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Zał. nr 4 do ZW 33/2012 

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

Nazwa w języku polskim :   UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 

Nazwa w języku angielskim:  ELECTRONIC CIRCUITS 2 

Kierunek studiów (jeśli dotyczy):  INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA    

Specjalność (jeśli dotyczy):   ELEKTRONIKA MEDYCZNA 

Stopień studiów i forma:  I / II stopień*, stacjonarna / niestacjonarna* 

Rodzaj przedmiotu:   obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * 

Kod przedmiotu   ETP002026L, ETP002050P 

Grupa kursów                        TAK / NIE* 
 

 

 

 Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Liczba godzin zajęć 

zorganizowanych w Uczelni 

(ZZU) 

  

45 30 

 

Liczba godzin całkowitego 

nakładu pracy studenta 

(CNPS) 

  

90 90 

 

Forma zaliczenia Egzamin / 

zaliczenie 

na ocenę* 

Egzamin / 

zaliczenie na 

ocenę*  

Egzamin / 

zaliczenie na 

ocenę* 

Egzamin / 

zaliczenie na 

ocenę* 

Egzamin / 

zaliczenie na 

ocenę* 

Dla grupy kursów zaznaczyć 

kurs końcowy (X) 

     

Liczba punktów ECTS   3 3  
w tym liczba punktów 

odpowiadająca zajęciom  

o charakterze praktycznym (P) 

  
3 3 

 

w tym liczba punktów ECTS 

odpowiadająca zajęciom 

wymagającym bezpośredniego 

kontaktu  (BK) 

  

2 2 

 

 

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH 

KOMPETENCJI 

1. Zaliczony kurs: Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1 (wykład i ćwiczenia- kurs ETP 2001W, 

ETP2001C)  

2. Zaliczony kurs: Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 (laboratorium- kurs ETP 2003L)  

3. Zaliczony kurs: Metrologia (wykład kurs ETP2009W) 

4. Zaliczoną co najmniej jedną z form dydaktycznych wchodzących w skład kursu  Układy 

elektroniczne 1 (wykład ETP2024W  lub ćwiczenia ETP2024C). 
 

\ 

 

CELE PRZEDMIOTU 

C1  Ugruntowanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działania prostych 

układów elektronicznych zbudowanych na bazie przyrządów półprzewodnikowych (w tym 

również układów scalonych). 

C2  Ugruntowanie  posiadanych i nabycie nowych umiejętności związanych z pomiarami w układach 

elektronicznych oraz sposobach określania właściwości prostych układów elektronicznych. 

C3  Praktyczne ugruntowanie umiejętności z zakresu podstaw  projektowania prostych układów 

elektronicznych zbudowanych na bazie przyrządów półprzewodnikowych (w tym również 

układów scalonych). 
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C4  Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu sporządzania podstawowej dokumentacji 

projektowej  prostych układów elektronicznych zbudowanych na bazie przyrządów 

półprzewodnikowych (również układów scalonych). 
 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Z zakresu wiedzy: 

PEK_W01   Zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania półprzewodnikowych układów 

elektronicznych  oraz rozumie ich powiązanie z rzeczywistymi układami elektronicznymi  

PEK_W02   Zna i rozumie podstawowe ograniczenia wynikające z właściwości rzeczywistych 

podzespołów z których są zbudowane proste półprzewodnikowe układy elektroniczne. 

… 

Z zakresu umiejętności: 

PEK_U01    Ma ugruntowane umiejętności pozyskiwania z literatury, baz danych i innych źródeł 

podstawowych informacji dotyczących podzespołów elektronicznych stosowanych do 

budowy prostych półprzewodnikowych układów elektronicznych 

PEK_U02     Umie rozwiązywać zadania inżynierskie dotyczące prostych półprzewodnikowych 

układów elektronicznych, potrafi zaprojektować proste układy elektroniczne zbudowane 

na bazie przyrządów półprzewodnikowych (w tym układów scalonych) 

PEK_U03     Potrafi na poziomie podstawowym opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego 

PEK_U04     Potrafi zrealizować pomiary podstawowych parametrów prostych półprzewodnikowych 

układów elektronicznych. 

