. Filtry w układach prostowniczych 
2.10.2.3. Stabilizator napięcia stałego 

2.10.3. Badania laboratoryjne 
2.10.3.1. Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej diody  

prostowniczej 
2.10.3.2. Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej diody Zenera 
2.10.3.3. Badanie prostownika jednopołówkowego 
2.10.3.4. Badanie prostownika dwupołówkowego (mostek Graetz’a) 
2.10.3.5. Badanie podwajacza napięcia 
2.10.3.6. Badanie stabilizatora napięcia stałego 
2.10.3.7. Badanie powielacza napięcia 
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2.10.1. Diody półprzewodnikowe 

2.10.1.1. Właściwości półprzewodników 

Szerokie zastosowanie we współczesnej elektronice mają półprzewodniki 
(materiały półprzewodnikowe), a przede wszystkim krzem (Si) i german (Ge). 
W strukturze krystalicznej tych pierwiastków występują wiązania kowalentne. 
Każdy atom jest związany z czterema sąsiednimi atomami, tworząc sieć  
przestrzenną typu czworościanu foremnego. 

Mechanizm przewodnictwa elektrycznego w ciałach krystalicznych w tym 
również w krzemie i germanie wyjaśnia model pasmowy. 

Jak wiadomo, elektrony atomu odosobnionego mogą znajdować się tylko  
w określonych stanach energetycznych, czyli zajmować określone poziomy 
energetyczne. W krysztale, wskutek wzajemnego oddziaływania wielu jedna-
kowych atomów, poziomy energetyczne ulegają rozszczepieniu, tworzą się strefy 
możliwych stanów energetycznych o prawie ciągłym widmie zwane pasmami 
energetycznymi. Dla procesu przewodnictwa elektrycznego istotne znaczenie 
mają dwa pasma energetyczne: pasmo walencyjne (podstawowe) i pasmo 
przewodnictwa. Pasmo walencyjne odpowiada wartościom energii elektronów 
walencyjnych, a pasmo przewodnictwa – wartościom energii, przy których  
elektrony stają się swobodnymi i mogą brać udział w procesie przewodzenia 
prądu elektrycznego. 

 

 
 

Rys. 2.10.1. Model pasmowy półprzewodnika: a) w stanie niewzbudzonym, 
 b)  z nośnikami swobodnymi 
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W strukturze pasmowej półprzewodników, między pasmem walencyjnym a 
pasmem przewodnictwa znajduje się wąskie pasmo zabronione o odstępie  
∆W (∆WSi = 1,08e V, ∆WGe = 0,68 eV), którego elektrony nie mogą obsadzać. 
W metalach pasma przewodnictwa i walencyjne zachodzą na siebie, a w izolatorach 
przedzielone są bardzo szerokim pasmem zabronionym (∆W > 2e V). 

Idealny kryształ krzemu lub germanu w stanie niewzbudzonym jest izolato-
rem. W tym stanie pasmo walencyjne jest całkowicie wypełnione, a pasmo 
przewodnictwa jest całkowicie wolne – rys. 2.10.1a. Jeżeli taki kryształ otrzyma 
z zewnątrz pewną ilość energii – np. cieplnej, to może nastąpić lokalne zerwa-
nie wiązania kowalentnego i przejście elektronu z pasma walencyjnego do  
pasma przewodnictwa – rys. 2.10.1b. 

Elektron staje się wówczas swobodnym nośnikiem ładunku ujemnego.  
Pozostałe po elektronie wolne miejsce w wiązaniu – równoważne elementarne-
mu ładunkowi dodatniemu – nazywa się dziurą, a opisane zjawisko – generacją 
pary elektron-dziura. Obok zjawiska generacji może zachodzić proces odwrotny – 
rekombinacja. Polega on na wzajemnej neutralizacji ładunków dziury 
i elektronu powracającego do pasma walencyjnego. W warunkach równowagi 
termicznej liczba generowanych par elektron-dziura jest równa liczbie par pod-
legających rekombinacji. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników oparte 
na zjawisku generacji par elektron-dziura nazywa się przewodnictwem samo-
istnym, a półprzewodnik, w którym występuje ten rodzaj przewodnictwa – 
półprzewodnikiem samoistnym. Wprowadzając do czystego germanu lub 
krzemu pewne określone porcje domieszek pierwiastków trój- lub pięciowarto-
ściowych (1 atom domieszki na 108 atomów pierwiastka podstawowego), 
otrzymuje się tzw. półprzewodniki domieszkowe, które w technice półprze-
wodnikowej mają największe znaczenie.  

Atomy pierwiastków pięciowartościowych (antymon, arsen, fosfor) wpro-
wadzone jako domieszki, tworzą swymi czterema elektronami walencyjnymi 
wiązanie kowalentne z atomami pierwiastka podstawowego, a pozostały  
w nadmiarze piąty elektron nie wchodzi do żadnego wiązania i staje się elektro-
nem swobodnym. Domieszki dostarczające elektrony nadmiarowe nazywają się 
donorami, a półprzewodnik, którego cechą charakterystyczną jest przewodnictwo 
elektronowe, nosi nazwę półprzewodnika typu n. 

Domieszki z pierwiastków trójwartościowych (bor, gal, ind) również two-
rzą wiązania kowalentne z atomami pierwiastka podstawowego. Wskutek braku 
jednego elektronu walencyjnego w jednym z wiązań powstaje dziura. 

Domieszki powodujące niedomiar elektronów w wiązaniach sieci krysta-
licznej półprzewodnika nazywają się akceptorami, a półprzewodniki, których 
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cechą charakterystyczną jest przewodnictwo dziurowe, noszą nazwę półprze-
wodników typu p. 

O charakterze przewodnictwa danego półprzewodnika decydują więc przewa-
żające nośniki ładunków zwane większościowymi. Na przykład w półprzewod-
niku typu n nośnikami większościowymi są elektrony, a mniejszościowymi – 
dziury. W półprzewodniku domieszkowym oprócz nośników większościowych 
zawsze występują nośniki mniejszościowe – jako rezultat generacji termicznej 
par: elektron-dziura. 

2.10.1.2. Złącze p-n 

Złącze p-n powstaje wtedy, gdy w krysztale półprzewodnika wytworzone 
zostaną dwa obszary o odmiennym typie przewodnictwa p i n. Schemat złącza  
p-n i jego niektóre właściwości przedstawiono na rys. 2.10.2. 
 

 

Rys. 2.10.2. Złącze p-n niespolaryzowane: a) schemat złącza, b) rozkład koncentracji 
dziur i elektronów swobodnych, c) rozkłady ładunku przestrzennego,  

d) rozkład potencjału 
 

Koncentracja elektronów swobodnych w obszarze n jest znacznie większa 
niż w obszarze p, w którym stanowią one nośniki mniejszościowe. Podobnie 
koncentracja dziur w obszarze p jest znacznie większa niż w obszarze n. Wskutek 
różnicy koncentracji następuje dyfuzja nośników większościowych: elektronów 
z obszaru n do p i dziur z obszaru p do n. Nośniki te po przejściu warstwy gra-
nicznej ulegają rekombinacji. W wyniku procesu dyfuzji w warstwie granicznej 
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(obszarze przejściowym) po stronie obszaru n zanikają elektrony swobodne,  
a pozostają niezrównoważone elektrycznie dodatnie jony donorów, tworząc 
dodatni ładunek przestrzenny. W analogiczny sposób powstaje ujemny ładunek 
przestrzenny w granicznej warstwie przejściowej po stronie obszaru p  
(rys. 2.10.2c). Na złączu powstaje pole elektryczne i bariera potencjału U0  
(rys. 2.10.2d). Pole elektryczne przeciwdziała dyfuzji nośników większościowych, 
natomiast sprzyja przepływowi generowanych termicznie nośników mniejszościo-
wych: elektronów swobodnych z obszaru p do n i dziur w kierunku przeciwnym. 
Opisany wyżej przepływ nośników większościowych nazywa się prądem  
dyfuzyjnym, a przepływ nośników mniejszościowych – prądem termicznym. 

W warunkach równowagi dynamicznej złącza, prądy te wzajemnie się 
kompensują. Jeżeli do złącza p-n doprowadzone zostanie z zewnątrz napięcie U 
w ten sposób, aby dodatni biegun źródła był połączony z obszarem p, a ujemny 
– z obszarem n, to bariera potencjału złącza niespolaryzowanego U0 obniża się 
o wartość U (rys. 2.10.3). 
 

 

Rys. 2.10.3. Złącze p-n spolaryzowane w kierunku przewodzenia 
 

Przez obszar przejściowy może teraz przepływać duży prąd dziurowy 
z obszaru p do obszaru n i prąd elektronowy w kierunku przeciwnym. Ten  
sposób polaryzacji złącza p-n nazywa się polaryzacją w kierunku przewodzenia. 
Złącze spolaryzowane w kierunku przewodzenia odznacza się małą rezystancją 
wewnętrzną, a zatem dobrym przewodnictwem prądu. W przypadku polaryzacji 
odwrotnej przedstawionej na rys. 2.10.4 bariera potencjału U0 podwyższa się  
o wartość napięcia U, hamując przepływ nośników większościowych. 

Obszar ładunku przestrzennego pozbawiony nośników prądu zwany  
warstwą zaporową rozszerza się, co powoduje wzrost rezystancji wewnętrznej 
złącza. Ten rodzaj polaryzacji złącza p-n nazywa się polaryzacją w kierunku 
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zaporowym. Przez złącze spolaryzowane zaporowo przepływa tylko nieznaczny 
prąd wsteczny wywołany ruchem nośników mniejszościowych, tj. dziur 
z obszaru n do obszaru p, a elektronów w kierunku przeciwnym. Prąd wsteczny 
zależy tylko od temperatury złącza, gdyż jego główną składową jest prąd  
termiczny. 

 

Rys. 2.10.4. Złącze p-n spolaryzowane w kierunku zaporowym 
 

Z powyższych rozważań wynika, że charakterystyka napięciowo-prądowa 
złącza p-n jest asymetryczna – rys. 2.10.6. 

Właściwość dobrego przewodnictwa prądu tylko w jednym kierunku jest 
podstawą wykorzystania złącz p-n w wielu elementach półprzewodnikowych 
(diody, tranzystory, tyrystory). 

2.10.1.3. Rodzaje diod półprzewodnikowych 

Diody półprzewodnikowe są to elementy dwukońcówkowe, w których wy-
korzystuje się właściwości złącza p-n. Ze względu na cechy funkcjonalne zwią-
zane z określonymi zastosowaniami rozróżnia się diody: 
• prostownicze, 
• uniwersalne, 
• stabilizacyjne (Zenera),  
• impulsowe, 
• pojemnościowe (warikapy, waraktory), 
• tunelowe, 
• fotodiody, 
• elektroluminescencyjne, 
• mikrofalowe. 

Spośród różnych typów diod półprzewodnikowych omówione zostaną  
tylko diody prostownicze i Zenera. 
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Diody prostownicze 

Diodę prostowniczą stanowi złącze p-n (rys. 2.10.5), wytworzone w płytce 
monokryształu krzemu lub germanu. Doprowadzenia metalowe obszarów p i n 
stanowią odpowiednio anodę i katodę diody. Właściwości prostownicze diody 
wynikają bezpośrednio z asymetrii charakterystyki napięciowo-prądowej  
złącza p-n (rys. 2.10.6). 
 

 
 

Rys. 2.10.5. Dioda prostownicza: a) schemat budowy, b) symbol graficzny 
 

 
 

Rys. 2.10.6. Charakterystyka napięciowo-prądowa złącza p-n 
 

Właściwości diod prostowniczych charakteryzuje się za pomocą parame-
trów granicznych i parametrów charakterystycznych określanych zarówno dla 
kierunku przewodzenia, jak i dla kierunku wstecznego (zaporowego). 
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Podstawowymi parametrami diod są: 

• maksymalny średni prąd przewodzenia, uznawany za prąd znamionowy IFN 
diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia, 

• szczytowe wsteczne napięcie pracy UR. 
Na rysunku 2.10.7 przedstawione są charakterystyki prostowniczej diody 

krzemowej przy różnych temperaturach złącza odpowiednio dla stanu przewo-
dzenia (a) i stanu zaporowego (b). 
 

 
 

Rys. 2.10.7. Charakterystyki napięciowo-prądowe diody prostowniczej: 
a) w stanie przewodzenia,  b) w stanie zaporowym 

 
W stanie przewodzenia na diodzie występuje nieznaczny spadek napięcia 

rzędu (0,6-0,7) V. W stanie zaporowym przez diodę przepływa nieznaczny prąd 
wsteczny (nA!), silnie zależny od temperatury złącza. Napięcie występujące na 
diodzie w stanie zaporowym nazywa się napięciem wstecznym UR. Po prze-
kroczeniu pewnej wartości maksymalnej napięcia wstecznego URM prąd 
wsteczny szybko wzrasta, co może spowodować termiczne uszkodzenie diody. 
Dopuszczalna temperatura złącza p-n diod krzemowych – ok. 150ºC, a złącz 
germanowych jest rzędu 90ºC. Diody prostownicze większych mocy są zwykle 
zaopatrzone w radiatory, chłodzone wymuszonym obiegiem powietrza. Diody 
przewidziane do prostowania dużych prądów mają dużą powierzchnię złącza, 
a w związku z tym – dużą pojemność warstwy zaporowej. Ogranicza to ich  
zakres pracy właściwie tylko do niskich częstotliwości. W układach wysokiej 
częstotliwości (np. detekcyjnych) są stosowane diody o małej pojemności  
złącza (diody ostrzowe). Obecnie diody krzemowe prostownicze wypierają 
prawie całkowicie diody germanowe z układów elektronicznych. Dzieje się to 
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ze względu na zalety jakie posiada krzem jako materiał półprzewodnikowy, 
a mianowicie: 
• emisja cieplna w krysztale krzemu jest bardzo mała, co umożliwia pracę 

złącz krzemowych w temperaturze nawet do 200ºC, przy czym wartości prą-
du wstecznego są nieznaczne, 

• możliwość osiągania wysokiego dopuszczalnego napięcia wstecznego, do 
maksymalnej wartości 2000 V, a nawet więcej,  

• możliwość osiągania dużej gęstości prądu do 200 A/cm2. 
 
Diody Zenera 

Diody Zenera są to specjalne diody krzemowe, w których wykorzystuje się 
zakrzywienie charakterystyki prądowo-napięciowej w obszarze przebicia Zenera 
(przebicia nieniszczącego struktury krystalicznej półprzewodnika). 

Podczas normalnej pracy dioda Zenera jest zatem spolaryzowana 
w kierunku zaporowym.  

Charakterystyka prądowo-napięciowa diody przedstawiona jest na rysun- 
ku 2.10.8. Napięcie wsteczne Uz, przy którym następuje gwałtowne zakrzywie-
nie charakterystyki nazywa się napięciem Zenera. Wartość napięcia Uz zależy 
od rezystywności użytego krzemu i dla najczęściej spotykanych typów diod 
Zenera wynosi od kilku do kilkudziesięciu woltów. 
 

Rys. 2.10.8. Charakterystyka napięciowo-prądowa diody Zenera 
 

Spadek napięcia na diodzie w obszarze przebicia, zwany napięciem stabi-
lizacji, prawie nie zależy od prądu przepływającego przez diodę. Parametrem, 
który charakteryzuje zależność napięcia stabilizacji od prądu jest rezystancja 
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dynamiczna rz, wyrażająca stosunek przyrostu napięcia stabilizacji ∆Uz do 
przyrostu prądu ∆Iz: 

 z
z

z

Ur
I

∆
=

∆
                        (2.10.1) 

Rezystancja dynamiczna diody Zenera w zakresie stabilizacji jest bardzo 
mała. W rozważaniach przybliżonych przyjmuje się, że napięcie stabilizacji jest 
stałe (niezależne od prądu) równe wartości napięcia Zenera Uz. Maksymalna 
wartość prądu Iz max, przy której dioda Zenera może pracować, jest ograniczona jej 
mocą dopuszczalną Ptot zgodnie z zależnością: 

 tot
zmax

z

PI
U

=                         (2.10.2) 

Po przekroczeniu mocy Ptot może nastąpić uszkodzenie diody na skutek termiczne-
go przebicia złącza p-n. Diody Zenera znajdują szerokie zastosowanie  
w układach stabilizacyjnych, ograniczających napięcie itp. Symbol graficzny diody 
Zenera przedstawiony jest na rys. 2.10.9.  
 
 
 
 

Rys. 2.10.9. Symbol graficzny diody Zenera 

2.10.2. Układy elektroniczne z wykorzystaniem diod  
   półprzewodnikowych 

Większość układów elektronicznych zasilana jest napięciem stałym. Reali-
zowane to jest z wykorzystaniem układów zwanych zasilaczami. Są to układy, 
których zadanie polega na wyprostowaniu napięcia przemiennego, odfiltrowaniu 
składowych zmiennych i ewentualnej stabilizacji uzyskanego napięcia stałego. 
Napięcie to doprowadzone jest następnie do układu obciążenia. Blokowy  
schemat funkcyjny zasilacza przedstawiony jest na rys. 2.10.10. 

 

 

Rys. 2.10.10. Blokowy schemat funkcyjny zasilacza 
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2.10.2.1. Układy prostownicze 

Prostownik jednopołówkowy 
Najprostszy układ prostownika, zwany jednofazowym układem jednopo-

łówkowym przedstawiony jest na rys. 2.10.11a. 
 
 
 
 

 
 
 

b) 

 
 
 
 

c) 
 
 
 
 
 

d) 

 
Rys. 2.10.11. Prostownik jednopołówkowy: a) schemat, b) przebieg czasowy napięcia 

zasilającego, c) przebieg czasowy napięcia na rezystancji obciążenia,  
d) przebieg czasowy prądu. 

 
Układ zawiera źródło napięcia sinusoidalnego u = Umsin ωt, zawór elek-

tryczny w postaci diody prostowniczej i rezystancję obciążenia R. Dzięki  
zaworowemu działaniu diody, prąd w obwodzie może płynąć tylko w jednym 
kierunku (jest to słuszne dla idealnego prostownika, gdyż w układzie rzeczywi-
stym przy polaryzacji diody w kierunku zaporowym płynie niewielki prąd 
wsteczny). Wartość chwilowa prądu jest określona zależnościami: 

  
mUui sin t dla 0 t

R R
i 0 dla t 2

= = ω < ω < π

= π ≤ ω ≤ π
                         (2.10.3) 

Jest to prąd tętniący o przebiegu przedstawionym na rys. 2.10.11d.  
Przebieg napięcia uo na odbiorniku jest pokazany na rys. 2.10.11c. Napięcie 
wyjściowe uo jest napięciem tętniącym jednokierunkowym. Wartość średnia, 
czyli składowa stała tego napięcia wynosi: 



2.10. Diody i układy diodowe 
 

279 

m m
0sr

0 0

U U1U ud( t) sin td( t) .
2 2

π π

= ω = ω ω =
π π π∫ ∫    (2.10.4) 

Prostowniki dwupołówkowe 
Na rysunku 2.10.12a jest przedstawiony układ prostownika dwupołówko-

wego, zwanego układem mostkowym (mostek Graetza). Przy dodatniej półfali 
napięcia u przewodzą diody D1 i D2, a przy ujemnej – diody D3 i D4. Prąd pły-
nący przez odbiornik ma ten sam kierunek w obu półokresach. Przebiegi napięć  
i prądów w układzie mostkowym przedstawiono na rys. 2.10.12c i 2.10.12d. 
Średnia wartość wyprostowanego napięcia, która w danym przypadku wynosi: 

0sr m m
0

1 2U U sin td( t) U
π

= ω ω =
π π∫  

jest dwa razy większa niż w układzie prostownika jednopołówkowego. 
 

