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1. Przeznaczenie laboratorium i tryb zaliczeń 
 

Laboratorium Podstaw Elektroniki jest przeznaczone głównie dla studentów  I roku 
studiów, którzy nie mieli styczności z pracownią elektroniczną lub ukończyli co najwyżej 
technikum elektroniczne. Składa się ono z ośmiu ćwiczeń nie wykraczających poza podstawy 
elektroniki – tematyka ćwiczeń jest następująca: 

 
 

1. Badanie zjawiska rozładowania kondensatora i układu różniczkującego  RC  
2. Badanie dolnoprzepustowego filtru  RC 
3. Badanie rezonansu w obwodzie  RLC 
4. Wyznaczanie charakterystyk diód półprzewodnikowych 
5. Wyznaczanie charakterystyk tranzystora warstwowego 
6. Badanie prostowników jedno- i dwupołówkowego 
7. Badanie generatora funkcyjnego za pomocą oscyloskopu cyfrowego 
8. Badanie wzmacniacza operacyjnego za pomocą programu  PSpice Student  

 
 
Celem ćwiczeń jest: opanowanie zasad działania najprostszych układów elektronicznych, 
obsługa typowych mierników elektromechanicznych i elektronicznych, umiejętność łączenia 
prostych obwodów elektrycznych, opanowanie podstawowej terminologii elektronicznej i 
sporządzania sprawozdań z wykonanych pomiarów. Do każdego ćwiczenia jest dołączona 
szczegółowa instrukcja zawierająca między innymi wymaganą teorię, opis pomiarów i 
zadania, które należy wykonać w sprawozdaniu z ćwiczenia. Instrukcje można znaleźć na 
stronie internetowej  Instytutu Matematyki i Fizyki  wybierając kolejno: 
 
 

http://www.imif.uph.edu.pl →Do pobrania →Instrukcje ćwiczeń → właściwa instrukcja 
 
 
Ćwiczenia wykonuje się najlepiej w zespołach dwuosobowych. Pojedyncze zajęcia trwają 3 
godziny lekcyjne. Do zajęć dopuszcza się studentów, którzy opanowali w dostatecznym 
stopniu wymaganą w ćwiczeniu teorię. Z każdego ćwiczenia każdy student musi sporządzić 
sprawozdanie - forma sprawozdania jest opisana w p. 4. Sprawozdania oddaje się na 
następnych zajęciach tj. po upływie jednego tygodnia. Sprawozdania zawierające błędy lub 
niekompletne będą odsyłane do poprawy. Aby zaliczyć laboratorium należy spełnić dwa 
warunki tj. zaliczyć: wszystkie sprawozdania i osobno kolokwium z pojęć wprowadzonych na 
wykładzie z Podstaw Elektroniki. Niezaliczone ćwiczenia można odrobić w wyznaczonych 
dodatkowo terminach. 
 Stanowiska pomiarowe w laboratorium są tak zaprojektowane, aby zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo ćwiczącym zespołom. Między innymi każde stanowisko ma 
własną tablicę rozdzielczą z bezpiecznikami, a badane napięcia nie przekraczają poziomu 
30V. Tym niemniej należy przestrzegać następujące zasady: 
 
 

• studenci nie mogą przebywać w pracowni bez nadzoru osób prowadzących zajęcia 
• nie wolno palić tytoniu ani wzniecać ognia 
• w razie pożaru należy opuścić natychmiast pracownię i zawiadomić pracowników 

uczelni lub straż pożarną 
• nie jedz posiłków w trakcie zajęć aby uniknąć ewentualnego zatrucia odczynnikami 
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• obwody łącz przy wyłączonym zasilaniu, napięcie zasilające mają prawo włączyć 
tylko pracownicy prowadzący zajęcia 

• nie naprawiaj uszkodzonej aparatury samodzielnie 
• po zakończeniu zajęć uporządkuj stanowisko pomiarowe  
 
 

Za zawinione uszkodzenia studenci ponoszą odpowiedzialność materialną. Zauważone usterki 
i ewentualne braki w zestawie laboratoryjnym należy zgłaszać pracownikom prowadzącym 
zajęcia. 
 
 
2. Wielkości elektryczne i ich jednostki 
 
 W laboratorium mierzy się i wyznacza się różne wielkości i parametry elektryczne 
badanych układów. Każda wielkość fizyczna posiada własną jednostkę pomiarową. Jednostki 
pomiarowe definiuje precyzyjnie międzynarodowy system jednostek i miar tj. system  SI.  Jak 
wiadomo system  SI  dzieli wszystkie wielkości fizyczne na:  
 
 

wielkości podstawowe, wielkości pomocnicze i wielkości pochodne. 
 