 

Z zakresu kompetencji społecznych: 

PEK_K01   Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 

PEK_K02 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych 

PEK_K03   Ma świadomość roli społecznej i zawodowej absolwenta Politechniki Wrocławskiej 
 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - laboratorium Liczba godzin  

La1 

Wprowadzenie, warunki zaliczenia, regulamin laboratorium, BHP..  

Repetytorium: 

a) Układy elektroniczne; układy analogowe, układy podstawowe 

właściwości, metody analizy i syntezy układów elektronicznych. 

b) Podzespoły elektroniczne stosowane w układach elektronicznych – 

rodzaje, podstawowe właściwości (w tym właściwości częstotliwościowe), 

parametry 

Testowa praca pisemna (10 min) 

3 

La2 

Testowa praca pisemna (10min). 

Złącze PN – dioda półprzewodnikowa. Charakterystyki diody idealnej. Prosta 

pracy punkt pracy w układzie z diodą. Metody analityczna i graficzna 

wyznaczania punktu pracy w układzie z diodą. Pomiary charakterystyk 

prądowo napięciowych diody w zakresie małych prądów (od dziesiątek 

nanoamperów). Charakterystyki diody w skali pół-logarytmicznej – 

szacowanie wartości prądu Is i oporności rs diody. 

3 

La3 

 

Testowa praca pisemna (10min). 

Tranzystor BJT jako konfiguracja dwu złączy  PN. Rodzina charakterystyk 

tranzystora BJT. Wyznaczanie parametrów czwórnikowych tranzystora BJT na 

podstawie pomierzonych charakterystyk. Tranzystor jako czwórnik (model 

zastępczy tranzystora BJT. – część pierwsza 

3 

 

La4 Testowa praca pisemna (10min).  
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Tranzystor BJT jako konfiguracja dwu złączy  PN. Rodzina charakterystyk 

tranzystora BJT . Wyznaczanie parametrów czwórnikowych tranzystora BJT 

na podstawie pomierzonych charakterystyk. Tranzystor jako czwórnik (model 

zastępczy tranzystora BJT. – część druga 

 

3 

La5 

Testowa praca pisemna (10min). 

Podstawowe układy pracy tranzystora BJT. Układy OE, OC, układ ze 

sprzężeniem w emiterze. Polaryzacja obwodu bazy. 

Statyczna prosta pracy, stałoprądowy punkt pracy tranzystora BJT  

- część pierwsza 

3 

La6 

Testowa praca pisemna (10min). 

Podstawowe układy pracy tranzystora BJT. Układy OE, OC. Polaryzacja 

obwodu bazy 

Statyczna prosta pracy, stałoprądowy punkt pracy tranzystora BJT  

- część druga 

3 

La7 

Testowa praca pisemna (10min). 

Podstawowe układy pracy tranzystora BJT. Układy OE, OC dla sygnałów 

zmiennych.  

Dynamiczna prosta pracy,  punkt pracy tranzystora BJT. Właściwości 

układów.  

3 

La8 

Testowa praca pisemna (10min). 

Podstawowe układy pracy tranzystora BJT. Układy OE, OC dla sygnałów 

zmiennych.  

Dynamiczna prosta pracy,  punkt pracy tranzystora BJT. Właściwości 

układów. Jednostopniowy wzmacniacz symetryzujący. 

3 

La9 

Testowa praca pisemna (10min). 

Układy prostowników sieciowych zasilaczy małej mocy. Sieciowe filtry 

pojemnościowe.  Badanie właściwości. 
3 

La10 

Testowa praca pisemna (10min). 

Układy stabilizatorów napięcia. Stabilizatory parametryczne (pomiary 

i badanie właściwości stabilizujących).Układy  stabilizacji  napięcia 

zbudowane na bazie scalonych regulatorów z serii 78xx. 

