
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Technika analogowa 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Rok studiów/Semestr 2/4  2/4   

Liczba godzin w semestrze   30/12  15/12   

Forma zaliczenia Egzamin  zal. na ocenę   

Liczba punktów ECTS 1  2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem kursu jest poszerzenie nabytej wiedzy z teorii obwodów przez przekazanie studentowi 

wiedzy o: widmowej analizie obwodów elektrycznych, przenoszeniu sygnałów przez układ 

elektryczny, charakterystykach częstotliwościowych i czasowych jak również metodach 

analizy tych obwodów. Uczestnictwo w wykładzie umożliwi studentowi poznanie postulatów 

i twierdzeń techniki analogowej transmisji sygnału przez układ elektryczny. Wykład 

wyjaśnienia zjawiska fizyczne w półprzewodnikowych przyrządach i wybranych 

elektronicznych układach analogowych.  

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów. Rysunki i schematy są przekazywane z użyciem 

środków audiowizualnych. Wykładane zagadnienia są ilustrowane za pomocą przykładów. 

Studenci mają dostęp do opracowanych przez wykładowcę materiałów elektronicznych, 

pokrywających większość treści programowych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z 

dwóch jednogodzinnych kolokwiów pisemnych (w formie testu otwartego).  

 

Treści programowe:  

1. Wprowadzenie do obwodów analogowych – pojęcia obwodu i układu, podstawowe 

wielkości elektryczne i ich jednostki. Modele elementów elektrycznych. 

2. Parametry statyczne i dynamiczne, liniowość, stacjonarność. Sposoby opisu sieci SLS 

(skupionych, liniowych i stacjonarnych) dla potrzeb metod komputerowych. 

3. Analiza obwodów w stanie ustalonym przy pobudzeniu sinusoidalnym. Metody prądów 

oczkowych i potencjałów węzłowych.  



 

4. Metoda symboliczna analizy obwodów. Liniowe obwody przy pobudzeniu 

sinusoidalnym – związki napięciowo-prądowe na elementach RLC. 

5. Rezonansowe obwody szeregowe i równoległe. Obwody sprzężone. 

6. Obwody nieliniowe – metody analizy. Obwody rezystancyjne prądu stałego z jednym i 

kilkoma elementami nieliniowymi. 

7. Podstawy teorii czwórników, opis macierzowy, parametry własne, macierzowe i falowe, 

łączenie czwórników.  

8. Stany nieustalone w obwodach RLC. Analiza obwodów w stanie nieustalonym – 

schematy zastępcze, składowe swobodne i wymuszone, stabilność. 

9. Elementarne wiadomości o obwodach o parametrach rozłożonych. Linie długie. 

Zagadnienia propagacyjne w liniach długich. 

10. Elementy półprzewodnikowe. Modele diod i tranzystorów. Układy klasyczne, układy z 

tranzystorami i układy scalone. Konfiguracje i rodzaje wzmacniaczy. 

11. Generatory. Sprzężenie zwrotne i właściwości układu objętego sprzężeniem zwrotnym. 

Stabilność i wpływ sprzężenia zwrotnego. 

12. Układy prostownikowe i zasilające oraz stabilizatorów. Elektroniczne układy 

analogowe pomiarowe i napędowe. 

 

Literatura podstawowa:  
1. Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów. T. I, WNT, Warszawa 2008. 

2. Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów. T. II, WNT, Warszawa 2001. 

3. Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów. T. III, WNT, Warszawa 2006. 

4. Nosal Z., Baranowski J., Układy elektroniczne cz. I - Układy analogowe liniowe. 

WNT, Warszawa 2003. 

5. Filipkowski A., Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT, Warszawa 2003. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Bolkowski S., Brociek W., Rawa H., Teoria obwodów elektrycznych – zadania. WNT, 

Wszawa 2003. 

2. Wolski W., Teoretyczne podstawy techniki analogowej. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007. 

 

Efekty kształcenia: 

Ukończenie kursu zapewnia uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu budowy, zasad 

działania i właściwości wybranych elementów elektronicznych, rozumienia działania oraz 

budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno-elektroniczno- informatycznych, 

w tym szczególnie posiąść umiejętność: 

- modelowania elementów elektrycznych, 

- obliczania prądów i napięć w obwodzie elektrycznym prądu stałego i przemiennego, 

- sporządzania charakterystyk częstotliwościowych układów analogowych, 

- określić parametry elementów nieliniowych i ich zastosowanie w praktyce, 

- opisać właściwości elementów półprzewodnikowych i ich zastosowania, 

- opisać budowę i wyjaśnić działanie: prostownika, zasilacza, stabilizatora napięcia, 

wzmacniacza, generatora. 

 

 

Język wykładowy: polski 



 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia prowadzone w ramach laboratorium pomiarowego mają na celu weryfikację 
eksperymentalną analiz teoretycznych oraz pozyskanie umiejętności wykonywania pomiarów, 

prawidłowej eksploatacji przyrządów pomiarowych i oceny dokładności pomiarów. 

 

Metody dydaktyczne:  

Poszczególne ćwiczenia laboratoryjne są wykonywane pod kierunkiem nauczyciela 

akademickiego. Bieżąca kontrola nabytych umiejętności i stanu przygotowania do zajęć 

odbywa się w formie krótkich sprawdzianów. Studenci wykonują sprawozdania z 

wykonanych ćwiczeń. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest konieczne zaliczenie wszystkich ćwiczeń, 

pozytywna ocena (średnia) ze wszystkich sprawdzianów i sprawozdań. 

 

Treści programowe:  

1. Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych: program, wymagania, literatura, BHP. 

2. Obserwacje składowej nieustalonej odpowiedzi w prostych obwodach RL, RC i RLC 

na pobudzenie uskokiem jednostkowym. 

3. Pomiary charakterystyk częstotliwościowych szeregowego i równoległego obwodu 

rezonansowego.  

4. Badanie rezystancyjnych elementów nieliniowych. 

5. Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów półprzewodnikowych. 

6. Badanie generatora napięcia sinusoidalnie zmiennego. 

7. Badanie zasilacza sieciowego (prostownik z filtrem, stabilizator napięcia). 

8. Zajęcia zaliczeniowe. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów. T. I, WNT, Warszawa 2008. 

2. Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów. T. II, WNT, Warszawa 2001. 

3. Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów. T. III, WNT, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Dziuda A., Krupa W., Laboratorium techniki cyfrowej. Wydawnictwo Kolegium 

Karkonoskiego, Jelenia Góra 2006. 

 

Efekty kształcenia: 

Praktyczna weryfikacja nabytych wiadomości teoretycznych oraz uzyskanie umiejętności 

przeprowadzania pomiarów złożonych zjawisk fizycznych występujących w analogowych 

układach elektrycznych.  

 

Osoba(y) prowadząca(e):  
dr inż. Mirosław Chrzanowski 

dr inż. Józef Biegalski 

mgr inż. Bogdan Adamiak 