 

b) 
 
 
 
 

c) 
 
 
 
 
 

d) 

 
Rys. 2.10.12. Prostownik jednofazowy dwupołówkowy: a) schemat, b) przebieg czasowy 

napięcia zasilającego, c) przebieg czasowy prądu obciążenia, d) przebieg czasowy  
napięcia na rezystancji obciążenia 

 
Inny układ jednofazowego prostownika dwupołówkowego jest przedstawiony 
na rysunku 2.10.13a. 
 

a) 
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b) 
 
 
 
 
 

c) 
 
 
 
 
 

d) 

 
Rys. 2.10.13. Prostownik jednofazowy dwupołówkowy w układzie transformatoro-

wym:a) schemat, b) przebieg czasowy napięcia zasilającego, c) przebieg czasowy prądu  
obciążenia, d) przebieg czasowy napięcia na rezystancji obciążenia 

 
W układzie tym, w uzwojeniu wtórnym transformatora Tr, jest wykorzy-

stywany środkowy odczep w celu uzyskania dwóch napięć sinusoidalnych 
o jednakowych amplitudach, lecz przesuniętych względem siebie w fazie o 180°, 
to znaczy: 

  2 1u (t) u (t).= −                          (2.10.5) 

W ciągu połowy okresu, gdy u1 > 0 przewodzi dioda D1 i wówczas przy założe-
niu idealnej charakterystyki diod mamy u0 = u1. Gdy napięcie u1 przyjmuje 
ujemne wartości, wtedy napięcie u2 > 0 i przewodzi dioda D2. Wtedy u0 = u2.  
W wyniku tego przez rezystancję obciążenia R płynie prąd tętniący o przebiegu 
podanym na rys. 2.10.13c. 

Średnia wartość wyprostowanego napięcia, w tym przypadku wynosi: 

 0sr m
2U U=
π

             (2.10.6) 

i jest dwa razy większa niż w układzie prostownika jednopołówkowego pracu-
jącego z tym samym przemiennym napięciem wejściowym i z tym samym  
obciążeniem (ϑtrafo = 1:1).  

a) 
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Należy zwrócić uwagę, że maksymalna wartość napięcia wstecznego występujące-
go na diodach w układzie transformatorowym jest dwukrotnie większa niż  
w układzie mostkowym, przy założeniu jednakowych napięć wyjściowych,  
co stanowi wadę tego układu. 
 
Podwajacz napięcia 

Na rysunku 2.10.14 przedstawiony jest układ  podwajacza napięcia. 
 

 
Rys. 2.10.14. Prostownik dwupołówkowy z podwajaczem napięcia 

 
Przy dodatniej półfali napięcia zasilającego u kondensator C1 ładuje się po-

przez diodę D1 (linia a – rys. 2.10.14). Napięcie na kondensatorze narasta do 
wartości Um równej amplitudzie napięcia źródła. Podobnie w następnym póło-
kresie ładuje się kondensator C2 poprzez diodę D2 (linia b – rys. 2.10.14).  
Napięcie na wyjściu układu będące sumą napięć na poszczególnych kondensa-
torach, jest równe w przybliżeniu podwojonej amplitudzie napięcia zasilającego 
Uo ≅ 2Um.  

Istotną wadą tego układu jest mała stałość napięcia U0 przy zmianie obcią-
żenia. Zwiększenie stabilności napięcia wyjściowego U0 uzyskuje się po zasto-
sowaniu kondensatorów o dużej pojemności. 
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Powielacz napięcia 
Układ powielacza napięcia przedstawiony jest na rysunku 2.10.15. 
 

 
 

Rys. 2.10.15. Powielacz napięcia, 
 
Przy dodatniej półfali napięcia zasilającego ładuje się kondensator między 
punktami a i b do wartości maksymalnej Um napięcia zasilającego. Podczas 
ujemnej półfali napięcie to będzie się dodawać do napięcia zasilającego, aby 
naładować kondensator między punktami e i f do wartości 2Um. Łącząc kaska-
dowo diody i kondensatory w sposób pokazany na rysunku, można osiągnąć 
wielokrotne powielenie napięcia. Wyjściowe napięcie wyprostowane powiela-
cza może być zdejmowane z zacisków ab, ac, ad,... lub ef, eg,.... W zależności 
od tego, które z zacisków wyjściowych są wykorzystywane, uzyskuje się napię-
cie wyprostowane o wartości równej parzystej lub nieparzystej wielokrotności 
amplitudy napięcia prostowanego, przy tym krotność powielania jest równa 
liczbie diod znajdujących się pomiędzy zaciskami wyjściowymi. W praktyce 
krotność powielania jest zazwyczaj ograniczona do kilkunastu lub kilkudziesię-
ciu – w zależności od prądu obciążenia. 

Diody w powielaczu napięcia są narażone jedynie napięciowo, gdyż 
w obwodach powielacza płyną niewielkie prądy. Narażenie napięciowe diod 
jest tu takie samo jak w prostowniku jednopołówkowym jednofazowym.  
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2.10.2.2. Filtry w układach prostowniczych 
Tętnienia napięć otrzymywanych na wyjściach prostowników są w wielu 

przypadkach niepożądane. Jednym ze sposobów zmniejszenia tętnień jest zasto-
sowanie filtrów. Najczęściej stosuje się filtry indukcyjne, pojemnościowe,  
pojemnościowo – indukcyjne lub pojemnościowo – rezystancyjne. 

Na rysunku 2.10.16a przedstawiony jest układ prostownika jednopołówko-
wego z filtrem pojemnościowym. 
 

 

b) 

 
Rys. 2.10.16. Prostownik jednopołówkowy z filtrem  pojemnościowym: a) schemat,  

b) przebiegi czasowe napięcia i prądu 
 

W czasie przewodzenia diody przez odbiornik R i przez kondensator C 
płyną odpowiednio prądy: 

m
R

C m

Uui sin t
R R

dui C CU cos t,
dt

= = ω

= = ω ω
                       (2.10.7) 

a przez diodę przepływa prąd sumaryczny i = iR + iC. Z chwilą t1 (rys. 2.10.16b), 
gdy prąd i zmaleje do zera (i = 0), dioda przestaje przewodzić odcinając obwód RC 
od źródła. Od chwili t1, czyli od napięcia początkowego Um`następuje rozładowanie 
kondensatora przez odbiornik R, przy czym prąd wyładowania maleje wykładniczo 
zgodnie z zależnością 

1t t
m RC

R
Ui e .
R

−
−

=                   (2.10.8) 
 

Prądowi rozładowania odpowiada napięcie na odbiorniku 

 
1t t

RC
R mu Ri U e .

−

= =                (2.10.9) 

Proces rozładowania kondensatora trwa aż do chwili t2, w której następuje 
zrównanie napięcia na kondensatorze z napięciem źródła. 
 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

284 

Od tej chwili zawór ponownie zaczyna przewodzić i proces się powtarza. 
Skuteczność działania filtru pojemnościowego zależy od stałej czasowej  
τ = RC. Przy małych wartościach R należy stosować kondensatory o dużej po-
jemności. Filtry stosowane w praktyce mają zwykle bardziej złożone układy. 

2.10.2.3. Stabilizator napięcia stałego 

Zadaniem stabilizatora jest utrzymanie stałej wartości napięcia na wyjściu 
Uwy niezależnie od wahań napięcia wejściowego i prądu obciążenia I0. 

Przykładowy układ stabilizatora napięcia stałego wykonanego z wykorzy-
staniem diody Zenera przedstawiony jest na rys. 2.10.17a. 
 

 
Rys. 2.10.17. Stabilizator napięcia stałego z diodą Zenera: a) schemat,  

b) charakterystyka prądowo-napięciowa diody Zenera 
 

Układ składa się z rezystora R, elementu regulacyjnego niesterowanego 
w postaci diody Zenera oraz rezystora R0, stanowiącego obciążenie. Na  
rys. 2.10.17b widać, że przy wzroście napięcia wejściowego od U1 do U2,  
czyli o wartość ∆Uwe, punkt pracy diody Zenera przesuwa się z punktu A do 
punktu B. Zmiana napięcia wyjściowego ∆Uwy jest nieproporcjonalnie mała. 
Tak więc dioda Zenera dzięki odpowiedniej charakterystyce napięciowo-
prądowej jest elementem, który przy zmianach napięcia wejściowego tak zmie-
nia swoją rezystancję dla prądu stałego, że w konsekwencji napięcie na wyjściu 
układu ulega bardzo niewielkim zmianom. Napięcie wejściowe musi spełniać 
warunek Uwe > Uz. 

 
 
 
 

a)                                                                     b) 
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2.10.3. Badania laboratoryjne 

2.10.3.1. Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej diody prostowniczej 

 

 
 

Rys. 2.10.18. Schemat połączeń 
 

W układzie przedstawionym na rysunku 2.10.18 wykonać pomiary dla kilku  
zadanych wartości napięcia. Dokładnie wyznaczyć napięcie, przy którym dioda 
zaczyna przewodzić (przy polaryzacji w kierunku przewodzenia). 

Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.10.1. 
 

Tabela 2.10.1 

 Kierunek przewodzenia Kierunek zaporowy 
Lp. U I U I 

 V mA V mA 
1     

… … .. … … 
10     

 
Na podstawie wyników pomiarów narysować charakterystykę prądowo-

napięciową I = f(U) badanej diody. Dla jednej wybranej wartości napięcia 
z tabeli 2.10.1 obliczyć rezystancje diody w kierunku przewodzenia i w kierunku 
zaporowym. 

RF =                                     RR = 
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2.10.3.2. Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej diody Zenera 

 

 
 

Rys. 2.10.19. Schemat połączeń 
 

W układzie przedstawionym na rysunku 2.10.19 wykonać pomiary dla  
kilku zadanych wartości napięcia.  

Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.10.2. 
 
 

Tabela 2.10.2 

 Kierunek przewodzenia Kierunek zaporowy 
Lp. U I U I 

 V mA V mA 
1     

… … .. … … 
10     
 
Na podstawie wyników pomiarów narysować charakterystykę prądowo-

napięciową I = f(U) badanej diody. Wyznaczyć rezystancję dynamiczną diody 
w kierunku zaporowym zgodnie z następującym wzorem: 

z
z

z

Ur
I

∆
=

∆
 

Porównać otrzymane charakterystyki diody prostowniczej i diody Zenera. 
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2.10.3.3. Badanie prostownika jednopołówkowego  

 

 
Rys. 2.10.20. Schemat połączeń 

 
W układzie przedstawionym na rysunku 2.10.20 wykonać następujące ba-

dania i pomiary: 
a) zaobserwować i odrysować z ekranu oscyloskopu kształt krzywej napięcia 

wejściowego, 
b) zaobserwować i odrysować z ekranu oscyloskopu kształt krzywej napięcia 

wyjściowego (na odbiorniku) przy odłączonym (w – otwarty) i załączonym 
kondensatorze (w – zamknięty), 

c) zmieniając wartość rezystancji RO pomierzy charakterystykę zewnętrzną 
prostownika przy odłączonym (w – otwarty) i załączonym kondensatorze C 
(w – zamknięty). 

Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.10.3. 
 

Tabela 2.10.3 

Lp. U I U(zC) I(zC) 

 V mA V mA  
1     

… … … … … 
8     
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Na podstawie wyników pomiarów zawartych w tabeli 3 wykonać charakte-
rystyki zewnętrzne dla wartości skutecznych U = f(I), przy włączonym i odłą-
czonym kondensatorze. 

2.10.3.4. Badanie prostownika dwupołówkowego (mostek Graetz'a) 

 
Rys. 2.10.21. Schemat połączeń 

 
W układzie przedstawionym na rysunku 2.10.21 wykonać badania i pomia-

ry jak w punkcie 2.10.3.2. 
Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.10.4. 

 
Tabela 2.10.4 

Lp. U I U(zC) I(zC) 

 V mA V mA  
1     

… … … … … 
8     

 
Na podstawie wyników zawartych w tabeli 2.10.4 narysować charakterystykę 

zewnętrzną dla wartości skutecznych U = f(I), przy włączonym i odłączonym 
kondensatorze.  

 

UWAGA: Charakterystyki te narysować na wspólnym wykresie z charaktery-
stykami z p. 2.10.3.3. 
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2.10.3.5. Badanie podwajacza napięcia 

 

 
Rys. 2.10.22. Schemat połączeń 

 
W układzie przedstawionym na rys. 2.10.22 wykonać następujące badania  

i pomiary: 
a) zaobserwować i odrysować z ekranu oscyloskopu kształt krzywej napięcia 

wejściowego, 
b) zaobserwować i odrysować z ekranu oscyloskopu kształt krzywej napięcia 

wyjściowego (na odbiorniku) przy odłączonym i załączonym obciążeniu, 
c) odczytać wartość maksymalną napięcia wejściowego (z oscyloskopu) oraz 

odczytać wskazania woltomierza. 
Pomiary wykonać dla dwóch wartości napięcia wejściowego. 

Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.10.5. 
 

Tabela 2.10.5 

Lp. 
Uwe max Uwy 

V V 
1   
2   
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Na podstawie wyników z tabeli 2.10.5 obliczyć dla obydwu wartości  
napięć stosunek 

wy

wemax

U
U

= 

2.10.3.6. Badanie stabilizatora napięcia stałego 

 
 

Rys. 2.10.23. Schemat połączeń 
  

W układzie przedstawionym na rysunku 2.10.23 wykonać pomiary dla kil-
ku zadanych wartości napięcia wejściowego. 

Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.10.6. 
 

Tabela 2.10.6 

Lp. Uwe Iz Uwy 

 V mA V 
1    

… … … … 
6    

 
Na podstawie wyników zawartych w tabeli 6 narysować charakterystykę 

Uwy = f(Uwe). Określić współczynnik stabilizacji  

wy wy
U

we we

dU U
F

dU U
∆

= =
∆

= 
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2.10.3.7. Badanie powielacza napięcia 

 
Rys. 2.10.24. Schemat połączeń 

 
W układzie przedstawionym na rys. 2.10.24 wykonać następujące badania: 

a) zaobserwować i odrysować z ekranu oscyloskopu kształt krzywej napięcia 
wejściowego, 

b) zaobserwować na ekranie oscyloskopu kształt napięcia wyjściowego, 
c) odczytać wartość napięcia wejściowego (z oscyloskopu) oraz odczytać 

wskazania woltomierza. 
Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.10.7. 

 
Tabela 2.10.7 

Uwe max Uwy 

V V 
  

 
Na podstawie wyników z tabeli 2.10.7 obliczyć: 

wy

wemax

U
U

=  
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2.11. Tranzystor i układy tranzystorowe 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami i zasadą dzia-
łania oraz zastosowaniem tranzystorów bipolarnego i polowego. 

 
 

2.11.1. Podstawy teoretyczne 
2.11.1.1. Tranzystor bipolarny. Budowa, zasada działania 
2.11.1.2. Tranzystor polowy z izolowaną bramką. Budowa, zasada  

                            działania 
2.11.1.3. Praca tranzystora jako klucza sterowanego 
2.11.1.4. Analiza pracy jednostopniowego wzmacniacza tranzystorowego  

                             prądu zmiennego w układzie OE 
2.11.2. Badania laboratoryjne 

2.10.2.1. Wyznaczanie charakterystyk wejściowej i wyjściowej oraz  
           wzmocnienia prądowego i napięciowego tranzystora  
           bipolarnego 

Wyznaczanie charakterystyki wejściowej 
Wyznaczanie charakterystyki wyjściowej 
Wyznaczanie stałoprądowego wzmocnienia prądowego 

2.10.2.2. Praca tranzystora bipolarnego jako klucza sterowanego 
2.10.2.3. Wyznaczanie współczynnika wzmocnienia wzmacniacza  

           w układzie OE 
2.10.2.4. Wyznaczanie charakterystyk przejściowej i wyjściowej  

            oraz wzmocnienia prądowego i napięciowego tranzystora  
            polowego 

Wyznaczanie charakterystyki przejściowej 
Wyznaczanie charakterystyki wyjściowej 
Wyznaczanie stałoprądowego wzmocnienia napięciowego 

2.10.2.5. Praca tranzystora polowego jako klucza sterowanego 
2.10.2.6. Wyznaczanie współczynnika wzmocnienia wzmacniacza  

                             w układzie WS 
 
 



2.11. Tranzystor i układy tranzystorowe 
 

293 

2.11.1. Podstawy teoretyczne 

Tranzystor jest to trójelektrodowy (lub czteroelektrodowy) element  
półprzewodnikowy pełniący podstawową rolę w elektronicznych układach ana-
logowych i cyfrowych, jako wzmacniacz, przełącznik itp. Tranzystor może być 
elementem indywidualnym (dyskretnym) lub częścią monolitycznego układu 
scalonego. Tranzystory dzieli się ogólnie na: bipolarne i unipolarne (polowe). 
Dalszego, bardziej szczegółowego, podziału dokonuje się zwykle ze względu 
na: rodzaj półprzewodnika (tranzystory krzemowe, germanowe), właściwości  
i zastosowania (tranzystory małej i dużej mocy, małej i wielkiej częstotliwości, 
impulsowe, wysokonapięciowe), cechy konstrukcyjno-technologiczne itp. 

2.11.1.1. Tranzystor bipolarny. Budowa, zasada działania 

Tranzystor bipolarny jest przyrządem półprzewodnikowym o dwóch  
złączach p-n zbudowanym z trzech warstw półprzewodników domieszkowych 
wykazujących kolejno przewodnictwa typu p-n-p lub n-p-n (dodatkowa  
warstwa n+ to silnie domieszkowany obszar typu n). Są one uzyskane w mono-
krysztale półprzewodnika, najczęściej krzemu (Si). Przykładową budowę tranzysto-
ra bipolarnego o strukturze epitaksjalno-planarnej przedstawia rysunek 2.11.1. 

 

 
Rys. 2.11.1. Budowa tranzystora bipolarnego o strukturze epitaksjalno-planarnej 
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Warstwa wewnętrzna nazywa się bazą (B) a warstwy zewnętrzne emiterem 
(E) i kolektorem (C) (rys. 2.11.2). Emiter baza i kolektor mają doprowadzenia 
metaliczne zwane elektrodami tranzystora. 

Tranzystor bipolarny może pracować w trzech układach pracy: o wspólnej 
bazie (OB), o wspólnym emiterze (OE) oraz o wspólnym kolektorze (OC). 
Strukturę, symbole graficzne tranzystora bipolarnego (NPN i PNP) i polaryzację 
elektrod w układzie OB przedstawiono na rysunku 2.11.2. 
 

 
 

Rys. 2.11.2. Struktura, polaryzacja elektrod (układ OB) i symbole graficzne tranzystora: 
a) typu p-n-p; b) typu n-p-n 

 
Stan tranzystora zapewniający uzyskanie przez niego właściwości wzmacnia-

jących uzyskuje się przez odpowiednią polaryzację elektrod (rys. 2.11.2).  
W obydwu typach tranzystorów złącze emiterowe (emiter-baza) spolaryzowane 
jest w kierunku przewodzenia, zaś kolektorowe (kolektor-baza) w kierunku zapo-
rowym.  