3 

La11 

Testowa praca pisemna (10min). 

Scalony wzmacniacz operacyjny – część pierwsza. Podstawowe układy pracy 

(wzmacniacz odwracający, sumator) 

3 

La12 
Scalony wzmacniacz operacyjny – część druga. Układ różniczkujący, układ 

całkujący, filtracja analogowa  
3 

La13 Scalony wzmacniacz operacyjny – część trzecia. Układy generacyjne 3 

La14 

Testowa praca pisemna (10min). 

Ćwiczenie indywidualne. Uczestnicy laboratorium bezpośrednio przed 

zajęciami losują numer ćwiczenia, które następnie realizują samodzielnie.  

3 

La15 Termin obróbczy. Zaliczenie laboratorium. 3 

 Suma godzin 45 
 

 

 

Forma zajęć - projekt Liczba 

godzin 

Pr1 

Omówienie warunków zliczenia zajęć. 

Rozdanie projektów nr 1. Układ zasilacza transformatorowego małej mocy 

(do 150 VA). 

Omówienie projektu nr1. Omówienie sposobu opracowania dokumentacji 

projektowej 

2 

Pr2 
Omówienie projektu nr1 – kontynuacja. Omówienie zasad korzystania 

z informacji katalogowych podzespołów elektronicznych 
2 

Pr3 Projekt nr1 – kontynuacja. Omawianie problemów związanych z projektem 2 
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nr 1. Prace praktyczne- montażowe. 

Pr4 
Projekt nr1 – kontynuacja. Omawianie problemów związanych z projektem 

nr 1. Prace praktyczne- montażowe. 
2 

Pr5 

Zebranie projektów nr 1.  

Rozdanie projektów nr 2 (jedno-tranzystorowy stopień wzmacniający). 

Krótkie omówienie projektu nr 2. 

2 

Pr6 
Projekt nr2 – kontynuacja. Omawianie problemów związanych z projektem 

nr 2.  Prace praktyczne- montażowe. 
2 

Pr7 
Projekt nr2 – kontynuacja. Omawianie problemów związanych z projektem 

nr 2. Prace praktyczne- montażowe. 
2 

Pr8 

Zebranie projektów nr 2. 

Rozdanie projektów nr 3 (stopień wejściowy i stopień wyjściowy do układu 

wzmacniającego realizowanego w ramach projektu nr 2). Omawianie 

problemów związanych z projektem nr 3. 

2 

Pr9 
Projekt nr 3 – kontynuacja. Omawianie problemów związanych z projektem 

nr 3. Prace praktyczne- montażowe. 
2 

Pr10 
Projekt nr 3 – kontynuacja. Omawianie problemów związanych z projektem 

nr 3. Prace praktyczne- montażowe. 
2 

Pr11 
Projekt nr 3 – kontynuacja. Omawianie problemów związanych z projektem 

nr 3. Prace praktyczne- montażowe. 
2 

Pr12 

Zebranie projektów nr 3. 

Rozdanie projektów nr 4 (Układ na bazie wzmacniacza scalonego  

operacyjnego. Krótkie omówienie projektu 

2 

Pr13 
Projekt nr 4 – kontynuacja. Omawianie problemów związanych z projektem 

nr 4. 
2 

Pr14 Zebranie projektów nr 4. 2 

Pr15 Podsumowanie, zaliczenie kursu „Projekt” 2 

 Suma godzin 30 
 

 

 

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

N1. Tablica i pisak – omawianie problemów ćwiczeniowych metodą tradycyjną 

N2. Zestawy pomocy dydaktycznych do ćwiczeń laboratoryjnych (1 – 8) 

N3. Zestawy aparatury laboratoryjnej firmy „Hamer” 

N4. Oscyloskop analogowy i oscyloskop cyfrowy (oba oscyloskopy dwukanałowe) 

N5. Multimetry uniwersalne „Metex” 

N6. Komplety przewodów połączeniowych. 