 
Wielkości pochodne wyrażają się jako kombinacje wielkości podstawowych i pomocniczych. 
System ten omawia się np. podczas zajęć wstępnych na Pracowni Fizycznej – znajomość 
wszystkich wielkości podstawowych i ich jednostek obowiązuje również na Podstawach 
Elektroniki. Jeśli chodzi o wielkości elektryczne, to w systemie  SI  wielkością podstawową 
nie jest ładunek elektryczny lecz natężenie prądu elektrycznego. Taką umowę przyjęto ze 
względów technicznych – łatwiej jest posługiwać się wzorcem wielkości natężenia prądu niż 
wzorcem wielkości ładunku elektrycznego. Jednostkę natężenia prądu definiuje się, 
wykorzystując oddziaływanie magnetyczne między prądami elektrycznymi. Niech dwa 
nieskończenie długie, prostoliniowe i równoległe przewodniki znajdują się w odległości  1m  
od siebie 
 
 

 
 
 

Mówimy, że przez przewodniki płynie prąd o natężeniu  1 amper,  jeżeli w wyniku 
tego prądu na każdy metr długości takiego układu działa siła magnetyczna  2⋅10-7N.   
 
Symbol  N  oznacza jednostkę siły niuton. Mimo skomplikowanej definicji wykonanie 
wzorca wielkości natężenia prądu elektrycznego jest dość proste. Pozostałe wielkości, 
którymi posługujemy się w laboratorium Podstaw Elektroniki są wielkościami pochodnymi – 
najważniejsze z nich zestawiono w  Tab. 1 
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wielkość jednostka symbol 

natężenie amper A 

ładunek kulomb sAC ⋅=  

napięcie wolt CJV =  

oporność ohm AV=Ω  

pojemność farad Ω= sF  

indukcyjność henr sH ⋅Ω=  

częstotliwość hertz sHz 1=  

 
Tab. 1 

 
W tabeli symbole  s  i  J  oznaczają odpowiednio jednostkę czasu sekundę i jednostkę pracy 
dżul   J = N⋅m.  Ponadto, przy wyznaczaniu np. kątów przesunięcia fazowego, stosujemy 
jednostkę pomocniczą  radian.  

 
Radian jest to kąt oparty na łuku okręgu, którego długość jest równa  promieniowi 

tego okręgu  

 
Kąt pełny (360o) zawiera  2π radianów, stąd  1 rad  wynosi około  57,3  stopni kątowych. 
 
 W wielu przypadkach jednostki zdefiniowane w systemie  SI  są albo za duże albo za 
małe, np. prąd o natężeniu  1A  jest bardzo duży w mikroelektronice, lecz bardzo mały w 
energetyce. Wówczas stosuje się tzw. przedrostki multiplikatywne zmieniające krotność 
jednostek. Najczęściej stosowane przedrostki są następujące: 
 
 
 

nazwa 
przedrostka 

symbol mnożnik 

tera T 1012 

giga G 109 

mega M 106 

kilo k 103 

mili m 10-3 

mikro µ 10-6 

nano n 10-9 

piko p 10-12 

 
Tab. 2 
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Zatem np. mikroamper (µA = 10-6A) oznacza milionową część ampera, oporność gigaohm 
(GΩ = 109Ω) to miliard ohmów. Wielkości w  Tab. 1  i  Tab. 2  należy znać na pamięć. 
 
 
3. Stosowane oprzyrządowanie 
 
 W laboratorium stosuje się zarówno nowoczesne przyrządy jak i przyrządy starszej 
generacji. Umiejętność obsługi aparatury różnego typu może być przydatna absolwentom w 
przyszłej pracy zawodowej. Jeśli chodzi o same mierniki, to stosujemy tu: 
 

miliamperomierze, mikroamperomierze, miernik uniwersalny i multimetr cyfrowy, 
         woltomierz cyfrowy, miernik częstotliwości, oscyloskopy analogowe i cyfrowe. 
 
Większość z nich jest prosta w obsłudze – wyjątek stanowią oscyloskopy cyfrowe i 
elektrometr. Z uwagi na jego czułość, elektrometr obsługują wyłącznie pracownicy 
prowadzący zajęcia. Przy łączeniu obwodów należy pamiętać, że 
 
 
UWAGA: Amperomierze włącza się w obwód szeregowo, a woltomierze równolegle do  
                  zacisków badanego elementu 
 
 
Amperomierze mają niewielką oporność wewnętrzną. Przy równoległym włączeniu przez 
amperomierz płynie prąd o dużym natężeniu, który uszkadza miernik. Dlatego też nie 
zmieniaj trybu pracy mierników uniwersalnych i multimetrów, gdy są one pod napięciem. 