Zachodzące w tranzystorze zjawiska fizyczne wyjaśniono na przykładzie 
tranzystora p-n-p. (rys. 2.11.3). 
 

a) 

b) 
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Rys. 2.11.3. Zasada działania tranzystora: a) tranzystor niespolaryzowany; 
b) tranzystor spolaryzowany w kierunku przewodzenia 

 
W stanie równowagi, bez polaryzacji zewnętrznej na obu złączach tranzy-

stora występują jednakowe bariery potencjału (U1 i U2 na rys. 2.11.3a) spowo-
dowane rekombinacją dziur z obszarów emitera i kolektora z elektronami  
obszaru bazy. Zaznaczone na rys. 2.11.3a ładunki „+” i „–” oznaczają odpo-
wiednio ładunki nieruchomych jonów donorowych i akceptorowych. Jeżeli 
złącze kolektorowe (J2) zostanie spolaryzowane w kierunku zaporowym przez 
włączenie źródła EC, zwiększy się bariera potencjału U2 między kolektorem  
a bazą (rys. 2.11.3b). Jeżeli włączymy źródło EE, polaryzujące złącze emiterowe 
w kierunku przewodzenia (rys. 2.11.3b) to obniży się bariera potencjału U1 
między emiterem a bazą. Dziury z obszaru emitera przepływają drogą dyfuzji 
do obszaru bazy, gdzie częściowo rekombinują z elektronami, tworząc prąd 
bazy IB. Ponieważ szerokość bazy jest niewielka i np. w tranzystorach małej 
mocy zawiera się w granicach (0,3-1) µm, liczba rekombinujących dziur w ba-
zie stanowi (1-5)% dyfundujących z emitera dziur. Większość dziur osiąga więc 
złącze kolektorowe i jest unoszona do obszaru kolektora. Miarą „ubytku”  
dyfundujących nośników większościowych emitera (prądu emitera IE) jest tzw. 
współczynnik wzmocnienia prądowego α wyznaczany w układzie OB, przy czym: 

C

E

ΔIα =
ΔI

                                           (2.11.1) 

gdzie: ∆IC , ∆IE – przyrosty prądu: kolektora i emitera. 

a) 

b) 
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Wartość współczynnika α jest nieco mniejsza od jedności i zawiera się w grani-
cach (0,95-0,99).  

Działanie tranzystora n-p-n jest analogiczne do działania tranzystora p-n-p  
z tą różnicą, że napięcia polaryzujące mają przeciwne znaki, zaś prąd emitera 
składa się głównie z elektronów, a nie dziur. Najczęściej stosowanym układem 
pracy tranzystora bipolarnego jest układ o wspólnym emiterze (OE) przedsta-
wiony na rys. 2.11.4. 

 

 
 

Rys. 2.11.4. Układ pracy tranzystora o wspólnym emiterze (OE) 
 

W układzie o wspólnym emiterze (rys. 2.11.4) prądem wejściowym (sterującym) 
jest prąd bazy, a wyjściowym prąd kolektora. Elektroda wspólna jest przyłączona 
do masy. Wzmocnienie prądowe β, oznaczane w katalogach układów elektro-
nicznych jako h21E, określa zależność: 

C

B

ΔIβ =
ΔI

                                             (2.11.2) 

gdzie: ∆ΙB – przyrost prądu bazy. 
 

Na rysunku 2.11.5 podano typowy przebieg charakterystyk statycznych 
tranzystora n-p-n w układzie (OE). 

Obszar aktywny bezpiecznej pracy tranzystora jest ograniczony krzywą 
maksymalnych strat mocy Pmax, której hiperboliczny przebieg wynika z maksy-
malnej wartości iloczynu napięcia między kolektorem a emiterem i określonych 
wartości prądów kolektora, dla których nie jest przekroczona maksymalna  
temperatura złącz tranzystora powodująca jego uszkodzenie. Charakterystyka 
dla prądu IB = 0 ogranicza obszar odcięcia (zatkania) tranzystora, w którym 
obydwa złącza tzn. baza – emiter i kolektor – baza są spolaryzowane w kierunku 
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zaporowym. W stanie nasycenia złącza baza – emiter i kolektor – baza, są  
spolaryzowane w kierunku przewodzenia. 

 
 

Rys. 2.11.5. Statyczne charakterystyki tranzystora w układzie OE: wejściowa  
(po lewej);  wyjściowa (po prawej) 

2.11.1.2. Tranzystor polowy z izolowaną bramką.  Budowa, zasada działania 

Tranzystor polowy z izolowaną bramką, w którym rolę izolatora pełni  
tlenek krzemu SiO2 (ang. oxide) nazywany jest MOSFET (Metal-Oxide-
Semiconductor Field Effect Transistor) lub w skrócie MOS. Jest on zazwyczaj 
elementem trójkońcówkowym Może być czterokońcówkowym jeżeli uwzględ-
nimy wykorzystywane do polaryzacji tranzystora wyprowadzenie podłoża B 
(nazywany wówczas tranzystorem dwubramkowym), które z reguły jest jednak 
zwarte z wyprowadzeniem źródła S. Poszczególne końcówki tranzystora polo-
wego są oznaczane inaczej niż w przypadku tranzystora bipolarnego: S- źródło 
(source), G – bramka (gate), D – dren (drain). Najczęściej stosowaną konfiguracją 
włączenia tranzystora polowego jest układ ze wspólnym źródłem (odwracający 
fazę), ze względu na bardzo dużą rezystancję wejściową, duże wzmocnienie 
napięciowe oraz mały poziom szumów.  

W tranzystorze polowym z izolowaną bramką płytka monokrystaliczna  
słabo domieszkowanego krzemu typu P jest zaopatrzona w kontakt omowy  
z elektrodą podłoża B, natomiast dwa silnie domieszkowane obszary N+ stanowią 
elektrody źródła S i drenu D. Powierzchnia półprzewodnika między źródłem  
a drenem jest pokryta cienką (15÷100) nm warstwą dielektryczną (Si02).  
Na powierzchni tej warstwy jest osadzona elektroda metalowa bramki G  
(rys. 2.11.6). W rozpatrywanym przypadku podłoże B jest zwarte ze źródłem S, 
które stanowi punkt odniesienia dla potencjałów bramki i drenu. 
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Rys. 2.11.6. Uproszczony przekrój struktury tranzystora polowego  
z izolowaną bramką (MOSFET) [1] 

 
Najważniejsze dla opisu działania tranzystora MOS są charakterystyki  

prądowo-napięciowe: przejściowa, tj. ID = f(UGS) przy UDS = const oraz  
wyjściowa, tj. ID = f(UDS) przy UGS = const (rys. 2.11.7). 
 

 
 

Rys. 2.11.7. Charakterystyki przejściowa (po lewej) i wyjściowe (po prawej)  
tranzystora MOS [1] 

 
Gdy napięcie bramki osiąga wartość progową UT w obszarze przypo-

wierzchniowym półprzewodnika pojawia się warstwa inwersyjna. Ponieważ ma 
ona ten sam typ przewodnictwa co obszary N+ źródła i drenu, tworzy wówczas 
kanał umożliwiający przepływ prądu ID między tymi obszarami. Dopóki napię-
cie UDS jest małe w porównaniu z napięciem bramki UGS dopóty kanał spełnia 
funkcję rezystora liniowego o rezystancji regulowanej napięciem bramki.  
W tym zakresie napięć zmiany prądu ID w funkcji napięcia UDS są prawie liniowe 
dla obu kierunków polaryzacji drenu.  
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W opisany sposób działa tranzystor MOS z kanałem indukowanym (nie 
wykonanym technologicznie) nazywany też normalnie wyłączonym. W takim 
tranzystorze warstwa inwersyjna, stanowiąca kanał łączący źródło z drenem, 
powstaje wskutek skupienia przy powierzchni dużej liczby nośników mniejszo-
ściowych przypływających z podłoża B (typu P). Tranzystor MOS, w którym 
kanał jest wykonany technologicznie (bez polaryzacji bramki), nazywa się  
normalnie włączonym (gdyż przy UGS = 0 może płynąć duży prąd drenu). Sym-
bole graficzne tranzystorów MOS z kanałem zubożanym (normalnie włączony 
– typu P i typu N) oraz wzbogacanym (normalnie wyłączony – typu P i typu N) 
przedstawia rys. 2.11.8. 
 

 
 

Rys. 2.11.8. Symbole graficzne tranzystorów MOS: a) tranzystor normalnie  
włączony z kanałem typu P; b) tranzystor normalnie włączony z kanałem typu N;  
c) tranzystor normalnie wyłączony z kanałem typu P; d) tranzystor normalnie  
                                                   wyłączony z kanałem typu N 

 
Poza tranzystorami MOS są stosowane powszechnie tranzystory polowe 

mocy IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor – symbol graficzny rys. 2.11.9). 
Są to tranzystory bipolarne z izolowaną bramką charakteryzujące się dużymi 
prądami i napięciami w obwodzie wyjściowym kolektor-emiter. Obecnie te 
tranzystory są stosowane w każdym układzie napędowym silników 3-fazowych 
prądu zmiennego w przemyśle oraz w tramwajach, metro, pociągach itp. jako 
falowniki i przemienniki częstotliwości. 
 

 
 

Rys. 2.11.9. Symbol graficzny tranzystora IGBT 
 
 
 

a) b) c) d) 
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2.11.1.3. Praca tranzystora jako klucza sterowanego 

Zarówno tranzystory bipolarne jak i polowe są wykorzystywane w ukła-
dach przełączających jako klucze sterowane. Pracę takiego układu opisano na 
przykładzie tranzystora bipolarnego pracującego w układzie wspólnego emitera,  
który przechodzi od stanu blokowania do stanu przewodzenia zgodnie ze zmia-
nami sygnału sterującego. Schemat układu przedstawiono na rys. 2.11.10. 

 

 
 

Rys. 2.11.10. Schemat układu pomiarowego z kluczem tranzystorowym 
 

Przebieg procesu załączania jak i wyłączania tranzystora zależy zarówno od 
właściwości samego tranzystora jak i elementów obwodu, w którym jest on 
przełączany. W przypadku, gdy złącze baza-emiter nie jest wysterowane w kie-
runku przewodzenia przez wejściowe napięcie sterujące UWE, nie płynie prąd 
bazy i tranzystor pozostaje w stanie odcięcia. Złącze kolektorowe w rozpatry-
wanym przypadku jest na stałe spolaryzowane w kierunku zaporowym przez 
napięcie UCC. Sytuacja ta odpowiada w praktyce przerwie w obwodzie między 
kolektorem a emiterem, czyli tranzystor nie przewodzi prądu, co oznacza, że 
klucz tranzystorowy jest wyłączony (dioda LED nie świeci się). Jeżeli płynie 
prąd bazy złącze baza-emiter zostanie spolaryzowane w kierunku przewodze-
nia, tranzystor załącza się i prąd między kolektorem a emiterem zaczyna płynąć.  
Jego wartość zgodnie z charakterystyką wyjściową tranzystora zależy od prądu 
bazy (rys. 2.11.5). Tranzystor pracuje wówczas jako regulowany rezystor  
sterowany prądem bazy, który reguluje prąd między kolektorem a emiterem  
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i w konsekwencji jasność diody LED zależy od wartości przepływającego przez 
nią prądu IC. W przypadku pełnej polaryzacji złącza baza – emiter tranzystora 
bipolarnego (największej wartości prądu bazy IB) następuje całkowite jego załą-
czenie – kolektor i emiter są praktycznie zwarte – klucz tranzystorowy jest załą-
czony. Rezystor RC ogranicza prąd płynący między kolektorem a emiterem, tak 
aby zapobiegać uszkodzeniu diody LED oraz tranzystora przez przepływ prak-
tycznie zwarciowego prądu. 

 

UWAGA: W przypadku tranzystora bipolarnego, jeśli sterujemy napięciem 
(a nie źródłem prądu), koniecznie należy ograniczyć prąd bazy rezystorem RB. 
Należy zwrócić także uwagę, że napięcie UBE podczas zmian prądów bazy,  
odpowiadających zmianom napięcia UWE jest praktycznie stałe i dla tranzystorów 
krzemowych wynosi około 0,7 V. 
 

Podczas pracy tranzystora jako przełącznika punkt pracy przechodzi po  
prostej pracy (rys. 2.11.11a) pomiędzy obszarami zatkania i nasycenia, tzn. od 
punktu A' do punktu B' i odwrotnie. 
 

 
Rys. 2.11.11. Charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego z prostą pracy (a)  

oraz stany pracy klucza tranzystorowego (b) 
 

Korzystając z II prawa Kirchhoffa dla układu z rys. 2.11.10 (przy założeniu 
zerowej rezystancji w kierunku przewodzenia diody LED oraz że IE = IC): 

CC C C CEU = R I + U .                                        (2.11.3) 

Równanie (2.11.3) przedstawia tzw. prostą pracy i określa liniową zależność 
między prądem kolektora IC, a napięciem kolektor-emiter UCE. Zmianę położe-
nia prostej pracy można dokonać przez zmianę napięcia UCC lub rezystora RC.  

a) b) 
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Tak wyznaczoną prostą pracy zwaną też prostą obciążenia (obciążeniem dla 
źródła napięcia UCC rys. 2.11.10 jest rezystor RC, tranzystor oraz dioda elektro-
luminescencyjna) można wrysować w charakterystyki wyjściowe tranzystora,  
co jest przedstawione na rys. 2.11.11a. Aby taką prostą narysować wystarczy  
równanie tej prostej rozwiązać dla dwóch granicznych warunków, a więc dla  

IC = 0 i UCE = 0. Otrzymujemy wówczas odpowiednio UCE = UCC oraz IC = CC

C

U
R

 

(punkty A i B na rys. 2.11.11a).  
Jeżeli punkt pracy tranzystora jest położony w punkcie B', klucz tranzysto-

rowy jest załączony (ON) – dioda LED świeci najjaśniej. Jeżeli punkt pracy 
znajduje się w punkcie A', klucz tranzystorowy jest wyłączony (OFF) – dioda 
LED nie świeci. Regulując położenie punktu pracy P między punktami A' i B' 
za pomocą napięcia wejściowego UWE, regulujemy wartość napięcia wyjścio-
wego UWY (UCE – rys. 2.11.11b) i rezystancję RCE tranzystora. Zmienia się 
wówczas wartość prądu IC przepływającego przez gałąź z kluczem tranzystorowym 
oraz umieszczoną w niej diodę LED, co powoduje zmiany jasności jej świecenia. 

Parametry tranzystorów bardzo silnie zależą od wybranego punktu pracy. 
Punkt pracy musi być bezpieczny dla danego elementu tzn. wartości mocy,  
prądów i napięć nie mogą przekroczyć wartości granicznych (obszar aktywny 
bezpiecznej pracy – rys. 2.11.5b). Położenie punktu pracy powinno być na tyle 
stabilne, aby przy zmianach warunków zewnętrznych (np. temperatury) zapew-
nić funkcjonowanie układu zgodne z wymaganiami. Aby punkt pracy analizo-
wanego tranzystora o charakterystyce wyjściowej z rys. 2.11.11a znajdował się 
w punkcie P należy przyłożyć takie napięcie UBE (rys. 2.11.5a), aby prąd bazy 
miał wartość 40 µA.  

2.11.1.4. Analiza pracy jednostopniowego wzmacniacza tranzystorowego  
               prądu zmiennego w układzie OE 

Rozpatrzmy przedstawiony na rys. 2.11.12 prosty układ wzmacniacza  
małej częstotliwości z tranzystorem bipolarnym pracującym w konfiguracji OE. 
Przy braku zmiennego sygnału wejściowego (u1 = 0) wzmacniacz znajduje się  
w tzw. stanie spoczynkowym i płyną wówczas prądy spoczynkowe IB, IC, IE. 

Na podstawie II prawa Kirchhoffa spoczynkowe prądy bazy oraz kolektora 
są określone zależnościami: 

CC BE
B

B

U UI ,
R
−

=           (2.11.4) 

CC CE
C

C

U UI .
R
−

=          (2.11.5) 
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Rys. 2.11.12. Wzmacniacz tranzystorowy w układzie OE 
 
Wzmocnienie stałoprądowe układu może zostać obliczone na podstawie zależności 
(2.11.2), (2.11.4) i (2.11.5). Wartość prądu IB, regulowana przez rezystor RB, 
ustala położenie spoczynkowego punktu pracy w punkcie P rys. 2.11.13. 

Składowa zmienna prądu bazy iB (rys. 2.11.12) z generatora (sygnał 
wzmacniany) steruje składową zmienną prądu kolektora iC (sygnał wyjściowy)  
i ustala aktualne położenie chwilowego punktu pracy względem spoczynkowe-
go punktu pracy P. Zbyt wysoka amplituda prądu iB powoduje wejście tranzy-
stora w stan nasycenia (dla dodatniej połówki sinusoidy prądu wzmacnianego) 
lub w stan odcięcia (dla ujemnej połówki sinusoidy prądu wzmacnianego), 
 co prowadzi do odkształcenia sygnału wyjściowego względem sygnału  
wejściowego (spłaszczenie części szczytowej). Mówimy wtedy o tzw. „przeste-
rowaniu” wzmacniacza. Spoczynkowy punkt pracy wzmacniacza powinien 
znajdować się pośrodku prostej pracy między obszarami odcięcia i nasycenia. 
Maksymalna wartość amplitudy prądu bazy iB powinna być tak dobrana, aby 
chwilowy punkt pracy tranzystora przemieszczał się po prostej pracy, nie  
wykraczając poza założone punkty pracy P' i P'' (praca liniowa tranzystora). 
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Rys. 2.11.13. Analiza graficzna wzmacniacza w układzie OE z rys. 2.11.12 

2.11.2. Badania laboratoryjne 

2.11.2.1. Wyznaczanie charakterystyk wejściowej i wyjściowej oraz                
wzmocnienia prądowego i napięciowego tranzystora bipolarnego 

 

 
Rys. 2.11.14. Układ pomiarowy do wyznaczania charakterystyk wejściowej i wyjściowej 
oraz wzmocnienia prądowego i napięciowego tranzystora bipolarnego Wykaz oznaczeń: 
P1, P2 – potencjometry, V – woltomierze cyfrowe, µA – mikroamperomierz (zakres 2 mA),   
                          mA – miliamperomierz cyfrowy, T – tranzystor badany 
 



2.11. Tranzystor i układy tranzystorowe 
 

305 

Wyznaczanie charakterystyki wejściowej 
Dla zadanych wartości napięcia kolektor-emiter UCE, zmieniając prąd bazy IB, 

pomierzyć napięcia baza-emiter UBE. Wyniki pomiarów zestawić w tabela 2.11.1. 
 

 

Tabela 2.11.1 

Lp. IB UBE (UCE = 0) UBE (UCE = 1) UBE (UCE = 10) 
µA V (V) V (V) V (V) 

1 0    
2 100    
3 200    
4 300    
5 500    
6 700    
7 1000    

 
Na podstawie uzyskanych wyników określić typ tranzystora bipolarnego oraz 
wykreślić charakterystyki IB = f(UBE) przy UCE = const. We wnioskach porów-
nać przebieg wyznaczonych charakterystyk z przedstawionymi w części teore-
tycznej. Opisać w jaki sposób zmiana napięcia kolektor-emiter UCE wpływa na 
przebieg wyznaczonych charakterystyk. 
 
Wyznaczanie charakterystyki wyjściowej 

Dla zadanych, ustalonych prądów bazy IB, pomierzyć prądy kolektora, 
zmieniając napięcie kolektor-emiter UCE od 0 do 15 V. Wyniki pomiarów  
zestawić w tabeli 2.11.2: 

Tabela 2.11.2 

Lp. UCE IC (IB = 0) IC (IB = 300) IC (IB = 500) IC (IB = 1000) 
V mA (µA) mA (µA) mA (µA) mA (µA) 

1 0     
2 0,1     
3 0,2     
4 0,5     
5 1,0     
6 5,0     
7 7,5     
8 10,0     
9 15,0     
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Na podstawie uzyskanych wyników wykreślić charakterystyki IC = f(UCE) 
przy IB = const. Porównać przebieg wyznaczonych charakterystyk z przedsta-
wionymi w części teoretycznej.  

 
Wyznaczanie stałoprądowego wzmocnienia prądowego 

Na podstawie pomiarów z tabeli 2.11.2 obliczyć wzmocnienie prądowe 
tranzystora bipolarnego na podstawie zależności: 

WY C
i

WE B

I Ik = = .
I I

       (2.11.6) 

Wyniki zanotować w tabeli 2.11.3. 
 

Tabela 2.11.3 

Lp. IB IC (UCE = 0) ki IC (UCE = 1) ki IC (UCE = 10) ki 
µA mA (V) - mA (V) - mA (V) - 

1 0       
2 300       
3 500       
4 10000       

 
Wyjaśnić jak zmienia się wartość wzmocnienia prądowego badanego tranzystora 
bipolarnego wraz ze wzrostem prądu bazy IB oraz napięcia UCE. 

