
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Technika analogowa i cyfrowa II 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go 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  15/15  30/15   
 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 1  2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem wykładu jest poznanie przez studenta zasad działania i właściwości podstawowych 
układów elektronicznych w zakresie umoŜliwiającym stosowanie urządzeń elektronicznych 
w praktyce. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia mają formę wykładów. DuŜe rysunki i schematy są prezentowane z uŜyciem środków 
audiowizualnych, a wyprowadzenia wzorów, objaśnienia, itp. – metodą tradycyjną (kreda 
i tablica). Poszczególne zagadnienia są ilustrowane za pomocą przykładów. Studenci mają 
dostęp do opracowanych przez wykładowcę materiałów dydaktycznych, obejmujących 
większość treści programowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie podczas jednogodzinnego kolokwium pisemnego 
co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Podstawowe tranzystorowe układy wzmacniające, praca mało- i wielko-sygnałowa, 
własności pasmowe. 

2. Wzmacniacze operacyjne, parametry, charakterystyki, klasyfikacja. 
3. Wybrane zastosowania wzmacniacza operacyjnego w układach liniowych 

i nieliniowych. 
4. Wzmacniacze mocy: klasy pracy elementów aktywnych, właściwości energetyczne, 

zniekształcenia nieliniowe. 
5. Generatory przebiegów sinusoidalnych i impulsowych. 



6. Układy zasilające: prostowniki jedno- i wielo-fazowe, prostowniki sterowane, filtry 
tętnień. 

7. Stabilizatory napięć i prądów stałych: parametry, charakterystyki. Stabilizatory 
parametryczne i kompensacyjne, o pracy ciągłej i impulsowe. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Kuta S. (red.), Elementy i układy elektroniczne, cz. I. AGH Uczelniane Wydawnictwo 
Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000. 

2. Kuta S. (red.), Elementy i układy elektroniczne, cz. II. AGH Uczelniane Wydawnictwo 
Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Tietze U., Schenk Ch., Układy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa 2006. 
 
Efekty kształcenia: 
Ukończenie kursu zapewnia studentowi rozumienie zasad działania podstawowych układów 
elektronicznych oraz umiejętność stosowania urządzeń elektronicznych w praktyce. 
 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zajęcia laboratoryjne mają na celu uzyskanie przez studenta umiejętności przeprowadzania 
pomiarów laboratoryjnych, praktyczną weryfikację nabytych wiadomości teoretycznych, 
a  w  szczególności: rozumienie zasad działania wybranych elementów i układów 
elektronicznych, oraz umiejętność stosowania urządzeń elektronicznych w praktyce. 
 
Metody dydaktyczne:  
Dwugodzinne ćwiczenia laboratoryjne i pisemne sprawozdania są wykonywane w zespołach 
dwuosobowych. Kontrola przygotowania do ćwiczenia odbywa się w formie 
dziesięciominutowych kartkówek pisemnych.  
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Do zaliczenia jest konieczne uzyskanie pozytywnych ocen z przeprowadzonych kartkówek 
i z dwunastu ćwiczeń laboratoryjnych, zgodnych z listą zamieszczoną poniŜej. 
 
Treści programowe:  

1. Zajęcia wprowadzające. 
2. Badanie właściwości elementów R, L, C. 
3. Pomiary właściwości diod półprzewodnikowych. 
4. Pomiary parametrów i charakterystyk tranzystora bipolarnego lub/i unipolarnego. 
5. Badanie elementów i układów optoelektronicznych. 
6. Wzmacniacze prądu stałego. 
7. Wzmacniacze małej częstotliwości. 



8. Liniowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. 
9. Pasmowe wzmacniacze mocy. 
10. Prostowniki niesterowane i powielacze napięcia. 
11. Stabilizatory napięć i prądów stałych. 
12. Układy generacyjne. 
13. Analogowe układy funkcyjne. 
14. Zajęcia przeznaczone na odrobienie zaległości. 
15. Zajęcia przeznaczone na odrobienie zaległości i zajęcia zaliczeniowe. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przyrządów półprzewodnikowych. Internet, 
strona Wydz. Techn. Kolegium Karkonoskiego – tablica ogłoszeń (www.kk.jgora.pl). 

2. Stanclik J., Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z układów elektronicznych. Internet, 
strona Wydz. Techn. Kolegium Karkonoskiego – tablica ogłoszeń (www.kk.jgora.pl). 

 
Literatura uzupełniająca 

1. Filipkowski A. (red.), Elementy i układy elektroniczne. Projekt i laboratorium. 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wyd. 2, Warszawa 2002. 

 
Efekty kształcenia: 
Ukończenie kursu zapewnia:  

- uzyskanie przez studenta umiejętności przeprowadzania pomiarów laboratoryjnych, 
- rozumienie zasad działania podstawowych układów elektronicznych,  
- umiejętność stosowania urządzeń elektronicznych w praktyce. 

 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inŜ. Marian Pierzchała, docent 
mgr inŜ. Bogdan Adamiak 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


