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Uk³ady i Systemy Elektroniczne (nowe) v.3.3
Poni¿szy konspekt ma charakter tymczasowy i dotyczy jedynie semestru zimowego 2010/11. 

Program przedmiotu zostanie rozszerzony po wprowadzeniu zmian w przedmiotach poprzedzaj¹cych (ELiU, Teoria Obwodów)

Wymiar (œrednio w tygodniu)
Wyk³ad 3 h
Projekt 1 h

Jednostki
Wyk³ad i projekt 4 JD, 5 ECTS

Zaliczenie
Wyk³ad i projekt: E

Usytuowanie w planie studiów
5. semestr planu modelowego studiów I stopnia w jêzyku polskim na makrokierunku Elektronika, Informatyka i
Telekomunikacja

Poprzedniki
Teoria Obwodów
Elementy i Uk³ady Elektroniczne

Przynale¿noœæ do klas
Tematyczna: Elementy i uk³ady elektroniczne (EUE)
Programowa: Elementy i uk³ady elektroniczne (EUEBB, EUEEB)

Efekty kszta³cenia
Wiedza: W³aœciwoœci podstawowych elementów elektronicznych w zastosowaniach uk³adowych. Budowa i
w³aœciwoœci elektronicznych uk³adów analogowych podstawowych i œredniej z³o¿onoœci. 

Umiejêtnoœci: Analiza w³aœciwoœci i parametrów wybranych uk³adów elektronicznych, synteza wiêkszych struktur
z elementarnych uk³adów analogowych, umiejêtnoœæ projektowania w stopniu podstawowym prostych i œrednio
z³o¿onych uk³adów elektronicznych liniowych i impulsowych.



2

Treœæ wyk³adu  (podane czasy trwania poszczególnych fragmentów wyk³adu maj¹ charakter orientacyjny)

Tematy godz

Wprowadzenie: cel przedmiotu, dzisiejsza rola techniki analogowej, charakter dziedziny, systematyka nauczania. 
Powtórka wybranych zagadnieñ teorioobwodowych. 
Tranzystor bipolarny ! powtórzenie idei dzia³ania i podstawowych w³aœciwoœci zaciskowych. modele tr-ra do obliczeñ
rêcznych; idee i realizacje ustalania punktu pracy BJT. B³êdy ustalania punktu pracy. Uk³ady z tr-rami NPN i PNP. Opis
ma³osygna³owy i granice jego stosowalnoœci; wspó³czynnik harmonicznych. Ograniczenie górnej czêstotliwoœci granicznej w
uk³adach wzmacniaczy, fT w tranzystorze bipolarnym.
Powtórzenie: konfiguracja WK i wtórnik emiterowy.
Konfiguracja WB - idea, zastosowania; kaskoda.   

8

£¹czenie stopni wzmacniaj¹cych ! sprzê¿enia AC, DC, stabilizacja p. pracy w uk³adach wielotranzystorowych
�ród³a pr¹dowe !  powtórzenie i rozszerzenie: Ÿród³a stosowane w uk³. scalonych, Ÿród³a z elementów dyskretnych, Ÿród³a
precyzyjne, wp³yw efektu Early'ego. 
Wybrane uk³ady z tranzystorem JFET ! rozbudowany wtórnik Ÿród³owy i klucz szeregowy. 

5

Powtórzenie: wzmacniacz ró¿nicowy (WR) ! idea, w³aœciwoœci i zastosowania.
WR: parametry podstawowe sta³opr¹dowe i sygna³owe; t³umienie sk³adowej wspólnej. 
Modyfikacje struktury WR ! sposoby zasilania obwodu emiterowego, obci¹¿enia nieoporowe, rozszerzenia strefy
przejœciowej, realizowalnoœæ z elementów dyskretnych, sposoby polaryzacji uk³adu. 

5

Powtórzenie: wzmacniacz operacyjny (WO) ! podstawowe w³aœciwoœci (Iwe, Rwe, Rwy, fg, zakresy napiêæ Uwe i Uwy).
Powtórzenie: WO !  Slew Rate przyczyny, obliczenia, objawy.
Wybrane uk³ady z WO (kszta³towanie charakterystyk czêstotl, sumator, wzmacniacz ró¿nicy napiêæ, wzmacniacz pomiarowy,
filtr aktywny, ogranicznik, uk³ad logarytmuj¹cy)
Wybrane zagadnienia ujemnego sprzê¿enia zwrotnego. 

6

 Stabilizatory liniowe !  parametry (Rwy, Su, drop-out, moc wydzielana, sprawnoœæ). Uk³ady z WO, uk³ady z elementów
dyskretnych, gotowe uk³ady scalone.
Zasilacze sieciowe: dobór transformatora i prostownika w zale¿noœci od zak³adanego stabilizatora. 