2.11.2.2. Praca tranzystora bipolarnego jako klucza sterowanego 

Układ połączeń przedstawiono na rysunku 2.11.15. 
 

 
 

Rys. 2.11.15. Tranzystor bipolarny jako klucz sterowany 
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Dla zadanych wartości napięcia wejściowego UWE pomierzyć prądy bazy 
IB, prądy kolektora IC oraz napięcia kolektor-emiter UCE. Wyniki pomiarów 
zestawić w tabeli 2.11.4. Zanotować jak dla danego punktu pracy zachowuje się 
dioda LED. 

 
Tabela 2.11.4 

Lp. UWE [V] IB [µA] IC [mA] UWY = UCE [V] [ ]CE
CE

C

UR
I

= Ω   

  1 0     
  2 1     
  3 2     
  4 3     
  5 4     
  6 5     
  7 6     
  8 7     
  9 8     
10 9     

 
Na wyznaczoną w podpunkcie 2.11.2 charakterystykę wyjściową (naryso-

waną powtórnie) nanieść wyznaczone punkty pracy dla zadanych napięć wej-
ściowych i wykreślić prostą pracy. Na tej podstawie wyznaczyć wartość napięcia 
zasilającego UCC oraz obliczyć rezystancję RC w obwodzie kolektora (zakładając, że 
rezystancje diody LED i amperomierza są pomijalnie małe).  

We wnioskach opisać w jaki sposób na położenie punktu pracy tranzystora 
wpływa napięcie wejściowe UWE oraz jak dla danego punktu pracy zachowuje 
się dioda LED. Wykreślić charakterystyki: 
RCE = f(UWE) oraz UWY = f(UWE) i skomentować ich przebiegi. 

2.11.2.3. Wyznaczanie współczynnika wzmocnienia wzmacniacza  
                w układzie OE 

Układ połączeń przedstawiono na rysunku 2.11.16. 
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Rys. 2.11.16. Wzmacniacz OE z tranzystorem bipolarnym 
Wykaz oznaczeń: Gen – generator, OSC – oscyloskop, R0 – rezystancja obciążenia,  

CS – pojemności separujące odcinające składową stałą, BNC – złącze BNC 
 
UWAGA: Do obserwacji napięcia UBE oscyloskop należy podłączyć przez sondę 
napięciową. W celu ustawienia zadanej wartości napięcia wejściowego podłączyć 
wyjście generatora bezpośrednio do oscyloskopu przez trójnik. 

 
Korzystając ze wskazań podłączonych do badanego układu multimetrów, 

wyznaczyć stałoprądowy punkt pracy wzmacniacza.  
Dla zadanych, międzyszczytowych wartości ∆UWE sinusoidalnego napięcia 

wejściowego o częstotliwości f = 1 kHz, pomierzyć za pomocą oscyloskopu 
odpowiadające im międzyszczytowe wartości sygnału wyjściowego ∆UWY. 
Pomiarów dokonać przy otwartym i zamkniętym wyłączniku W.  

 
Tabela 2.11.5 

  w – otwarty w – zamknięty 

Lp. ∆UWE 
[mV] 

∆UWY 
[mV] 

ku   
[-] 

∆UWY 
[mV] 

ku  
[-] 

1 60     
2 120     
3 180     
4 240     
5 300     
6   
7   
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Na podstawie pomiarów i obserwacji przebiegów na ekranie oscyloskopu, 
zwiększając amplitudę sygnału wejściowego badanego wzmacniacza, wyzna-
czyć napięcie *

WEU∆ , począwszy, od którego wzmacniacz wprowadza znie-
kształcenia sygnału wyjściowego. Zbadać, czy charakter zniekształceń sygnału 
zmienia się wraz ze wzrostem amplitudy sygnału wejściowego.  

 
Przerysować przykładowe (co najmniej dwa) wykresy odkształconych  
napięć wyjściowych. 

 
Ustawić ∆UWE = 300 mV, zmieniając częstotliwość napięcia wejściowego 

od 1 kHz do 500 kHz, zgodnie z tabelą 2.11.6, wyznaczyć charakterystykę 
ku = F(f). 
 

Tabela 2.11.6 

  w – otwarty w – zamknięty 

Lp. f  
[kHz] 

∆UWY 
[mV] 

ku  
[-] 

∆UWY 
[mV] 

ku  
[-] 

1 1     
2 10     
3 50     
4 80     
5 100     
6 200     
7 500     

 
Wykreślić charakterystyki ku = f(∆UWE) oraz ku = F(f) dla wyników pomia-

rowych wyznaczonych przy otwartym i zamkniętym wyłączniku w oraz sko-
mentować ich przebieg (dlaczego i w jaki sposób rezystancja obciążenia Ro 
wpływa na wartość współczynnika wzmocnienia kU).  

Na wyznaczoną w podpunkcie 2.1.2 charakterystykę wyjściową (naryso-
waną powtórnie) nanieść wyznaczony stałoprądowy punkt pracy wzmacniacza  
i dla napięcia zasilającego UCC = 9 V wykreślić prostą pracy.   

Dla zmierzonych wartości napięcia ∆UWY (tabela 2.11.6) zaznaczyć w ja-
kim zakresie będzie zmieniać się położenie zmiennoprądowego punktu pracy 
wzmacniacza. 

Wyjaśnić dlaczego począwszy od pewnych wartości ∆UWE, dochodzi do 
odkształcenia sygnału wyjściowego. 
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2.11.2.4. Wyznaczanie charakterystyk przejściowej i wyjściowej oraz  
                wzmocnienia prądowego i napięciowego tranzystora polowego 

Wykonać analogiczne wykresy i analizy jak dla wzmacniacza z tranzystorem 
bipolarnym. We wnioskach końcowych porównać oba badane tranzystory. Wska-
zać główne podobieństwa i różnice, także w zastosowaniu. Określić wady i zalety 
obu tranzystorów. 

 
Układ połączeń przedstawiono na rysunku 2.11.17. 

 

 
 

Rys. 2.11.17. Układ pomiarowy do wyznaczania charakterystyk przejściowej i wyjściowej 
oraz wzmocnienia prądowego i napięciowego tranzystora polowego 

Wykaz oznaczeń: P1, P2 – potencjometry, V – woltomierze cyfrowe, µA, mA – mikro  
i miliamperomierze cyfrowe, T – tranzystor badany 

 
Wyznaczanie charakterystyki przejściowej 

Dla zadanych wartości napięcia dren-źródło UDS, zmieniając napięcie 
bramka-źródło UGS, pomierzyć prąd drenu ID. Wyniki pomiarów zestawić w 
tabeli 2.11.7: 
 

Tabela 2.11.7 

Lp. UGS ID (UDS = 1) ID (UDS = 3) ID (UDS = 5) 
V mA (V) mA (V) mA (V) 

1 2,0    
2 2,2    
3 2,4    
4 2,6    
5 2,8    
6 3,0    
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Na podstawie uzyskanych wyników określić typ tranzystora polowego oraz 
wykreślić charakterystyki ID = f(UGS) przy UDS = const. We wnioskach porów-
nać przebieg wyznaczonych charakterystyk z przedstawionymi w części teore-
tycznej. Opisać w jaki sposób napięcie dren-źródło UDS wpływa na przebieg 
wyznaczonych charakterystyk. 
 
Wyznaczanie charakterystyki wyjściowej 

Dla zadanych, ustalonych napięć bramka-źródło UGS, pomierzyć prądy  
drenu ID zmieniając napięcie dren-źródło UDS. Wyniki pomiarów zestawić  
w tabeli 2.11.8. 

 
Tabela 2.11.8 

Lp. 
UDS ID (UGS = 2) ID (UGS = 2,5) ID (UGS = 3) 
V mA (V) mA (V) mA (V) 

1 0    

2 0,1    

3 0,2    

4 0,4    

5 0,6    

6 1,0    

7 1,5    

8 2,0    

9 2,5    

10 3,0    

11 3,5    

12 4,0    

13 4,5    

14 5,0    

 
Na podstawie uzyskanych wyników wykreślić charakterystyki ID = f(UDS) przy 
UGS = const. We wnioskach porównać przebieg wyznaczonych charakterystyk  
z przedstawionymi w części teoretycznej. Opisać w jaki sposób napięcie bram-
ka-źródło UGS wpływa na przebieg wyznaczonych charakterystyk. 
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Wyznaczanie stałoprądowego wzmocnienia napięciowego 
Na podstawie pomiarów z podpunktu 2.4.1 (tabela 2.11.7) obliczyć wzmoc-

nienie napięciowe badanego tranzystora polowego na podstawie zależności: 
 

WY DS
u

WE GS

U Uk
U U

= =                       (2.11.7) 

Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.11.9. 
 

Tabela 2.11.9 

Lp. UGS ID (UDS = 1) ku ID (UDS = 3) ku ID (UDS = 5) ku 
V mA (V) - mA (V) - mA (V) - 

1 2,0       
2 2,2       
3 2,4       
4 2,6       
5 2,8       
6 3,0       

 
We wnioskach wyjaśnić jak zmienia się wartość wzmocnienia napięciowego 
badanego tranzystora polowego wraz ze wzrostem napięcia bramki UGS oraz 
napięcia UDS. 

2.11.2.5. Praca tranzystora polowego jako klucza sterowanego 

Układ połączeń przedstawiono na rysunku 2.11.18. 
 

 
 

Rys. 2.11.18. Tranzystor polowy jako klucz sterowany 
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Dla zadanych wartości napięcia wejściowego UWE pomierzyć prądy drenu ID  
i napięcie dren-źródło UDS. Wyniki pomiarów zestawić w tabeli 2.11.10. 
Zanotować jak dla danego punktu pracy zachowuje się dioda LED. 
 

Tabela 2.11.10 

Lp. UWE [V] ID [A] UWY = UDS [V] DS
DS

D

UR [ ]
I

= Ω  

 1 0,5    
2 1,0    
3 1,5    
4 2,0    
5 2,2    
6 2,4    
7 2,6    
8 2,8    
9 3,0    

 
Na wyznaczoną w podpunkcie 2.11.2.4  charakterystykę wyjściową (narysowa-
ną powtórnie) nanieść wyznaczone punkty pracy dla zadanych napięć wejścio-
wych i wykreślić prostą pracy. Na tej podstawie wyznaczyć wartość napięcia 
zasilającego UDD oraz obliczyć rezystancję RD w obwodzie drenu (zakładając, że 
rezystancje diody LED i amperomierza są pomijalnie małe). We wnioskach opisać 
w jaki sposób na punkt pracy tranzystora wpływa napięcie wejściowe UWE oraz 
jak dla danego punktu pracy zachowuje się dioda LED. Wykreślić charaktery-
styki: RDS = f(UWE) oraz UWY = f(UWE) i skomentować ich przebiegi. 

2.11.2.6. Wyznaczanie współczynnika wzmocnienia wzmacniacza  
                w układzie WS 

Układ połączeń przedstawiono na rysunku 2.11.19. 
 

UWAGA: Do obserwacji napięcia UGS oscyloskop należy podłączyć przez sondę 
napięciową. W celu ustawienia zadanej wartości napięcia wejściowego podłączyć 
wyjście generatora bezpośrednio do oscyloskopu przez trójnik. 

 

Korzystając ze wskazań podłączonych do badanego układu multimetrów 
wyznaczyć stałonapięciowy punkt pracy wzmacniacza.  

Dla zadanych, międzyszczytowych wartości ∆UWE sinusoidalnego napięcia 
wejściowego o częstotliwości f = 1 kHz, pomierzyć za pomocą oscyloskopu  
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odpowiadające im międzyszczytowe wartości sygnału wyjściowego ∆UWY. 
Pomiarów dokonać przy otwartym i zamkniętym wyłączniku W.  

 

 
 

Rys. 2.11.19. Wzmacniacz WS z tranzystorem polowym 
 

Tabela 2.11.11 

  w - otwarty w - zamknięty 

Lp. 
∆UWE  
[mV] 

∆UWY  
[mV] 

ku  
[-] 

∆UWY  
[mV] 

ku  
[-] 

1 100     
2 200     
3 300     
4 400     
5 500     
6 600     

 
Na podstawie pomiarów i obserwacji przebiegów na ekranie oscyloskopu, 

zwiększając amplitudę sygnału wejściowego badanego wzmacniacza, wyzna-
czyć napięcie *

WEU∆ , od którego wzmacniacz wprowadza zniekształcenia sygna-
łu wyjściowego. Zbadać, czy charakter zniekształceń sygnału zmienia się wraz 
ze wzrostem amplitudy sygnału wejściowego. Przerysować przykładowe wy-
kresy odkształconych napięć wyjściowych. Ustawić ∆UWE = 400 mV, zmienia-
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jąc częstotliwość napięcia wejściowego od 1 kHz do 500 kHz, zgodnie  
z tabelą 2.11.12, wyznaczyć charakterystykę ku = F(f). 

 
Tabela 2.11.12 

  w - otwarty w - zamknięty 
Lp. f  

[kHz] 
∆UWY  
[mV] 

ku  
[-] 

∆UWY  
[mV] 

ku  
[-]  

1 1     
2 10     
3 50     
4 80     
5 100     
6 200     
7 500     

Literatura 

[1] Rusek M., Pasierbiński J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowie-
dziach, WNT, 2006. 
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2.12. Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych 

Celem niniejszego ćwiczenia jest prezentacja pewnych wybranych zasto-
sowań wzmacniaczy operacyjnych, powszechnie używanych we współczesnych 
elektronicznych układach analogowych. 

Różnorodność funkcji realizowanych przy użyciu współczesnych wzmac-
niaczy operacyjnych jest, praktycznie biorąc, nieograniczona. Oprócz typowych 
funkcji dla zastosowań wzmacniacza operacyjnego do przetwarzania sygnałów 
analogowych w obliczeniach (podstawowe operacje arytmetyczne oraz loga-
rytmowanie, całkowanie i różniczkowanie) można wymienić wiele innych  
zastosowań tego układu, które przykładowo są przedstawione w ćwiczeniu. 
 
2.12.1. Wiadomości ogólne 

2.12.1.1. Opis wzmacniacza operacyjnego 
2.12.1.2. Charakterystyka przenoszenia 
2.12.1.3. Wzmacniacz operacyjny idealny 

2.12.2. Podstawowe układy pracy wzmacniaczy operacyjnych 
2.12.2.1. Wstęp 
2.12.2.2. Wzmacniacz odwracający 
2.12.2.3. Wzmacniacz nieodwracający 
2.12.2.4. Wtórnik napięciowy 
2.12.2.5. Wzmacniacz różnicowy 
2.12. 2.6. Wzmacniacz sumujący 
2.12.2.7. Wzmacniacz całkujący (integrator) 
2.12.2.8. Wzmacniacz różniczkujący 

2.12.3. Inne zastosowania wzmacniaczy operacyjnych 
2.12.3.1. Prostownik liniowy 
2.12.3.2. Ogranicznik napięcia 
2.12.3.3. Komparator 
2.12.3.4. Generator przebiegu prostokątnego 
2.12.3.5. Generator przebiegu sinusoidalnego 
2.12.3.6. Filtry aktywne RC 

Wstęp 
Filtr zaporowy 
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Filtr dolnoprzepustowy 
Filtr górnoprzepustowy 
Filtr pasmowoprzepustowy 

2.12.4. Badania laboratoryjne 
2.12.4.1. Równoważenie wzmacniacza 
2.12.4.2. Wzmacniacz odwracający 
2.12.4.3. Wzmacniacz nieodwracający 
2.12.4.4. Wtórnik napięciowy 
2.12.4.5. Wzmacniacz różnicowy 
2.12.4.6. Wzmacniacz sumujący 
2.12.4.7. Wzmacniacz całkujący 
2.12.4.8. Wzmacniacz różniczkujący 
2.12.4.9. Prostownik liniowy 

2.12.4.10. Ogranicznik napięcia 
2.12.4.11. Komparator 
2.12.4.12. Generator przebiegu prostokątnego 
2.12.4.13. Generator przebiegu sinusoidalnego 
2.12.4.14. Filtr zaporowy 
2.12.4.15. Filtr dolnoprzepustowy 
2.12.4.16. Filtr górnoprzepustowy 
2.12.4.17. Filtr pasmowoprzepustowy 

2.12.5. Uwagi i wnioski 
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2.12.1. Wiadomości ogólne 

2.12.1.1. Opis wzmacniacza operacyjnego 

Wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem charakteryzującym się bar-
dzo dużym wzmocnieniem i przeznaczonym z reguły do pracy w układzie  
z zewnętrznym obwodem ujemnego sprzężenia zwrotnego. Właściwości tego 
obwodu decydują w głównej mierze o właściwościach całego układu. 

Większość wzmacniaczy operacyjnych ma symetryczne (różnicowe)  
wejścia i niesymetryczne wyjście. Na rysunku 2.12.1 pokazano powszechnie 
stosowany symbol takiego wzmacniacza. 

 

 
Rys. 2.12.1. Symbol wzmacniacza operacyjnego 

 
Zacisk WE1 oznaczony „−” nasi nazwę wejścia odwracającego, ponieważ 

sygnał wyjściowy jest odwrócony w fazie o 180° względem  
sygnału przyłożonego do tego wejścia. 

Zacisk WE2 oznaczony „+” jest wejściem nieodwracającym, ponieważ 
sygnał wyjściowy jest w fazie z sygnałem doprowadzonym do 
tego wejścia. 

Wzmacniacz operacyjny może pracować w układzie o wejściu niesyme-
trycznym, jeżeli sygnał wejściowy poda się na jedno z dwóch wejść WE1  
lub WE2 (sygnał przyłączony jest pomiędzy jednym zaciskiem wejściowym  
a masą, przy drugim zacisku dołączonym do masy). W układzie o wejściu syme-
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trycznym sygnał wejściowy doprowadza się między wejścia WE1 i WE2 
wzmacniacza. Sygnał taki nazywa się sygnałem różnicowym. 

Napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do wartości sygnału różnicowego, 
czyli do różnicy napięć wejściowych zgodnie z zależnością: 

U A U U A UWY U WE WE U d= − = ⋅( )1 2    (2.12.1) 

gdzie: UWE1, UWE2 – napięcia wejściowe, 
               UWY – napięcie wyjściowe, 
                  Ud – różnicowe napięcie wejściowe, 

   AU – wzmocnienie napięciowe wzmacniacza z otwartą pętlą  
   sprzężenia zwrotnego (wzmocnienie różnicowe). 

 

Ważną właściwością wzmacniacza operacyjnego (dalej skrótowo oznacza-
nego WO) jest to, że sygnał na wyjściu powinien być równy zeru, gdy na 
obu wejściach występują jednakowe sygnały względem masy. Jednakowy 
sygnał podany na oba wejścia jest nazywany sygnałem wspólnym (współbież-
nym). Mówi się, że WO tłumi sygnał wspólny. 

2.12.1.2. Charakterystyka przenoszenia 

 

Rys. 2.12.2. Charakterystyka przenoszenia wzmacniacza operacyjnego 
 

Na rysunku 2.12.2 przedstawiono charakterystykę przenoszenia WO  
z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego oraz podstawowy układ do pomiaru tej 
charakterystyki. 
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Na tej charakterystyce można wyróżnić 3 zakresy pracy WO: zakres pracy 
liniowej i 2 zakresy nasycenia. W zakresie pracy liniowej napięcie wyjściowe 
jest określone wzorem: 

WY U WEU A U= ⋅ .     (2.12.2) 

W zakresie nasycenia napięcie wyjściowe przyjmuje dodatnią, albo ujem-
ną, wartość napięcia nasycenia, które jest zwykle mniejsze, co do wartości bez-
względnej, o 1 do 2 V od napięcia zasilania. Zakres liniowości WO pracującego 
bez sprzężenia zwrotnego jest bardzo mały. Przykładowo, gdy WO ma napięcie 
nasycenia rzędu ±10 V, a wzmocnienie AU wynosi 100000 V/V, wówczas  
zakres liniowości napięcia wejściowego znajduje się w przedziale ±0,1 mV.  
Po przekroczeniu zakresu liniowości WO przechodzi do stanu nasycenia. 