N7. Komputer z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, dostęp do Internetu. 

N8. Krótkie prace pisemne- testy sprawdzające – stosowane na ćwiczeniach laboratoryjnych 

N9. Tablica i pisak – omawianie problemów projektowych  prowadzone metodą tradycyjną 

N10.  Karty katalogowe producentów przyrządów półprzewodnikowych i podzespołów 

elektronicznych dostępne w formie katalogów oraz stron internetowych producentów 

podzespołów elektronicznych.                       
 

 

 

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Oceny F – formująca 

(w trakcie semestru), P – 

podsumowująca (na 

koniec semestru) 

Numer efektu 

kształcenia 

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia 

F1 PEK_W01 

PEK_W02 

Oceny z krótkich testów pisemnych 

F2 PEK_U01 Oceny z krótkich testów pisemnych 
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PEK_U02 

PEK_U03 

PEK_U04 

F3 PEK_U01 

PEK_U02 

PEK_U03 

PEK_U04 

PEK_K01 

PEK_K02 

PEK_K03 

Oceny ze sprawozdań 

F4 PEK_U01 

PEK_U02 

PEK_U03 

PEK_U04 

PEK_K01 

PEK_K02 

Oceny z prac projektowych  (sporządzonej 

dokumentacji projektowej) 

P – laboratorium – ocena wypadkowa z ocen F1, F2, F3 

P – projekt – średnia z ocen z projektów 
 

 

 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

[1]  Borkowski A.: Zasilanie urządzeń elektronicznych, WKŁ, Warszawa 1990. 

[2]  Golde W., Śliwa L., Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania. Cz.1. Podstawy teoretyczne, 

WNT, Warszawa 1982 

[3]  Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki, Cz.1-2, WKŁ, Warszawa 2009. 

[4]  Kulka Z., Nadachowski M., Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania. WKŁ, Warszawa 1974. 

[5]  Kulka Z., Nadachowski M., Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania. Cz.2. Realizacje 

praktyczne, WNT, Warszawa 1982. 

[6]  Materiały własne prowadzącego. 

[7]  Materiały z wykładu i ćwiczeń z kursu „Układy elektroniczne 1” wykład i ćwiczenia rachunkowe. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Dr inż. Tomasz Grysiński       

tomasz.grysinski@pwr.wroc.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piotr.ruszel@pwr.wroc.pl
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MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU  

Układy elektroniczne 2 

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna    

I SPECJALNOŚCI Elektronika Medyczna 

 
Przedmiotowy 

efekt 

kształcenia 

Odniesienie przedmiotowego efektu do 

efektów kształcenia zdefiniowanych dla 

kierunku studiów i specjalności (o ile 

dotyczy) 

Cele 

przedmiotu** 

Treści 

programowe** 

Numer narzędzia 

dydaktycznego** 

PEK_W01 

(wiedza) 
K1IBM_W09_S2EME C1-C4 La1 –La15 

Pr1 – Pr15 

N1-N10 

PEK_W02 K1IBM_W09_S2EME C1-C4 La1 –La15 

Pr1 – Pr15 

N1-N10 

PEK_U01 

(umiejętności) 
K1IBM_U01 C1-C4 La1 –La15 N1-N10 

PEK_U02 K1IBM_U15_S2EME C1-C4 La1 –La15 

Pr1 – Pr15 

N1-N10 

PEK_U03 K1IBM_U03 C1-C4 La1 –La15 N1-N10 
PEK_U04 K1IBM_U15_S2EME C1-C4 La1 –La15 N1-N10 
PEK_K01 

(kompetencje) 
K1IBM_K01 C1-C4 La1 –La15 

Pr1 – Pr15 

N1-N8 

PEK_K02 K1IBM_K01 C1-C4 La1 –La15 

Pr1 – Pr15 

N1-N8 

PEK_K03 K1IBM_K07 C1-C4 La1 –La15 

Pr1 – Pr15 

N1-N8 

 

  

 

** - z tabeli powyżej 

 