4

Wzmacniacze mocy !  przypomnienie zagadnieñ podstawowych; klasyfikacja. Problemy sterowania wtórnika
komplementarnego, sprawnoœæ, wydzielanie mocy, zniekszta³cenia.  

3

Przerzutniki elementarne (Eccles-Jordan mono-, bi- i astabilny, Bowesa-Grebene'a, przerzutniki z bramek, uk³ady
odmierzania czasu). Przerzutniki z zewnêtrzn¹ pêtl¹ opóŸnienia mono- i astabilne.
Generatory impulsowe, kszta³towanie sygna³u quasisinusoidalnego.
Generatory przebiegów sinusoidalnych typu RC !  rozwi¹zania przyk³adowe.
Generatory sinusoidalne LC i kwarcowe !  wybrane zagadnienia, przyk³ady. 

10

Zasilacze i przetwornice impulsowe bezindukcyjne i indukcyjne/transformatorowe.
Pêtla fazowa PLL !  wybrane zagadnienia.
Analogowe w³aœciwoœci bramek cyfrowych (parametry wejœæ i wyjœæ, drop-outy, obci¹¿alnoœæ, pobór mocy)  

4

45
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Zakres projektu (15 godzin zajêæ w semestrze)

lp TEMAT (œredni czas na temat ! jedna godzina)

1 Powtórka wybranych zagadnieñ teorioobwodowych. Tranzystor bipolarny !  punkt pracy, zale¿noœæ p.p. od $, b³êdy.

2 Uk³ady z tranzystorami NPN i PNP. Opis ma³osygna³owy, parametry robocze, dolna czêstotliwoœæ graniczna.

3 Górna czêstotliwoœæ graniczna wzmacniacza WE. Konfiguracja WK i wtórnik emiterowy. Konfiguracja WB !  p. pracy,
kaskoda.

4 �ród³a pr¹dowe: Ÿród³a stosowane w uk³. scalonych, Ÿród³a z elementów dyskretnych, Ÿród³a precyzyjne, wp³yw efektu
Early'ego. 

5 Wybrane uk³ady z tranzystorem JFET !  rozbudowany wtórnik Ÿród³owy i klucz szeregowy.

6 WR: parametry podstawowe sta³opr¹dowe (zakres napiêæ wejœciowych itp) i sygna³owe; t³umienie sk³adowej wspólnej. 

7 Modyfikacje struktury WR !  sposoby zasilania obwodu emiterowego, obci¹¿enia nieoporowe, rozszerzenia strefy
przejœciowej, realizowalnoœæ z elementów dyskretnych, sposoby polaryzacji uk³adu.

8 Wzmacniacz operacyjny (WO) !  obliczanie parametrów podst., wp³yw pr¹du wejœciowego, napiêcia niezrówn., pr¹du
niezrówn. Slew Rate i czas narastania.

9 Wybrane uk³ady z WO (kszta³towanie charakterystyk czêstotl, sumator, wzmacniacz ró¿nicy napiêæ, wzmacniacz
pomiarowy, filtr aktywny, ogranicznik, uk³ad logarytmuj¹cy).

10 Stabilizatory liniowe !  parametry (Rwy, Su, drop-out, moc wydzielana). Uk³ady z WO, uk³ady z elementów dyskretnych,
gotowe uk³ady scalone.

11 Zasilacze sieciowe: dobór transformatora i prostownika.

12 Wzmacniacz mocy !  przyk³ad realizacji.

13 Przerzutniki elementarne: Eccles-Jordana mono-, bi- i astabilny, Bowesa-Grebene'a

14 Przerzutniki z zewnêtrzn¹ pêtl¹ opóŸnienia mono- i astabilne.

15 Zasilacze i przetwornice impulsowe bezindukcyjne i indukcyjne/transformatorowe.

W ci¹gu semestru dwa projekty, dwa kolokwia, razem za 60p. Egzamin 40p. 
Zadaniem projektu pierwszego jest wykorzystanie wiedzy wyniesionej z wczeœniejszych przedmiotów do projektowania prostych

uk³adów elementarnych. Za³o¿eniem drugiego projektu jest rozszerzenie umiejêtnoœci projektowania na struktury nieelementarne. 
Zadaniem pierwszego kolokwium (ok.20 min) jest sprawdzenie materia³u powtórzeniowego (teoria obwodów, uk³ady

elementarne).
Drugie kolokwium (ok. 20 min) przewidziano do wyrywkowego sprawdzenia wiedzy nabytej w ci¹gu semestru.
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