Napięcie wyjściowe WO powinno być równe zeru przy zerowej różnicy 
napięć wejściowych (UWE = 0). W rzeczywistości występuje w tej sytuacji  
pewne napięcie, nazywane wyjściowym napięciem niezrównoważenia. 

Na rysunku 2.12.2 linią przerywaną przedstawiono charakterystykę przeno-
szenia dla przypadku, gdy wyjściowe napięcie niezrównoważenia jest większe 
od zera (∆UWY > 0). Nowoczesne WO posiadają możliwość prostej kompensacji 
wyjściowego napięcia niezrównoważenia poprzez doprowadzenie do wejścia 
różnicowego, odpowiedniej wartości napięcia – takiej, aby uzyskać zerową 
wartość napięcia na wyjściu. W praktyce, kompensacja ta odbywa się za pomocą 
potencjometru P dołączonego do specjalnie wyprowadzonych końcówek 
wzmacniacza, jak to pokazano na rysunku 2.12.3. 
 

 

Rys. 2.12.3. Kompensacja (równoważenie, zerowanie) napięcia niezrównoważenia 
dla WO µA 741 (a) oraz rozmieszczenie jego końcówek (b) 

 
 
 
 

a) b) 
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2.12.1.3. Wzmacniacz operacyjny idealny 

W analizie pracy WO z różnymi rodzajami sprzężeń zwrotnych korzysta 
się często z jego wyidealizowanego modelu jakim jest WO idealny. 

W tabeli 2.12.1 przedstawiono podstawowe parametry jakimi powinien 
charakteryzować się wzmacniacz idealny w zestawieniu z parametrami masowo 
produkowanego i najpowszechniej stosowanego wzmacniacza µA 741 firmy 
FAIRCHILD oraz z typowymi przedziałami wartości parametrów obecnie uży-
wanych WO. 

 
Tabela 2.12.1 

  WO 
idealny 

µA 741 Inne WO 

Wzmocnienie różnicowe  AU V/V →  ∞ 105 104...107 
Rezystancja wejściowa różni-
cowa  RID MΩ →  ∞ 1 0,05...104 

Rezystancja wyjściowa  RO Ω →  0 75 50...200 
Częstotliwość graniczna  fT MHz →  ∞ 1 1...100 
 

gdzie: wzmocnienie różnicowe AU – stosunek napięcia wyjściowego  
do różnicowego napięcia na wejściu przy 
otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, 

rezystancja wejściowa 
różnicowa  RID – rezystancja występująca między  

   wejściowymi zaciskami WO, 
rezystancja wyjściowa RO – rezystancja występująca między  

   zaciskiem wyjściowym a masą  
   we wzmacniaczu zrównoważonym  
   z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego, 

częstotliwość graniczna fT – największa częstotliwość, przy której  
   wzmocnienie różnicowe jest równe  
   wzmocnieniu dla prądu stałego. 

Z danych zawartych w tabeli 2.12.1 wynika, że właściwości idealnego WO 
stanowią pewną granicę teoretyczną, do której zbliżają się parametry powszechnie 
konstruowanych WO. 
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2.12.2. Podstawowe układy pracy wzmacniaczy operacyjnych 

2.12.2.1.Wstęp 

WO mogą pracować w wielu różnych konfiguracjach układowych. Naj-
prostszą możliwością jest zastosowanie układu z otwartą pętlą sprzężenia 
zwrotnego. W tym przypadku WO pracuje jako komparator napięcia, to znaczy 
już przy niewielkich wartościach różnicowego napięcia wejściowego wchodzi, 
zależnie od znaku tego napięcia, w jeden z dwóch stanów nasycenia. Jego praca 
jest w tym układzie bardzo niestabilna. 

WO są stosowane przede wszystkim w układach z zewnętrznym ujemnym 
sprzężeniem zwrotnym. Sprzężenie to polepsza właściwości wzmacniacza,  
a więc zmniejsza nieliniowość charakterystyk i niezrównoważenie, poszerza 
pasmo, poprawia stałość parametrów i umożliwia dobór wzmocnienia. Poniżej 
omówiono kilka podstawowych układów pracy WO przy założeniu, że jego 
właściwości są idealne. 

2.12.2.2. Wzmacniacz odwracający 

Wzmacniacz odwracający stanowi taki układ włączenia WO w którym  
sygnał wejściowy jest podany na wejście odwracające – rys. 2.12.4. 

 

 
Rys. 2.12.4. Wzmacniacz odwracający 
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Przyjmując  AU → ∞  otrzymujemy: 

WY
d

U

UU 0,
A

= →                  (2.12.3) 

a to oznacza, że potencjał punktu „0” jest w przybliżeniu równy potencjałowi na 
wejściu nieodwracającym, a więc jest bliski potencjałowi masy. Z tego powodu 
punkt „0” jest nazywany punktem „masy pozornej”. 

Przyjmując RID → ∞, można łatwo zauważyć, że do wejść WO nie wpły-
wają żadne prądy (I– = 0 oraz I+ = 0), a zatem prąd w rezystorze R1 jest równy 
prądowi w rezystorze R2 (na rys. 2.12.4 oznaczony jako I1). 

Biorąc pod uwagę powyższe dwa spostrzeżenia, możemy napisać: 

WE WY

1 2

U U ,
R R

= −                  (2.12.4) 

a stąd wzmocnienie napięciowe wzmacniacza odwracającego (wzmocnienie 
układu ze sprzężeniem zwrotnym) wynosi: 

WY 2
uf

WE 1

U RA .
U R

= = −           (2.12.5) 

Dobierając rezystancję R2 (najczęściej R1 = const) można uzyskać wymagane 
wzmocnienie. W przypadku gdy R1 = R2, otrzymuje się inwerter o wzmocnieniu 1. 

Rezystancja wejściowa wzmacniacza odwracającego: 

WE
I 1

1

UR R .
I

= =               (2.12.6) 

Ponieważ rezystancja R1 jest niewielka, to również i RI jest niewielka.  
W praktyce często włącza się pomiędzy masę a wejście „+” dodatkowy rezy-
stor o wartości równej rezystancji połączenia równoległego R1 i R2, gdyż w tym 
przypadku uzyskuje się najlepszą kompensację błędu spowodowanego napię-
ciem niezrównoważenia. 

2.12.2.3. Wzmacniacz nieodwracający 

W układzie wzmacniacza nieodwracającego sygnał wejściowy jest dopro-
wadzany do wejścia nieodwracającego – rys. 2.12.5. 
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Rys. 2.12.5. Wzmacniacz nieodwracający 

 
Przyjmując założenie, że WO jest idealny i, przeprowadzając rozumowanie 

jak w p. 2.12.2.2, otrzymujemy: 

WE WE WY

1 2

U U U ,
R R

−
− =     (2.12.7) 

a stąd wzmocnienie napięciowe układu: 

WY 2
uf

WE 1

U RA 1 .
U R

= = +          (2.12.8) 

Warto zauważyć, że w tym układzie, w przeciwieństwie do wzmacniacza 
odwracającego, nie jest możliwe uzyskanie wzmocnienia ≤1. 

Rezystancja wejściowa wzmacniacza nieodwracającego: 

WE
I

UR .
I+=          (2.12.9) 

Ponieważ  I+ → 0  to  RI → ∞,  w praktyce rezystancja RI jest bardzo duża. 
Z tych samych powodów, jakie są opisane w p. 2.12.2.2 w praktycznym ukła-
dzie włącza się w obwód wejścia „+” rezystor o wartości równej rezystancji 
połączenia równoległego R1 i R2. 
 

2.12.2.4. Wtórnik napięciowy 

Jeżeli we wzmacniaczu nieodwracającym z rysunku 2.12.5 wartość rezy-
stora R1 jest nieskończenie duża, to otrzymuje się układ ze 100-procentowym 
ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Taki układ nazywamy wtórnikiem napięcio-
wym (rys. 2.12.6). 
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Rys. 2.12.6. Wtórnik napięciowy 

Przyjmując we wzorze na wzmocnienie wzmacniacza nieodwracającego 
R1 = ∞, otrzymujemy: 

WY
uf

WE

UA 1
U

= =          (2.12.10) 

Wtórnik napięciowy ma wzmocnienie równe 1 oraz charakteryzuje się  
bardzo dużą rezystancją wejściową i małą rezystancją wyjściową. Z tego powodu 
nadaje się doskonale do zastosowań jako bufor separujący układy elektroniczne 
(np. w układzie próbkującym z pamięcią). 

W praktyce wartość rezystancji R2 należy dobierać równą rezystancji we-
wnętrznej źródła sygnału wejściowego. 

2.12.2.5. Wzmacniacz różnicowy 

Na rysunku 2.12.7 przedstawiono schemat wzmacniacza różnicowego. 
 

 
Rys. 2.12.7. Wzmacniacz różnicowy 
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Przyjmując, jak poprzednio, że WO jest idealny oraz oznaczając przez U+ 
oraz U −  napięcia na wejściach WO w stosunku do masy, możemy napisać  
równania: 

WE2

3 4

U U U ,
R R

+ +−
=     WE1 WY

1 2

U U U U .
R R

− −− −
=      (2.12.11) 

Przekształcając powyższe równania i podstawiając 
U U ,− +=         (2.12.12) 

uzyskuje się wyrażenie na wartość napięcia wyjściowego: 

1 2 4 2
WY WE2 WE1

3 4 1 1

R R R RU U U .
R R R R

 +
= ⋅ − + 

   (2.12.13) 

W większości przypadków we wzmacniaczu różnicowym stosuje się war-
tości rezystorów spełniające warunek: 

2 4

1 3

R R .
R R

=      (2.12.14) 

Wtedy napięcie wyjściowe: 

2
WY WE2 WE1

1

RU (U U ).
R

= −          (2.12.15) 

Jeżeli dodatkowo 2

1

R 1 ,
R

=  wtedy WY WE2 WE1U U U ,= −  czyli możemy 

stwierdzić, że wzmacniacz różnicowy wzmacnia różnicę sygnałów wejścio-
wych, natomiast sygnał współbieżny (UWE1 = UWE2) jest tłumiony. 
 

2.12.2.6. Wzmacniacz sumujący 

Za pomocą WO można łatwo realizować sumowanie napięć, stosując układ 
pokazany na rysunku 2.12.8. 
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Rys. 2.12.8. Wzmacniacz sumujący 

Napięcie wyjściowe tego wzmacniacza można opisać poniższym wzorem: 

WE1 WE2 WEn
WY f

1 2 n

U U UU R ...
R R R

 
= − + + + 

 
.   (2.12.16) 

Stosując różne wartości rezystorów R1, R2...Rn uzyskuje się różne wzmoc-
nienia sygnałów dla poszczególnych wejść, czyli realizuje się dodatkowo funk-
cję mnożenia sygnałów wejściowych przez odpowiednie stałe. 

Jeżeli R1 = R2 = ... = Rn = Rf to: 

( )WY WE1 WE2 WEnU U U ... U .= − + + +      (2.12.17) 

W praktyce między zacisk wejściowy „+” a masę włącza się rezystor o wartości 
równej rezystancji połączonych równolegle rezystorów R1, R2, ..., Rn, Rf. 

2.12.2.7. Wzmacniacz całkujący (integrator) 

Układ włączenia WO wykonujący funkcję całkowania przedstawiono na 
rysunku 2.12.9. 
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Rys. 2.12.9. Wzmacniacz całkujący 

Napięcie wyjściowe tego wzmacniacza można opisać poniższym wzorem: 
T

WY WE
1 0

1U U dt
R C

= − ⋅∫     (2.12.18) 

gdzie 1R C⋅ = τ   jest stałą czasową całkowania. 
Należy zauważyć, że układy całkujące pracują prawidłowo, gdy zmiany 

sygnału wyjściowego zachodzą z częstotliwością mniejszą niż  1/τ. 
Na rysunku 2.12.9 pokazano przebieg trójkątny sygnału wyjściowego, któ-

ry jest całką wejściowego przebiegu prostokątnego. Praktyczne układy integra-
torów są zwykle znacznie bardziej rozbudowane, zawierają bowiem dodatkowe 
elementy ustalające początkowe warunki pracy (zwierające kondensator C) oraz 
kompensujące błędy. 

 
2.12.2.8. Wzmacniacz różniczkujący 

Jeżeli w układzie wzmacniacza odwracającego rezystor wejściowy zastąpić 
kondensatorem C, otrzymuje się układ różniczkujący (rys. 2.12.10). 

 

 
Rys. 2.12.10. Wzmacniacz różniczkujący 



2.12. Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych 
 

329 

Napięcie wyjściowe tego wzmacniacza można opisać poniższym wzorem: 

WE
WY 2

dUU R C
dt

= − ⋅         (2.12.19) 

gdzie  2R C = τ   jest stałą czasową różniczkowania. 
Na rysunku 2.12.10 pokazano przebieg prostokątny sygnału wyjściowego, 

który jest pochodną wejściowego przebiegu trójkątnego. Odpowiednio dobrany 
rezystor R1 włącza się w celu poprawienia stabilności wzmacniacza. Z tego 
samego powodu w niektórych układach istnieje też konieczność włączenia do-
datkowego kondensatora w obwodzie sprzężenia zwrotnego (równolegle do 
rezystora R2). 

2.12.3. Inne zastosowania wzmacniaczy operacyjnych 

2.12.3.1. Prostownik liniowy 

Zastosowanie diod półprzewodnikowych w konwencjonalnych układach 
prostowniczych w zakresie małych sygnałów jest ograniczone. Jest to spowo-
dowane bardzo dużą nieliniowością tych elementów przy bardzo małych napię-
ciach. Np. dla diod krzemowych przy napięciach mniejszych od około 0,7 V 
praktycznie niemożliwe jest przewodzenie prądu. 

Dużą liniowość przetwarzania napięcia zmiennego na stałe, osiąga się 
przez umieszczenie diod w obwodzie sprzężenia zwrotnego WO, co powoduje, 
że diody przewodzą nawet przy bardzo małej wartości napięcia wejściowego. 
Jednopołówkowy prostownik liniowy przedstawiono na rys. 2.12.11. 

 

 
Rys. 2.12.11. Prostownik liniowy jednopołówkowy 
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Diody D1 i D2 są odcięte jeżeli napięcie na wyjściu WO jest < |0,7 V|. 
Wzmocnienie układu jest określone wtedy przez wzmocnienie różnicowe WO 
(otwarte sprzężenie zwrotne). 

Zamknięcie pętli sprzężenia zwrotnego następuje przy napięciu na wyjściu 
WO > |0,7 V|. 

Strefie odcięcia diod D1 i D2 odpowiada bardzo mały zakres napięcia wej-
ściowego (przy WO, dla którego AU = 100 000 V/V zakres napięć wejściowych, 
przy których diody są odcięte wynosi ±0,7 V : 100 000 V/V = ±6 µV). Tak 
mały zakres napięć wejściowych nieprostowanych praktycznie nie ma żadnego 
wpływu  na dokładność przetwarzania napięcia zmiennego na stałe. 

Dla wejściowych napięć dodatnich > +6 µV dioda D2 przewodzi, zatem 
dioda D1 jest odcięta. Napięcie Uwy jest równe zeru. Dioda D2 służy do zabez-
pieczenia WO przed wejściem w nasycenie i związanemu z tym opóźnieniu 
czasowemu. 

Przy wejściowych napięciach ujemnych < –6 µV dioda D1 przewodzi, zaś 
dioda D2 jest odcięta. Napięcie wyjściowe układu jest równe: 

2
WY WE

1

RU U .
R

= −                      (2.12.20) 

W przypadku, gdy R1 = R2 wzmocnienie układu równa się –1 i ujemna po-
łówka napięcia wejściowego jest powtarzana na wyjściu jako dodatnia. 

2.12.3.2. Ogranicznik napięcia 

Ogranicznik napięcia jest układem zawierającym w pętli ujemnego sprzę-
żenia zwrotnego elementy nieliniowe, np. diody Zenera. 

Zadaniem ograniczników napięcia jest kształtowanie przebiegu wejściowe-
go polegające na niesymetrycznym lub symetrycznym ograniczeniu przebiegu – 
od góry lub od dołu albo obustronnie. W układzie WO ograniczenie może za-
pobiegać wchodzeniu wzmacniacza w nasycenie wywołującemu opóźnienia 
czasowe. Konieczność ograniczenia napięcia powstaje też przy współpracy 
wzmacniaczy z układami cyfrowymi. Ogranicznik napięcia z diodami Zenera  
w pętli sprzężenia zwrotnego jest przedstawiony na rys. 2.12.12. 
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Rys. 2.12.12. Ogranicznik napięcia 

W układzie następuje obustronne ograniczenie przebiegu wejściowego do 
wartości (UZ + UF), przy czym UZ jest napięciem Zenera diod D1 lub D2, a UF – 
ich napięciem w kierunku przewodzenia. W zakresie napięć, w którym diody 
D1 i D2 nie przewodzą i żadna z nich nie pracuje w obszarze Zenera, układ 
działa jak wzmacniacz o wzmocnieniu: 

2
uf

1

RA .
R

= −      (2.12.21) 

2.12.3.3. Komparator 

Funkcja komparatora (układu porównującego) polega na porównaniu  
wejściowego sygnału analogowego UWE z sygnałem odniesienia Uo. Na wyjściu 
układu uzyskuje się rezultat porównania w postaci dwustanowego sygnału  
logicznego zawierającego informację o znaku różnicy sygnału wejściowego  
i sygnału odniesienia. Układ porównujący jest więc elementarnym jednobitowym 
przetwornikiem analogowo-cyfrowym i stanowi pośrednie ogniwo między 
układami analogowymi i cyfrowymi. 

Wśród komparatorów rozróżnia się dyskryminatory progowe (napięcie 
odniesienia U0 ≠ 0) oraz detektory przejścia przez zero (U0 = 0). Na rysunku 
2.12.13 przedstawiono układ dyskryminatora progowego. 
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Rys. 2.12.13. Komparator (dyskryminator progowy) 

Napięcie wyjściowe w tym układzie jest równe napięciu Zenera UZ jeżeli 
UWE < Uo lub napięciu UF diody Zenera spolaryzowanej w przewodzenie (około 
–0,7V) jeżeli UWE > U0. 

Dla zmniejszenia błędu spowodowanego napięciem niezrównoważenia  
należy dobierać R1 = R2. 

Rezystor R3 służy do ograniczania prądu diody Zenera D. Poprzez dobranie 
diody Zenera ustala się poziomy napięcia wyjściowego odpowiednie do współ-
pracy z bramkami logicznymi różnych typów. 

Między wejściami WO może wystąpić dość duże napięcie wynikające  
z różnicy napięć wejściowego i odniesienia. Ten fakt trzeba uwzględnić przy 
doborze typu wzmacniacza o odpowiednio dużym dopuszczalnym wejściowym 
napięciu różnicowym. 

Podany na rysunku 2.12.13 układ dyskryminatora progowego może  
również pracować jako detektor przejścia przez zero, jeżeli rezystor R2 jest 
dołączony do masy (U0 = 0). 

Sygnał wyjściowy zmienia stan za każdym razem, gdy wartość analogowego 
sygnału wejściowego przekracza poziom zerowy. 

Detektory przejścia przez zero znajdują szerokie zastosowanie w różnych 
systemach badania i obróbki sygnałów analogowych. 

2.12.3.4. Generator przebiegu prostokątnego 

Dotychczas omówione zastosowania WO obejmowały układy z ujemnym 
sprzężeniem zwrotnym. Ważną dziedziną wykorzystania wzmacniaczy są też 
generatory przebiegów, będące układami ze sprzężeniem dodatnim. Przykład 
prostego rozwiązania generatora impulsów prostokątnych przy użyciu jednego 
WO podano na rysunku 2.12.14. 
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Rys. 2.12.14. Generator przebiegu prostokątnego 

Napięcie otrzymane na wyjściu jest ograniczone przez diody Zenera D1  
i D2. Elementy R2 i C tworzą układ całkujący, który decyduje o częstotliwości 
generatora. Regulację częstotliwości najlepiej jest przeprowadzić zmieniając 
wartość rezystora R2. 

2.12.3.5. Generator przebiegu sinusoidalnego 

Do najprostszych i najczęściej stosowanych generatorów sinusoidalnych  
o ustalonej częstotliwości należy układ z tzw. mostkiem Wiena. 

Podstawowy układ tego rodzaju przedstawiono na rys. 2.12.15. 
 

 
Rys. 2.12.15. Generator przebiegu sinusoidalnego 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

334 

Diody Zenera D1 i D2 ograniczają i stabilizują amplitudę oscylacji. W pętli 
dodatniego sprzężenia zwrotnego są umieszczone elementy RC mostka Wiena. 
Elementy te decydują o częstotliwości generatora. 

2.12.3.6. Filtry aktywne RC 

Wstęp 
Filtry budowane z zastosowaniem WO nazywane są filtrami aktywnymi. 

Filtr aktywny jest zespołem elementów pasywnych RC i elementów aktyw-
nych (wzmacniających), najczęściej wzmacniaczy operacyjnych. 

Właściwości wzmacniaczy, w tym również i filtrów opisują charakterystyki 
częstotliwościowe. Podstawową jest charakterystyka amplitudowa, która określa 
zależność modułu wzmocnienia od częstotliwości. Dwie wartości częstotliwości, 
przy których wzmocnienie zmniejsza się do określonej wartości są nazywane  
częstotliwościami granicznymi: dolną fL i górną fH i one wyznaczają pasmoprze-
noszenia. We wzmacniaczach jako typowe przyjęto zmniejszenie wzmocnienia do 

wartości 1 0,707,
2

≈  co w mierze logarytmicznej odpowiada 3 dB. 

Zadaniem filtrów przepustowych jest przenoszenie sygnałów o częstotli-
wościach leżących w paśmie przenoszenia, a tłumienie sygnałów o częstotli-
wościach leżących poza tym pasmem. 

Filtry zaporowe spełniają funkcję odwrotną, tłumią sygnały o częstotliwo-
ściach leżących w paśmie zaporowym, a przenoszą wszystkie inne sygnały  
o częstotliwościach leżących poza pasmem zaporowym. 

Filtry aktywne, w porównaniu z filtrami pasywnymi RLC, wyróżniają się 
wieloma zaletami, np. dużą stabilnością pracy, dokładnością, łatwością przestraja-
nia częstotliwości, brakiem tłumienia sygnału użytecznego, a nawet możliwo-
ścią jego wzmacniania, eliminacją elementów indukcyjnych (L) kosztownych  
i niewygodnych za względu na duże gabaryty. Filtry aktywne RC mogą pracować 
w szerokim zakresie częstotliwości – od tysięcznych części herca do kilkudzie-
sięciu, a nawet do kilkuset kiloherców. Górna częstotliwość pracy filtru jest 
ograniczona pasmem przenoszenia WO. 

 
Filtr zaporowy 

Filtry zaporowe (środkowo zaporowe) są stosowane do tłumienia sygnałów 
zakłócających o częstotliwościach leżących w paśmie użytecznym. Mogą być 
stosowane np. do eliminacji przydźwięku o częstotliwości sieci. 
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Jedną z wielu możliwych realizacji filtru zaporowego przedstawia rys. 2.12.16. 
 

 
Rys. 2.12.16. Filtr zaporowy 

Częstotliwość, przy której występuje maksymalne tłumienie sygnału,  
jest częstotliwością środkową (lub zerową) f0. Dla filtru przedstawionego  
na rys. 2.12.16 mamy: 

0
1f ,

2 RC
=

π
 ufA 1  = −     (2.12.22) 

gdzie Auf jest wzmocnieniem układu w paśmie przepustowym. 
 
Filtr dolnoprzepustowy 

Przykład dolnoprzepustowego filtru z wielokrotnym sprzężeniem zwrot-
nym przedstawiono na rys. 2.12.17. 

 
Rys. 2.12.17. Filtr dolnoprzepustowy 
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W filtrze tym: 

H
1 2

1f
2 R C C

=
π

, ufA 1.= −   (2.12.23) 

Filtr górnoprzepustowy 
Schemat filtru przedstawiono na rys. 2.12.18. 
 

 
Rys. 2.12.18. Filtr górnoprzepustowy 

W filtrze tym: 

L
1 2

1f
2 C R R

=
π

,   ufA 1  = −    (2.12.24) 

Filtr pasmowoprzepustowy 
Filtry pasmowoprzepustowe (środkowoprzepustowe) są stosowane głównie 

w takich przypadkach, w których z sygnałów o jednej częstotliwości, lub wy-
stępujących w wąskim paśmie częstotliwości, należy usunąć towarzyszące im 
szumy lub zakłócenia o częstotliwościach zbliżonych do częstotliwości sygnału. 

Filtr pasmowoprzepustowy przedstawiono na rys. 2.12.19. 
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Rys. 2.12.19. Filtr pasmowoprzepustowy 

W filtrze tym: 

0
1

1

1f
2R2 RC

R R

=
π

+

,   ufA 1= −    (2.12.25) 

2.12.4. Badania laboratoryjne 

W Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki przygotowano wszystkie 
układy z WO w postaci połączonego urządzenia. Wszelkie dołączenia, regulacje 
i pomiary, dokonuje się za pomocą przycisków, pokręteł i woltomierzy zamon-
towanych na płycie czołowej urządzenia. Jedynymi elementami przyłączanymi 
z zewnątrz są oscyloskopy i generator. 

2.12.4.1. Równoważenie wzmacniacza 

Układ badany jak na rysunku 2.12.3. 
Dołączyć woltomierz do zacisków WY i, regulując potencjometrem P, 

sprowadzić wskazanie woltomierza do zera. W trakcie trwania ćwiczenia  
nie należy przestawiać położenia potencjometru P, gdyż wyzerowany WO jest  
następnie włączany do wszystkich innych układów. Po zrównoważeniu WO, 
odłączyć układ kompensacji odpowiednim przyciskiem na płycie czołowej. 

2.12.4.2. Wzmacniacz odwracający 

Układ badany jak na rysunku 2.12.4.  
A. Dołączyć napięcie UWE o polaryzacji „+” albo „–”. Dołączyć woltomierz do 

zacisków WY, i zadając UWE, pomierzyć wartość UWY dla poszczególnych 
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wzmocnień wzmacniacza. Wyniki zanotować w tabeli. Na podstawie wyni-
ków pomiarów określić rzeczywiste wzmocnienie Aufr wzmacniacza (jako 
wartość średnią z pomiarów). 

Tabela 2.12.1 

Auf = 10 Auf = 20 Auf = 100 

UWE UWY UWE UWY UWE UWY 

V V V V V V 

0,5 
1,0 

 0,25 
0,40 

 0,05 
0,10 

 

Aufr = .... Aufr = .... Aufr = .... 
 

WY
ufr

WE

UA .
U

=  

B. Dla wzmocnienia Auf = 10 określić charakterystykę UWY = f(UWE) w całym 
zakresie pracy wzmacniacza. Wyniki pomiarów zanotować w tabeli.  

 
Tabela 2.12.2 

 
Sporządzić wykres UWY = f(UWE). Na podstawie wykresu określić wartość 

napięcia UWY, przy której wzmacniacz wchodzi w nasycenie. 

+UWYsat = ..... 

–UWYsat = ..... 

2.12.4.3. Wzmacniacz nieodwracający 

Układ badany jak na rysunku 2.12.5. 
Podobnie jak w p. 2.12.4.2A pomierzyć napięcie Uwy i określić rzeczywiste 

wzmocnienie Aufr jako wartość średnią z pomiarów. Wyniki zanotować w tabeli. 
 

 

UWE V –
1,5 

–
1,4 

–
1,2 

–
1,0 

–
0,6 

–
0,2 

+0,
2 

+0,
6 

+1,
0 

+1,
2 

+1,
4 

+1,
5 

UWY V             
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Tabela 2.12.3 

2.12.4.4. Wtórnik napięciowy 

Układ badany jak na rysunku 2.12.6. 
Dołączyć napięcie UWE o polaryzacji „+” albo „–”. Dołączyć woltomierz do 

zacisków WY. Sprawdzić działanie wtórnika, zadając napięcie UWE, i dokonu-
jąc pomiaru UWY. Wyniki zanotować w tabeli. 

 
Tabela 2.12.4 

2.12.4.5. Wzmacniacz różnicowy 

Układ badany jak na rysunku 2.12.7. 
Sprawdzić działanie wzmacniacza, zadając różne wartości napięć UWE1  

i UWE2 oraz mierząc UWY. Porównać jeden z otrzymanych wyników z wartością 
otrzymaną w wyniku obliczenia według zależności teoretycznej opisującej 
wzmacniacz. Określić Auf układu. Wyniki zanotować w tabeli. 

 
Tabela 2.12.5 

UWE1 V +5 +5 –5 +5 

UWE2 V +2 –2 +2 +5 
UWY  V     

Auf = .....  UWY = Auf (UWE2 – UWE1) = ... 

 
 

Auf = 10 Auf = 20 Auf = 100 

UWE UWY UWE UWY UWE UWY 

V V V V V V 

0,5 
1,0 

 0,25 
0,40 

 0,05 
0,10 

 

Aufr = .... Aufr = .... Aufr = .... 

UWE V 2 4 6 8 10 

UWY V      
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2.12.4.6. Wzmacniacz sumujący 

Układ badany jak na rysunku 2.12.8. 
Sprawdzić działanie wzmacniacza zadając różne wartości napięć UWE1  

i UWE2 oraz mierząc UWY. Wyniki zanotować w tabeli. 
 

Tabela 2.12.6 

UWE1 V +5 +5 –5 +5 

UWE2 V +2 –2 +2 +5 

UWY V     

2.12.4.7. Wzmacniacz całkujący 

Układ badany jak na rysunku 2.12.9. 
Na wejście układu przyłączyć generator i nastawić przebieg prostokątny  

o amplitudzie UWEmax = 1 V i częstotliwości 50 Hz. Sprawdzić działanie układu, 
obserwując przebieg wyjściowy. Określić amplitudę sygnału wyjściowego 
UWYmax. Obserwacji i pomiarów dokonać za pomocą oscyloskopu. Określić 
|Auf | układu. 

WY maxU ....=    ufA ....=  

2.12.4.8. Wzmacniacz różniczkujący 

Układ badany jak na rysunku 2.12.10. 
Na wejście układu przyłączyć generator i nastawić przebieg trójkątny  

o amplitudzie UWEmax = 1 V i częstotliwości 50 Hz. Sprawdzić działanie układu, 
obserwując przebieg wyjściowy. Określić amplitudę sygnału wyjściowego 
UWYmax. Obserwacji i pomiarów dokonać za pomocą oscyloskopu. Określić |Auf | 
układu. 

WY maxU ....=    ufA ....=  

2.12.4.9. Prostownik liniowy 

Układ badany jak na rysunku 2.12.11. 
Na wejście układu przyłączyć generator i nastawić przebieg sinusoidalny  

o częstotliwości 50 Hz, regulując amplitudę napięcia UWEmax. Sprawdzić działanie 
układu, obserwując przebieg wyjściowy. Określić amplitudy sygnału wyjściowego 
UWYmax. Obserwacji i pomiarów dokonać za pomocą oscyloskopu. Określić |Auf | 
układu. Wyniki zanotować w tabeli 2.12.7. 
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Tabela 2.12.7 

UWEmax mV 50 100 200 

UWYmax mV    

|Auf | = .... 

2.12.4.10. Ogranicznik napięcia 

Układ badany jak na rysunku 2.12.12. 
Dołączyć napięcie UWE. Dołączyć woltomierz do zacisków WY. Regulując 

napięcie UWE o obydwu polaryzacjach „+” i „–” pomierzyć UWY. Wyniki  
zanotować w tabeli. Sporządzić wykres UWY = f(UWE) oraz określić Auf układu. 

 
Tabela 2.12.8 

UWE V –
2,0 

–
1,0 

–
0,5 

–
0,3 

–
0,2 

–
0,1 

+0,1 +0,2 +0,3 +0,5 +1,0 +2,0 

UWY V             

Auf = .... 

Na podstawie wykresu określić wartości napięć Zenera UZ1, UZ2 diod D1 i D2. 
Założyć, że spadek napięcia na przewodzącej diodzie wynosi UF1 = UF2 = 0,7 V. 

UZ1 = .... 

UZ2 = .... 

2.12.4.11. Komparator 

Układ badany jak na rysunku 2.12.13. 
Dołączyć napięcie UWE. Dołączyć napięcie odniesienia UO. Dołączyć wol-

tomierz do zacisków WY. Nastawić wartość napięcia odniesienia (np. UO = +2 V). 
Regulować napięcie UWE w zakresie: UWE < UO ... UWE = UO ... UWE > UO, doko-
nując pomiarów napięcia UWY. 

Sporządzić wykres UWY = f(UWE). Na podstawie wykresu określić wartość 
napięcia Zenera UZ diody D oraz jej napięcie w kierunku przewodzenia UF. 
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Tabela 2.12.9. UO = +2V 

UZ = .... 

UF = .... 

2.12.4.12. Generator przebiegu prostokątnego 

Układ badany jak na rysunku 2.12.14. 
Dołączyć oscyloskop do zacisków WY. Określić częstotliwość oraz ampli-

tudę sygnału wyjściowego. 

UWYmax = .... 

f = .... 

2.12.4.13. Generator przebiegu sinusoidalnego 

Układ badany jak na rysunku 2.12.15. 
Dołączyć oscyloskop do zacisków WY. Określić częstotliwość i amplitudę 

sygnału wyjściowego. 

UWYmax = .... 

f = .... 

2.12.4.14. Filtr zaporowy 

Układ badany jak na rysunku 2.12.16. 
Dołączyć generator do zacisków WE. Nastawić przebieg sinusoidalny  

o amplitudzie UWEmax = 1 V. Regulować częstotliwość napięcia wejściowego. 
Mierzyć amplitudę napięcia wyjściowego UWYmax. Pomiary wykonać za pomocą 
oscyloskopu – określając  w  ten sposób  częstotliwościową  charakterystykę  

przenoszenia filtru WY max

WE max

U F(f )
U

= . Wyniki zanotować w tabeli. 

 
 
 
 
 
 

 

UWE V –1,0 0 +1,0 +1,9 +2,0 +2,1 +3,0 +4,0 

UWY V         
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Tabela 2.12.10.  UWEmax = 1 V 

f kHz 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

UWYmax V            

WY max

WE max

U
U

 –            

 

Sporządzić wykres WY max

WE max

U F(f )
U

= . Na podstawie wykresu określić |Auf | 

układu, częstotliwość środkową fO, częstotliwość dolną fL, częstotliwość górną 
fH oraz szerokość pasma zaporowego ∆f. 

 |Auf | = .... 

 fO = .... 

 fL = .... 

 fH = .... 

 ∆f = .... 

2.12.4.15. Filtr dolnoprzepustowy 

Układ badany jak na rysunku 2.12.17. 
Wykonać czynności analogiczne jak w p. 2.12.4.14. 

Wyznaczyć charakterystykę przenoszenia filtru WY max

WE max

U F(f )
U

= . Wyniki 

pomiarów zanotować w tabeli. 
 

Tabela 2.12.11.  UWEmax = 1 V 

f kHz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

UWYmax V            

U
U

WY

WE

max

max

 –            
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Sporządzić wykres 
U
U

F fWY

WE

max

max
( )= . Na podstawie wykresu określić |Auf | 

układu oraz częstotliwość górną fH. 

 |Auf | = .... 

 fH = .... 

2.12.4.16. Filtr górnoprzepustowy 

Układ badany jak na rysunku 2.12.18. 
Wykonać czynności jak w p. 2.12.4.14. Wyznaczyć charakterystykę prze-

noszenia filtru. Wyniki pomiarów zanotować w tabeli. 
 

Tabela 2.12.12. UWEmax = 1 V 

f kHz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

UWYmax V            

WY max

WE max

U
U

 –            

 

Sporządzić wykres 
U
U

F fWY

WE

max

max
( )= . Na podstawie wykresu określić |Auf | 

układu oraz częstotliwość dolną fL. 

 |Auf | = .... 

 fL = .... 

2.12.4.17. Filtr pasmowoprzepustowy 

Układ badany jak na rysunku 2.12.19. 
Wykonać czynności jak w p. 2.12.4.14. Wyznaczyć charakterystykę  

przenoszenia filtru. Wyniki pomiarów zanotować w tabeli. 
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Tabela 2.12.13.  UWEmax = 1 V 

f kHz 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

UWYmax V            

U
U

WY

WE

max

max
 –            

 

Sporządzić wykres WY max

WE max

U F(f )
U

= . Na podstawie wykresu określić |Auf | 

układu, częstotliwość środkową fO, częstotliwość dolną fL, częstotliwość górną 
fH oraz szerokość pasma przepustowego ∆f. 

 |Auf | = .... 

 fO = .... 

 fL = .... 

 fH = .... 

 ∆f = .... 

2.12.5. Uwagi i wnioski 

W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki pomiarów, wykresy, obliczenia 
oraz wnioski i uwagi dotyczące poszczególnych punktów ćwiczenia. 

Literatura 

[1] M. Nadachowski, Z. Kulka: Analogowe układy scalone, WKiŁ, 1979. 
[2] Z. Kulka, M. Nadachowski: Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowanie, cz. 2 

realizacje praktyczne, WNT, 1982. 



Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  2. Ćwiczenia 
 

346 

2.13. Układy cyfrowe 

Celem niniejszego ćwiczenia jest prezentacja pewnych wybranych bramek 
oraz układów logicznych o większej złożoności, powszechnie używanych we 
współczesnych elektronicznych układach cyfrowych. 

Obecnie, w coraz szerszym zakresie, technika analogowa jest zastępowana 
przez technikę cyfrową, szczególnie w tych urządzeniach (systemach), gdzie 
wszelkiego rodzaju dane muszą być zgromadzone w pamięci. Zaletą systemów 
cyfrowych jest zdolność do przetwarzania danych wejściowych (np. przez  
dokonanie obliczeń), do podejmowania decyzji (np. przez wypracowanie sygna-
łów sterowania) oraz do wyświetlania komunikatów w postaci liczb i/lub liter. 
Przetwarzanie informacji jest bardzo znaczącym składnikiem wszystkich gałęzi 
nauki i techniki. 

Układy cyfrowe potrafią przetwarzać sygnały cyfrowe w sposób prosty  
i jednocześnie niezwykle szybko. Automatyka, robotyka, komputery, telekomu-
nikacja – to dziedziny techniki, w których obserwujemy najbardziej gwałtowny 
rozwój, głównie dzięki stosowaniu coraz nowszych generacji układów cyfro-
wych, za każdym razem szybszych i o większym stopniu scalenia. Pojedynczy 
chip 64-bitowego mikroprocesora (w technologii roku 2010) zawiera kilkaset 
milionów tranzystorów i może być taktowany zegarem o częstotliwości  
powyżej 3GHz. 

 
 

2.13.1. Podstawowe zagadnienia z teorii układów cyfrowych 
2.13.1.1. Wprowadzenie 
2.13.1.2. Funkcje logiczne 
2.13.1.3. Bramki logiczne 
2.13.1.4. Liczby i kody binarne 
2.13.1.5. Przegląd technologii układów cyfrowych scalonych 

2.13.2. Omówienie układów cyfrowych zastosowanych w ćwiczeniu 
2.13.2.1. Przerzutniki 
2.13.2.2. Licznik i dzielnik częstotliwości 
2.13.2.3. Multiplekser 
2.13.2.4. Wskaźniki półprzewodnikowe i układy sterujące nimi 
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2.13.3. Badania laboratoryjne wybranych układów cyfrowych 
2.13.3.1. Określenie typu bramki na podstawie tablicy prawdy 
2.13.3.2. Pomiar charakterystyki przejściowej bramki NAND z wyko-

rzystaniem układu UCY 7400 
2.13.3.3. Badanie przerzutnika SR 
2.13.3.4. Wykorzystanie bramek NAND do budowy generatora fali pro-

stokątnej 
2.13.3.5. Badanie dzielnika częstotliwości 
2.13.3.6. Badanie multipleksera 
2.13.3.7. Badanie wskaźnika 7-segmentowego i dekodera sterującego 
2.13.3.8. Badanie licznika o programowalnej długości cyklu z wyświe-

tlaniem liczby impulsów 
2.13.4. Uwagi i wnioski 
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2.13.1. Podstawowe zagadnienia z teorii układów cyfrowych 

2.13.1.1. Wprowadzenie 

Elektroniczne układy cyfrowe służą do przetwarzania sygnałów cyfrowych. 
Ich podstawowym elementem jest tranzystor pracujący jako przełącznik.  
Działanie takiego tranzystora ma charakter impulsowy – znajduje się on, na 
przemian, albo w stanie włączenia – ang. ON (tranzystor nasycony), albo  
w stanie wyłączenia – ang. OFF (tranzystor odcięty). Rysunek 2.13.1 przed-
stawia pracę tranzystora w układzie przełącznika dwustanowego. 

 

 
Rys. 2.13.1. Tranzystor jako przełącznik [1]: a) schemat układu, b) obszary pracy tran-

zystora, c) charakterystyka przejściowa, d) sygnał cyfrowy 

Gdy do wejścia układu z rys. 2.13.1 jest doprowadzone napięcie UI < 0,7 V, 
czyli niski poziom napięcia, wówczas tranzystor nie przewodzi (jest odcięty – 
punkt pracy A) i na jego kolektorze występuje napięcie bliskie UCC, czyli  
wysoki poziom napięcia – UOH. Jeżeli natomiast napięcie wejściowe UI ma 
odpowiednio dużą wartość, czyli na wejściu występuje wysoki poziom napięcia, 
to tranzystor przewodzi (jest nasycony – punkt pracy B) i na jego kolektorze 
występuje napięcie nasycenia UCE(sat), czyli niski poziom napięcia – UOL.  
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Tranzystor w tym układzie pracuje jak typowy przełącznik dwustanowy  
(OFF – ON), którego kontaktami są końcówki emitera i kolektora. Rezystancja 
pomiędzy kolektorem i emiterem zmienia się, przy przejściu od stanu wyłącze-
nia do stanu włączenia, od wartości powyżej 5 MΩ do wartości poniżej 50 Ω.  
Z przebiegu charakterystyki przejściowej układu wyraźnie widać odwrócenie 
poziomów napięć na wyjściu w stosunku do wejścia układu. Układ o takim 
rodzaju pracy jest nazywany inwerterem. Inwerter stanowi najbardziej elemen-
tarny komponent scalonych układów cyfrowych. 

Wysoki poziom napięcia wyjściowego UOH (tranzystor wyłączony) odpo-
wiada stanowi logicznemu HIGH albo 1, natomiast niski poziom napięcia  
wyjściowego UOL (tranzystor włączony) odpowiada stanowi logicznemu LOW 
albo 0. Wartości napięć wyjściowych, przedstawionych na charakterystyce 
przejściowej, odpowiadające stanowi logicznemu 1 oraz 0 (około 5 V oraz  
około 0,2 V) są typowe dla zdecydowanej większości układów cyfrowych. 

2.13.1.2. Funkcje logiczne 

Funkcją logiczną nazywa się funkcję, której argumenty (zmienne logiczne) 
oraz sama funkcja mogą przybierać tylko jedną z dwu wartości, np. 0 (inaczej 
ang. FALSE – czyli Fałszywe) lub 1 (inaczej ang. TRUE, czyli Prawdziwe). 
Sposoby wyrażania funkcji logicznych przedstawiono w tablicy 2.13.1. 

Argumenty funkcji oznaczamy zazwyczaj literami A, B, C... Wartości  
argumentów funkcji logicznej odpowiadają stanom wejść układu cyfrowego,  
a wartości samej funkcji – stanom wyjść tego układu. 

Funkcja logiczna może być zadana za pomocą opisu słownego, tablicy 
wartości funkcji – tzw. tablicy prawdy (ang. truth table), analitycznie w postaci 
wyrażenia algebraicznego (równania boolowskiego) lub graficznie za pomocą 
symboli logicznych (patrz tablica 2.13.1). 

Podstawowymi funkcjami logicznymi są: AND (iloczyn logiczny), OR 
(suma logiczna) oraz NOT (negacja). Za ich pomocą można opisać dowolnie 
skomplikowany system logicznie działający. 
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Tablica 2.13.1. Sposoby wyrażania funkcji logicznych 

 
Opis słowny Iloczyn logiczny argumentów A i B 

jest równy 1, gdy A = 1  i  B = 1 

Tablica prawdy – Truth table 

Zawiera wszystkie kombinacje 
możliwych stanów wejść układu 
logicznego i odpowiadające im 
stany wyjścia tego układu. 
Liczba stanów układu jest 
równa 2n, gdzie n jest liczbą 
wejść układu. 

 

A B Y

0 0
0 0
1 0
1 1 1

0
1
0

 
 

Wyrażenie algebraiczne 
(czytaj: A i B równa się Y) A  B = Y 

 
 
Symbol logiczny 
(nazwa skrótowa – AND) 

 

2.13.1.3. Bramki logiczne 

Bramki logiczne – ang. gates (nazywane także funktorami logicznymi) są 
najprostszymi układami cyfrowymi realizującymi elementarne funkcje logiczne. 
Służą one do budowy układów logicznych o większej złożoności. Podstawowe 
bramki logiczne, ich nazwy, symbole graficzne, opis algebraiczny oraz tablice 
prawdy przedstawiono w tablicy 2.13.2. 
Bramki AND, OR, NOT tworzą tzw. funkcjonalnie pełny zestaw elementów. 
Oznacza to, że można z nich zbudować dowolnie złożony układ logiczny. 

Za pomocą wyłącznie bramek NAND albo wyłącznie bramek NOR można 
także zrealizować dowolnie złożoną funkcję, w tym również funkcje podsta-
wowe AND, OR, NOT. Z tego powodu mówimy, że bramki NAND i NOR 
oddzielnie tworzą tzw. minimalny zestaw funkcjonalnie pełny. 

Bramki XOR oraz XNOR, ze względu na swoją specyfikę, służą do budowy 
układów arytmetycznych (sumatory binarne) oraz układów detekcji błędów 
przesyłu informacji cyfrowej (układy z kontrolą bitu parzystości). 
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Tablica 2.13.2. Podstawowe bramki logiczne 

Funkcja 
logiczna 

Symbol 
logiczny 

Wyrażenie 
algebraiczne 

Tablca prawdy 

   wejście wyjście 
   A B Y 
 

AND 
 

 
A B Y⋅ =  

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
1 

 
 

OR 

 

 

 

A B Y+ =  

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
1 
1 
1 

 
NOT 

(Inverter) 

 

 

 

 

 
0 
1 

  
1 
0 

 
 

NAND 

 

 

 
 

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
0 

 
 

NOR 
 

 

 

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

1 
0 
0 
0 

 
 

XOR 

 

 

 

A B Y⊕ =  

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
1 
1 
0 

 
 

XNOR 

 

 

 

 

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

1 
0 
0 
1 

2.13.1.4. Liczby i kody binarne 

Liczby binarne 
W binarnym systemie liczbowym cyfry przybierają dwie możliwe warto-

ści 1 i 0. System posiada podstawę 2, a wagi pozycji cyfr są równe potęgom 2. 
Przykładowo, liczba 11010,11 w zapisie binarnym oznacza: 

4 3 2 1 0 1 2
2 10(11010,11) 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 (26,75)− −= × + × + × + × + × + × + × =  

A A=

A B Y⋅ =

A B Y+ =

A B Y⊕ =
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Jak łatwo zauważyć, binarny system zapisu liczb odpowiada w sposób na-
turalny zmiennym występującym w układach cyfrowych. Systemy cyfrowe 
(np. komputery) wykonują wszelkie operacje logiczne i arytmetyczne wyłącznie 
na poziomie zapisu binarnego. 
 
Tablica 2.13.3. Systemy  
                          liczbowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 26 25 24 23 22 21 20 
1 1 0 1 0 0 1 0 

MSB       LSB 
 
Warto zauważyć, że za pomocą słowa 8-bitowego można wyrazić 28 = 256 

różnych informacji. 
 
Kody binarne 

Dla wygody komunikacji między światem cyfrowym (np. komputerem), 
który akceptuje wyłącznie liczby binarne, a człowiekiem, przyzwyczajonym 
raczej do obcowania z liczbami dziesiętnymi stosuje się rozmaite sposoby wza-
jemnej konwersji tych dwu rodzajów zapisów. 

dziesiętny dwójkowy 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

0 
1 

10 
11 

100 
101 
110 
111 

1000 
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110 
1111 

Zestawienie pierwszych 15 liczb zapisanych  
w systemie dziesiętnym oraz binarnym przed-
stawiono w tablicy 2.13.3. 
 
Bit, Bajt, Słowo 

Pojedyncza cyfra binarna jest nazywana  
bitem (ang. bit). Informacja w systemach  
cyfrowych ma charakter uporządkowany i jest 
reprezentowana przez sekwencję bitów. Se-
kwencja 8-bitowa jest nazywana bajtem (ang. 
byte). Liczba bitów w sekwencji danych (ang. 
data) przetwarzanych przez określony typ kom-
putera jest nazywana słowem (ang. word). Kom-
putery przetwarzają dane w słowach 8, 16, 32, 
 64-bitowych. Najbardziej znaczący (o najwięk-
szej wadze) bit w słowie określa się jako MSB 
(ang. Most Significant Bit), a najmniej znaczący 
bit – jako LSB (ang. Least Significant Bit). 
Przykładowe słowo 8-bitowe z zaznaczonymi 
wagami bitów przedstawiono poniżej. 
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Jednym z najprostszych sposobów jest kodowanie każdej cyfry dziesiętnej 
poprzez zastąpienie jej 4-bitową reprezentacją binarną. Ponieważ słowo 4-bitowe 
ma 24 = 16 kombinacji zerojedynkowych, zatem sześć spośród nich nie jest 
wykorzystywanych do kodowania (do zakodowania 10 cyfr od 0 do 9 wystarczy 
10 kombinacji). Stwarza to możliwość binarnego kodowania dziesięciu cyfr 
systemu dziesiętnego na wiele różnych sposobów. Liczba możliwych kodów 
BCD (ang. Binary-Coded Decimals), wynikająca z zastosowania 4 bitów jest 
olbrzymia. Jednak praktyczne zastosowanie znalazło tylko kilka, spośród  
których jednym z najbardziej popularnych jest kod 8421 zwany powszechnie 
kodem BCD (patrz tablica 2.13.4). 

Zwróćmy uwagę, że lewa kolumna tablicy zawiera cyfry dziesiętne  
a nie liczby! 
 
 Tablica 2.13.4. Kod BCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innymi kodami są kody alfanumeryczne umożliwiające komunikację czło-
wieka z systemem cyfrowym za pośrednictwem klawiatury. Standardowym 
kodem alfanumerycznym jest kod ASCII (ang. American Standard Code for 
Information Interchange). Pełny zbiór zawiera 128 znaków kodowanych sło-
wami 7-bitowymi (zauważ, że 27 = 128). Przykładowo, kod 111 1111 oznacza 
klawisz Del (ang. delete – kasuj). 

2.13.1.5. Przegląd technologii układów cyfrowych scalonych 

Pod względem konstrukcyjno-technologicznym wszystkie układy cyfrowe 
scalone można podzielić ogólnie na: 
− bipolarne, w których podstawowymi elementami są tranzystory bipolarne, 
− unipolarne, nazywane również układami MOS, w których podstawowymi. 
      elementami są tranzystory MOS. 

dziesiętny BCD 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 
0111 
1000 
1001 

Pamiętajmy, że kod BCD koduje inaczej 
liczby dziesiętne niż tzw. naturalny kod binar-
ny (przedstawiony w tablicy 2.13.3). Tylko 
liczby z zakresu od 0 do 9 mają ten sam zapis. 
Poniżej przedstawiono te same liczby dziesiętne, 
zapisane w naturalnym kodzie binarnym oraz  
w kodzie BCD. 

(13)10 = (1101)2 

(13)10 = (0001 0011)BCD 
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Rys. 2.13.2. Napięcia poziomów logicznych HIGH, LOW oraz marginesy zakłóceń  

dla układów TTL i CMOS [3] 

Spośród wielu dostępnych klas (technik) układowych najważniejsze znacze-
nie mają: 

− układy TTL (ang. Transistor-Transistor Logic), które są układami bipo-
larnymi, 

− układy CMOS (ang. Complementary Metal Oxide Semiconductor), które są 
układami unipolarnymi – z tranzystorami p-MOS oraz n-MOS. 

Podstawowe parametry techniczne układów cyfrowych 
• Obciążalność logiczna bramki (N) – maksymalna liczba bramek, jaka  

może być równolegle sterowana z wyjścia pojedynczej bramki. 
• Napięcia poziomów logicznych (HIGH, LOW) – zakresy napięć wejścio-

wych oraz wyjściowych, które układ realizuje jako gwarantowany stan 1 
oraz gwarantowany stan 0. 
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• Margines zakłóceń (UNM) – określa dopuszczalną wartość napięcia sygnału 
zakłócającego, niepowodującego jeszcze nieprawidłowej pracy układu.  
Interpretację poziomów logicznych i marginesów zakłóceń podano na  
rys. 2.13.2. 

• Czas propagacji (Td) – określa czas opóźnienia odpowiedzi układu na sygnał 
sterujący i jest podstawową miarą szybkości działania układu cyfrowego. 

• Moc strat na bramkę (Pd) – określa moc pobieraną przez układ ze źródła 
zasilania. 

 

 
Rys. 2.13.3. Czas propagacji dla układu inwertera [1] 

Układy TTL 
Podstawową, dwuwejściową bramkę NAND przedstawiono na rys. 2.13.4. 

 
Rys. 2.13.4. Bramka NAND (TTL). Tranzystor T1 jest wieloemiterowym  

tranzystorem npn [1] 
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Przyłączenie jakiegokolwiek wejścia A, B lub obydwu do masy, (co oznacza 
stan wejść równy 0) powoduje wyłączenie tranzystora T2 i T4, gdyż napięcie 
na bazie tranzystora T1 nie przekracza wartości 0,3 V + 0,7 V = 1 V i jest nie-
wystarczające do spolaryzowania złącza baza-kolektor tranzystora T1, złącza 
baza-emiter tranzystora T2 oraz złącza baza-emiter tranzystora T4 w stan 
przewodzenia (musiałoby być równe co najmniej 0,7 V + 0,7 V + 0,7 V = 2,1 V). 
Gdy T2 jest wyłączony, wtedy T3 jest włączony i napięcie na wyjściu układu 
osiąga wartość 5 V - 0,3V - 0,7 V = 4 V, co oznacza stan wyjścia układu równy 1. 

 

UWAGA: Napięcie 0,7 V jest napięciem na przewodzącym złączu p-n, a na-
pięcie 0,3 V jest napięciem UCE(sat), a więc napięciem pomiędzy kolektorem  
i emiterem nasyconego tranzystora. 
 

Gdy oba wejścia A, B są na poziomie 1, wtedy złącza baza-emitery tran-
zystora T1 są spolaryzowane zaporowo – co powoduje, że napięcie na bazie 
tranzystora T1 może osiągnąć wartość 2,1 V i jest wystarczające do wprowa-
dzenia tranzystorów T2 i T4 w stan włączenia. Napięcie na kolektorze tranzy-
stora T2 (o wartości 1,4V) jest niewystarczające do spolaryzowania tranzystora 
T3 w stan przewodzenia (ze względu na obecność diody) i tranzystor T3 jest 
wyłączony. Napięcie wyjściowe osiąga wartość 0,3 V i jest równe napięciu 
UCE(sat) tranzystora T4 – co oznacza stan 0 na wyjściu układu. 

 
Układy CMOS 

Układy CMOS zawierają komplementarne pary wzbogacanych („normalnie 
wyłączonych”) tranzystorów n-MOS oraz p-MOS. Symbole graficzne oraz  
charakterystyki tych tranzystorów pokazano na rys. 2.13.5. 
 

  
Rys. 2.13.5. Charakterystyki wzbogacanych tranzystorów MOS [1] 

Przy napięciu UGS = 0 żaden tranzystor nie przewodzi. Podstawowym układem 
CMOS jest układ inwertera przedstawiony na rys. 2.13.6. 
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Rys. 2.13.6. Inwerter CMOS i jego charakterystyka przejściowa [1] 

Dodatni biegun napięcia zasilającego +UDD jest przyłączony do źródła S 
tranzystora p-MOS (oznaczonego symbolem Tp), podczas gdy źródło S tranzy-
stora n-MOS (oznaczonego symbolem Tn) jest na masie. Końcówki drenów D 
obu tranzystorów są połączone razem i tworzą wyjście układu. 

Gdy napięcie wejściowe UI = UGS jest równe 0, wtedy tranzystor Tn jest 
wyłączony. Dla tranzystora Tp napięcie UGS = UI – UDD ≅ –UDD, a zatem Tp 
jest włączony. Napięcie wyjściowe jest równe napięciu UDD, co oznacza stan 1. 

Gdy napięcie wejściowe jest dostatecznie duże (dodatnie), co oznacza stan 
1, wtedy tranzystor Tn jest włączony, a tranzystor Tp jest wyłączony. Napięcie 
wyjściowe jest praktycznie równe 0V, co oznacza stan 0. 

Podstawową zaletą układów CMOS jest znikomy pobór mocy, który  
występuje wyłącznie podczas przełączania. Ilustruje to rys. 2.13.6. 

 
Schemat wyprowadzeń układu cyfrowego stosowany przez producentów 

Na rysunku 2.13.7 przedstawiono przykładowo schemat wyprowadzeń 
układu UCY 7400, który zawiera cztery dwuwejściowe bramki NAND.  
Wycięcie w obudowie jednoznacznie określa kolejność wyprowadzeń. 

 

 
Rys. 2.13.7. Widok z góry wyprowadzeń układu UCY 7400 [1] 
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2.13.2. Omówienie układów cyfrowych zastosowanych w ćwiczeniu 

2.13.2.1. Przerzutniki 

Przerzutnikiem (ang. Flip-Flop) jest nazywamy układ, charakteryzujący 
się istnieniem dwóch stanów równowagi trwałej (1 albo 0), przy czym dla 
przejścia z jednego stanu do drugiego jest konieczne doprowadzenie sygnału 
zewnętrznego (informacji). Ponieważ przerzutnik pamięta jeden bit informacji 
może być traktowany jako jednobitowa komórka pamięci. Ogólny symbol 
graficzny przerzutnika podano na rys. 2.13.8. 

 

 
Rys. 2.13.8. Ogólny symbol graficzny przerzutnika [1] 

 
Przerzutnik ma pewną liczbę wejść i z reguły dwa wyjścia. Stan logiczny 

wyjścia Q uważa się za stan przerzutnika. Nazwy literowe wejść informacyjnych 
(SR, JK, D, T) określają jednocześnie nazwy rodzajów przerzutników (prze-
rzutnik SR, przerzutnik JK, przerzutnik D, przerzutnik T). Wejście zegarowe 
CLK (ang. Clock) służy do podawania sygnałów taktujących, które narzucają 
synchroniczny tryb pracy układu. Wejście przygotowujące PS (ang. Preset) 
oraz wejście zerujące CLR (ang. Clear) służą do ustalenia stanu przerzutnika 
niezależnie od stanu wejść informacyjnych oraz stanu wejścia zegarowego. 

Przerzutniki mogą być asynchroniczne i synchroniczne. Przerzutniki 
asynchroniczne pracują bez sygnału zegarowego, a stan przerzutnika ustala się 
bezpośrednio w wyniku zmiany stanu wejść. 

Przerzutniki synchroniczne pracują z udziałem sygnału zegarowego, a 
stan wejść informacyjnych jest przekazywany na wyjście w chwilach występo-
wania narastającego lub opadającego zbocza sygnału zegarowego (zazwyczaj 
wykorzystuje się zbocze opadające). 
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Przerzutnik SR (asynchroniczny) 
 

Przerzutnik SR (ang. Set, Reset) jest najprostszym układem przerzutnika 
bistabilnego. Symbol graficzny, realizację NAND-ową oraz tablicę prawdy 
przerzutnika SR podano na rys. 2.13.9. 

 

 
 

Rys. 2.13.9. Przerzutnik SR (symbol graficzny, realizacja NAND-owa, tablica prawdy) [1] 
 

Normalnym stanem spoczynkowym (stanem pamiętania) przerzutnika jest 
stan obu wejść równy 1 (S = 1, R = 1) podczas którego stan przerzutnika nie 
zmienia się (przerzutnik pamięta swój stan poprzedni). 
• Podanie S = 0 powoduje przejście Q do  stanu 1. 

• Podanie R = 0 powoduje powrót Q do stanu 0. 

• Gdy oba wejścia są równe 0 (S = 0, R = 0) to oba wyjścia przechodzą do stanu 1, 
czego unika się w normalnej pracy przerzutnika (stan niedozwolony!). 

 
Wykres czasowy pracy przerzutnika pokazuje rys. 2.13.10. 

 

 
Rys. 2.13.10. Wykres czasowy przerzutnika SR 

Przerzutnik JK (synchroniczny) 
 
Przerzutnik JK jest najbardziej rozpowszechnionym układem przerzutni-

kowym techniki cyfrowej. Jest on traktowany jako układ uniwersalny. Przez 
zastosowanie odpowiednich połączeń zewnętrznych można z niego utworzyć 

S R Q  
0 0 s.n. (stan niedozwolony) 
0 1 1  
1 0 0  
1 1 b.z. (bez zmian) 
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inny rodzaj przerzutnika, np. SR (syn.), D, T. Symbol graficzny oraz tablicę 
prawdy przerzutnika JK przedstawiono na rys. 2.13.11. 

 

 
Rys. 2.13.11. Przerzutnik JK (symbol graficzny, tablica prawdy) [1] 

Przerzutnik JK nie ma stanów niedozwolonych! Zmiana stanu przerzutni-
ka JK następuje w chwilach wyznaczonych przez opadające zbocze impulsu 
zegarowego. Stan logiczny wyjścia Q w umownym czasie tn+1 (tj. po przyjściu 
impulsu zegarowego) zależy od stanów J, K, Q w czasie tn (tj. przed przyj-
ściem impulsu zegarowego). W przedziale czasu między impulsami zegarowymi 
przerzutnik nie zmienia stanu nawet, gdy zmieniają się stany wejść J, K. Wy-
kres czasowy pracy przerzutnika JK przedstawia rys. 2.13.12. 
 

 
Rys. 2.13.12. Wykres czasowy przerzutnika JK [1] 

UWAGA: Warto zauważyć, że gdy oba wejścia J, K mają stan 1,  
to przerzutnik JK zmienia swój stan na przeciwny za każdym razem, gdy tylko 
pojawi się impuls zegarowy. Właściwość tę wykorzystuje się do budowy  
liczników i dzielników częstotliwości. Przerzutniki JK pracujące z jednym 
sygnałem informacyjnym doprowadzonym do połączonych ze sobą wejść J, K 
nazywają się przerzutnikami T. 

J K Qn+1  
0 0 Qn (bez zmian) 

0 1 0  
1 0 1  
1 1 

 

 
(zmiana stanu na przeciwny) Qn
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2.13.2.2. Licznik i dzielnik częstotliwości 

Licznik jest układem cyfrowym służącym do zliczania i zapamiętania licz-
by impulsów. Liczniki buduje się z przerzutników JK pracujących w układzie 
przerzutnika T. Gdy licznik składa się z n przerzutników to tzw. pojemność 
licznika (P), czyli maksymalna liczba impulsów, które licznik jest w stanie 
zliczyć, wynosi P = 2n. Liczbę n nazywamy długością licznika. Zapełnienie 
licznika kończy cykl pracy licznika, po czym wraca on do stanu początkowego. 
Długością cyklu licznika (S) nazywamy liczbę wyróżnialnych stanów logicz-
nych, przez które licznik przechodzi cyklicznie. Jeżeli S ≤ 2n to mówimy, że 
jest to licznik modulo-S (np. licznik modulo-10 jest licznikiem dziesiętnym, 
tzw. dekadą liczącą, przy czym n = 4 oraz P = 24  = 16). Schemat i zasadę  
działania 4-bitowego licznika asynchronicznego ze skróconym cyklem pracy 
(licznik modulo-10) ilustruje rys. 2.13.13. 

 

 
Rys. 2.13.13. Licznik modulo-10 [1] 

 
Jak łatwo zauważyć, odpowiednio połączona bramka NAND (na wejściach 

ma dwie jedynki z liczby 1010) służy do zerowania licznika po każdym cyklu 
liczenia od 0 do 9. 
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Dzielnikiem częstotliwości nazywamy układ dający impuls co N impulsów 
wejściowych (N jest liczbą całkowitą). Wtedy mamy: 

we
wy

ff
N

=  

Zauważmy, że licznik z rys. 2.13.13 może być traktowany jako dzielnik 
częstotliwości, gdyż jego wyjścia A, B, C, D dzielą częstotliwość impulsów 
wejściowych odpowiednio w stosunku 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. 

 
Licznik UCY 7493 

Licznik UCY 7493 jest scalonym asynchronicznym licznikiem składają-
cym się z przerzutników JK połączonych w ten sposób, że tworzą liczniki  
zliczające modulo-2 i modulo-8. Wyjście A nie jest połączone wewnętrznie  
z wejściem następnego przerzutnika. Licznik ma dwa bramkowane wejścia 
zerujące R0(1) i R0(2). Schemat logiczny oraz widok wyprowadzeń układu 
UCY 7493 przedstawiono na rys. 2.13.14. 

 

 
Rys. 2.13.14. Schemat logiczny i widok wyprowadzeń licznika UCY 7493 [1] 
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2.13.2.3. Multiplekser 

W systemach cyfrowych często istnieje potrzeba przesyłania selektywnie 
wybranej informacji binarnej bądź też zmiany sposobu przesyłania z równole-
głego (N bitów – N linii) na szeregowy (N bitów – kolejno w jednej linii). 
Realizację tego zadania umożliwia multiplekser. Multiplekser cyfrowy przeka-
zuje sygnał cyfrowy z jednego z N wejść wybranego adresem na pojedyncze 
wyjście (tj. linię przesyłową). 
 
Multiplekser UCY 74151 

Na rysumku 2.13.15 przedstawiono schemat logiczny, tablicę prawdy oraz 
widok wyprowadzeń multipleksera UCY 74151. Układ ma 8 wejść informa-
cyjnych (D0 do D7), 3 wejścia adresowe (A, B, C), 1 wejście zezwalające – ang. 
Strobe (S) oraz wyjście proste (Y) i wyjście negowane (W). Na wyjściu Y po-
jawi się stan 1 wówczas, gdy wejście informacyjne, wybrane odpowiednią 
kombinacją stanów na wejściach adresowych, jest w stanie 1, a wejście zezwa-
lające jest w stanie 0, czyli zezwolenia. 

 

 
Rys. 2.13.15. Schemat logiczny i widok wyprowadzeń licznika UCY 74151 [1] 
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2.13.2.4. Wskaźniki półprzewodnikowe i układy sterujące nimi 

 

Rys. 2.13.16. Wskaźnik 7-segmentowy [1] 

Powszechnie stosuje się wskaźniki z diod elektroluminescencyjnych  
i ciekłokrystaliczne. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim jako 
wskaźniki alfanumeryczne. Najczęściej mają budowę segmentową lub  
mozaikową. Wskaźnik 7-segmentowy, pokazany na rys. 2.13.16, umożliwia 
przedstawienie 10 cyfr i 10 liter. Wskaźniki te są wytwarzane jako jedno- lub 
wielopozycyjne (w jednej obudowie), przy tym często zawierają dodatkowe 
elementy, służące do wyświetlania kropki, dwukropka, a także innych symboli. 

Najważniejszymi zaletami wskaźników z diod elektroluminescencyjnych są 
duża niezawodność i trwałość (szacowana na 114 lat), niskie napięcie zasilania 
(ok. 2 V) oraz możliwość uzyskania różnych barw świecenia. Zasadniczą wadą 
jest duży pobór prądu (kilka do kilkudziesięciu mA na segment). 

Wskaźniki ciekłokrystaliczne mają najniższy pobór mocy ze wszystkich 
rodzajów wskaźników, lecz są niestety także wśród nich najwolniejsze w dzia-
łaniu. Ponadto wymagają oświetlenia tym silniejszego, im bardziej kontrastowy 
obraz znaku pragnie się uzyskać. 
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Dekoder UCY 7447 
 

 

Rys. 2.13.17. Działanie licznika UCY 7447 [1] 
 

Do sterowania wskaźników 7-segmentowych używa się specjalnych ukła-
dów cyfrowych, tzw. dekoderów sterujących (ang. decoder / driver). Dekoder 
sterujący przetwarza kod BCD(8421) na kod wskaźnika 7-segmentowego,  
powodując świecenie odpowiednich segmentów wskaźnika. Działanie, w połą-
czeniu ze wskaźnikiem 7-segmentowym, dekodera UCY 7447 ilustruje  
rys. 2.13.17. 

 
Dodatkowe wejścia sterujące LT, BI/RBO, RBI mają następujące funkcje: 

LT – gdy jest w stanie 0 – rozświetla wszystkie segmenty, 

BI/RBO – gdy jest w stanie 0 – wygasza wszystkie segmenty, 

RBI – gdy jest w stanie 0 – wygasza wszystkie segmenty wyłącznie, gdy 
pokazują cyfrę 0. 
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2.13.3. Badania laboratoryjne wybranych układów cyfrowych 

2.13.3.1. Określenie typu bramki na podstawie tablicy prawdy 

Dla każdej z czterech nieznanych bramek (patrz rysunek poniżej) wybieranych 
kolejno przyciskami 1, 2, 3, 4 należy określić tablicę prawdy oraz dokonać 
identyfikacji bramki. Stany wyjść (X) każdej bramki należy określić za pomocą 
próbnika stanów logicznych dla wszystkich kombinacji stanów wejść. Sygnały 
wejściowe 0 lub 1 należy zadawać na wejścia A, B za pomocą przycisków 
oznaczonych A, B. Wyniki pomiarów zamieścić w tablicach prawdy. Na pod-
stawie tablicy prawdy określić rodzaj bramki i narysować jej symbol graficzny. 

 

  1   2    3   4 

A B X  A B X  A B X  A B X 
0 0   0 0   0 0   0 0  
0 1   0 1   0 1   0 1  
1 0   1 0   1 0   1 0  
1 1   1 1   1 1   1 1  

 

2.13.3.2. Pomiar charakterystyki przejściowej bramki NAND  
               z wykorzystaniem układu UCY 7400 [1] 

Należy wyznaczyć charakterystykę przejściową UO = f(UI) bramki.  
Wcisnąć przycisk POMIAR. Napięcie wejściowe UI regulować, za pomocą 
potencjometru, w zakresie od 0 V do 5 V. Napięcie wyjściowe UO pomierzyć za 
pomocą oscyloskopu lub miernika o dużej oporności wejściowej. Wyniki  
pomiarów zamieścić w tabeli. 

Na podstawie wyników pomiarów narysować charakterystykę przejściową 
bramki NAND. 
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Na podstawie charakterystyki przejściowej określić napięcia poziomów 
logicznych dla stanu HIGH oraz LOW na wejściu i wyjściu bramki. 

 
  

2.13.3.3. Badanie przerzutnika SR [1] 

Na wejścia S i R przerzutnika należy podać (za pomocą przycisków S, R) 
odpowiednią sekwencję sygnałów logicznych (patrz rysunek poniżej).  
Stan wyjścia Q i  określić za pomocą próbnika stanów logicznych. Uzupełnić 
rysunek wykreślając poziomy logiczne na wyjściu Q i  przerzutnika. Wyniki 
pomiarów porównać z tablicą prawdy przerzutnika SR przedstawioną na  
rys. 2.13.9. 

  

 

 

Q
Q

UI  [V] UO  [V] 

0,0  
0,5  
0,8  
1,1  
1,3  
1,6  
2,0  
5,0  
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2.13.3.4. Wykorzystanie bramek NAND do budowy generatora fali  
                prostokątnej [1] 

Do zbudowania generatora fali prostokątnej wykorzystano trzy bramki 
NAND układu UCY 7400 (patrz rysunek poniżej). Za pomocą oscyloskopu 
należy pomierzyć częstotliwość generowanego sygnału dla trzech wartości  
pojemności C. Wyniki pomiarów zamieścić w tabeli. 
 

 

2.13.3.5. Badanie dzielnika częstotliwości 

Dzielnik częstotliwości zbudowano z wykorzystaniem układu UCY 7493 
(patrz rysunek poniżej). Na wejście Awe układu dołączyć, za pomocą przycisku, 
sygnał z wyjścia generatora fali prostokątnej. Za pomocą oscyloskopu pomie-
rzyć częstotliwość sygnałów na wszystkich wyjściach (A, B, C, D) układu. 
Wybór wyjścia dokonuje się za pomocą przycisków oznaczonych A, B, C, D. 
Dla każdego z wyjść (A, B, C, D) dzielnika obliczyć stosunek częstotliwości 
sygnału wyjściowego do sygnału wejściowego. Wyniki umieścić w tabeli.  
Wykazać prawidłowość działania dzielnika. 

 

  

 

C f   [Hz] 

C1  

C2  

C3  

WE fWE fWY fWE /fWY 

A    

B    

C    

D    
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2.13.3.6. Badanie multipleksera 

 

 
 

W ćwiczeniu wykorzystano 8-wejściowy multiplekser UCY 74151 (patrz 
rysunek poniżej). Wciskając jeden z przycisków (dowolny), oznaczonych D0, 
D1, D2, ... , D7, powodujemy doprowadzenie sygnału z wyjścia dzielnika czę-
stotliwości (badanego w poprzednim punkcie) do określonego wejścia infor-
macyjnego (D0, D1, D2, ... , D7) multipleksera. Stan wyjścia (Y) układu obser-
wujemy za pomocą oscyloskopu. 

Ciąg impulsów z dzielnika podanych na określoną linię informacyjną mul-
tipleksera może pojawić się na jego linii wyjściowej wyłącznie wtedy, gdy na 
liniach adresowych (A, B, C) pojawi się, odpowiadający tej linii informacyj-
nej, właściwy adres oraz gdy wejście zezwalające (STROBE) jest w stanie 0 
(przycisk STROBE jest wciśnięty). 

Adres jest kodowany binarnie (liczbą binarną CBA) za pomocą przyci-
sków oznaczonych A, B, C. Wciśnięcie przycisku oznacza wystawienie 1 na 
linię adresową (np. dla linii informacyjnej D5, należy na linie adresowe wysta-
wić słowo 101, co oznacza wciśnięcie przycisków C oraz A). 

Należy zbadać zachowanie multipleksera, gdy adres jest podany błędnie 
lub gdy wejście zezwalające (STROBE) jest w stanie 1. Wykazać prawidłowość 
działania multipleksera, odnosząc się do jego tablicy prawdy zamieszczonej na 
rys. 2.13.15. 

W ćwiczeniu wykorzystano wskaźnik CQZP12, który sterowany jest za 
pomocą dekodera sterującego UCY 7447 (patrz rysunek poniżej). Należy 
sprawdzić prawidłowość działania układu wskaźnikowego przez zadawanie, za 
pomocą przycisków oznaczonych A, B, C, D, różnych cyfr dziesiętnych (od 0 
do 9) w kodzie BCD(8421) na wejścia A, B, C, D dekodera (słowo binarne – 
DCBA). Wciśnięcie przycisku oznacza wystawienie 1 na określone wejście.  
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2.13.3.7. Badanie wskaźnika 7-segmentowego i dekodera sterującego 

Sprawdzić kolejno działanie wejść LT, RBI, RBO przez podanie 0 logicz-
nego (masy) na te wejścia.  
 

UWAGA:  Aby podać 0 na wejście LT oraz RBI należy wcisnąć odpowiedni 
przycisk oznaczony LT, RBI. Natomiast, aby podać 0 na wejście RBO należy 
gniazdo oznaczone RBO połączyć przewodem z gniazdem masowym. Nie 
zwierać do masy gniazd oznaczonych LT, RBI! 
 

Zamieścić uwagi odnośnie funkcjonowania wskaźnika cyfrowego z deko-
derem sterującym. 
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2.13.3.8. Badanie licznika o programowalnej długości cyklu  
                z wyświetlaniem liczby impulsów 

Do zbudowania licznika o programowanej długości cyklu wykorzystano 
asynchroniczny licznik dziesiętny UCY 7490 (patrz rysunek poniżej). Na wejście 
Awe licznika należy podać (wciskając odpowiedni przycisk) impulsy wytwa-
rzane w generatorze fali prostokątnej. 

 

 
 
UWAGA:  Impulsy prostokątne dołączane do wejścia Awe licznika są impulsami, 
które przeszły przez układ dzielnika częstotliwości oraz przez multiplekser. Nale-
ży uważać, aby multiplekser był właściwie zaadresowany, gdyż w przeciwnym 
przypadku licznik UCY 7490 nie otrzyma żadnego impulsu do zliczenia. Dobrą 
praktyką jest kontrolowanie obecności impulsów za pomocą oscyloskopu! 
 

W układzie zastosowano sprzężenie zerujące stan licznika zbudowane  
z dwóch bramek NAND. Programowanie długości cyklu licznika polega na 
dołączeniu odpowiednich wyjść A, B, C, D licznika z wejściami 4-wejściowej 
bramki NAND. Dołączanie odbywa się przez wciśnięcie przycisków oznaczonych 
X1, X2, X3, X4. Stan wyjść A, B, C, D licznika określa w kodzie binarnym,  
za pomocą słowa DCBA, liczbę zliczonych impulsów. Jeżeli chcemy, aby po 
zliczeniu określonej liczby impulsów licznik zerował się, należy te wyjścia, 
które są wstanie 1 po zliczeniu zadanej liczby impulsów podłączyć do wejścia 
4-wejściowej bramki NAND. 

PRZYKŁAD: Licznik ma liczyć „do pięciu” (licznik modulo-5). Binar-
nym przedstawieniem liczby dziesiętnej 5 jest 4-bitowe słowo DCBA (0101). 
Należy podłączyć wyjście C oraz A do wejścia bramki NAND. 

Do wyjść licznika należy podłączyć, za pomocą odpowiedniego przycisku, 
wskaźnik 7-segmentowy ułatwiający obserwację sposobu zliczania impulsów. 
Dobrać częstotliwość zliczanych impulsów (przez dobór pojemności C genera-
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tora oraz przez dobór stopnia podziału dzielnika) tak, aby można było  
swobodnie obserwować zmiany cyfr we wskaźniku. 

Zamieścić uwagi odnośnie funkcjonowania całego układu.  

2.13.4. Uwagi i wnioski 

W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki pomiarów, wykresy, obliczenia 
oraz wnioski i uwagi dotyczące poszczególnych punktów ćwiczenia. 
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