Stosowane tu miliamperomierze i mikroamperomierze są typowymi miernikami 
magnetoelektrycznymi. Nie wnikając w szczegóły, każdy z nich posiada skalę pomiarową ze 
wskazówką. Przy tym skala może mieć jedną lub więcej podziałek. Różne podziałki ułatwiają 
odczyt na różnych zakresach pomiarowych. Na skali, oprócz symbolu miernika, umieszcza 
się tzw. legendę np.: 
 

 
 
 
Oznacza to, że miernik mierzy prądy stałe, jego ustrój jest magnetoelektryczny, pracuje w 
pozycji poziomej a jego klasa wynosi 0,5. Na skali często podaje się oporność wewnętrzną 
miernika dla poszczególnych zakresów pomiarowych. Klasa miernika jest związana z jego 
błędem pomiarowym i zgodnie z normą oznacza się ją liczbami: 0.1,  0.2,  0.5,  1,  1.5,  2.5.  
Klasa miernika wskazówkowego jest to błąd względny wyrażony w  %,  który miernik 
popełnia przy pełnym wychyleniu wskazówki. Znajomość klasy miernika jest niezbędna przy 
szacowaniu błędów pomiarowych. 
 
 
Przykład 1:  mikroamperomierz  TLME - 2  ma zakres pomiarowy  300µA,  klasę  0,5  i  75  
działek na skali pomiarowej. Stąd jedna działka ma wartość  
 
 

A
A µµ

4
75

300 =  
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Przyrząd popełnia błąd bezwzględny nie większy niż 
 
 

AAi µµ 5,1300005,0 =⋅=∆  
 
 
niezależnie od położenia wskazówki na skali miernika. Jeżeli tym miernikiem mierzymy 
natężenie prądu rzędu  150µA  (tj. w połowie zakresu), to błąd względny pomiaru jest 
dwukrotnie większy niż klasa miernika 
 

01,0
150

300005,0 =⋅=
A

A

µ
µδ             czyli  1% 

 
Zatem im mniej wychylona jest wskazówka tym pomiar jest mniej dokładny.  
 
Przykład 2: napięcie (ustawiane potencjometrem) mierzymy woltomierzem cyfrowym  V 540  
na zakresie  10V.  Jeżeli napięcie  2V  możemy ustawić z dokładnością  0,05V,  to błąd 
względny wynosi  
 

025,0
2

05,0 ==
V

Vδ               czyli  2,5% 

 
W tym przypadku klasa woltomierza nie wpływa na błąd pomiaru, bo jest lepsza niż 
dokładność ustawienia napięcia. 
 

Dokładność mierników elektronicznych podaje się z reguły w instrukcji obsługi 
przyrządu. Może być ona różna dla różnych zakresów pomiarowych. Współczesne mierniki 
elektroniczne, w przeciwieństwie do mierników elektromechanicznych, mogą współpracować 
z komputerami  PC.  Pozwala to łatwo rejestrować, przetwarzać i analizować wyniki 
pomiarowe. Jednak, z uwagi na cyfrowe przetwarzanie sygnału, wyniki pomiarowe nawet 
stałych wielkości ulegają w czasie realnym niewielkim wahaniom. Oprócz mierników w 
laboratorium wykorzystuje się: 
 

generatory funkcyjne, dekadowy generator sinusoidy, generator fali prostokątnej, 
zasilacze stabilizowane, komputery  PC,  czujniki napięciowe i konsolę pomiarową, 
oporniki i kondensatory dekadowe, układy pomiarowe wykonane w laboratorium. 

 
Obsługa tej aparatury jest prostsza od obsługi mierników. Dodajmy jedynie, że generatory 
funkcyjne to są generatory, które wytwarzają przebiegi napięciowe o różnym kształcie, w tym 
przynajmniej napięcie harmoniczne, trójkątne i prostokątne. Zasilacze stabilizowane mogą 
posiadać kilka niezależnych wyjść o różnych napięciach.  

Poszczególne elementy obwodów łączymy przewodami elektrycznymi. Używamy tu:  
 
 

przewody zwykłe i przewody koncentryczne. 
 
 
Przewody koncentryczne nazywa się również współosiowymi. Z reguły są one zakończone 
wtykami  BNC.  Skrót  BNC  jest akronimem terminów angielskojęzycznych:  Bayonet Neill-
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Concelman.  Gniazdka  BNC  występują w większości aparatury elektronicznej. Wkładając 
wtyk  BNC  do gniazdka  BNC  należy zgrać ustawienie wycięć na wtyku z bolcami gniazdka, 
a następnie przekręcić wtyk do oporu w prawo. Przewody zwykłe mogą posiadać różne 
końcówki, najczęściej wtyki banankowe i wtyki widełkowe (w kształcie „kopytek”). Na wtyki 
banankowe nakłada się czasami tzw. „krokodylki” 1. Jednak tego rodzaju styki są bardziej 
zawodne niż złącza  BNC.  
 
 
4. Schemat sprawozdania 
 
 Sprawozdania z ćwiczeń traktujemy jako oficjalną dokumentację przeprowadzonych 
badań. W różnych instytucjach badania i ich dokumentację wykonuje się wedle ściśle 
określonych procedur. W każdym przypadku dobre sprawozdanie powinno być czytelne, 
estetyczne i rzetelne. W laboratorium Podstaw Elektroniki sprawozdania sporządzamy na 
arkuszach papieru podaniowego formatu  A4.  Niezbędne są takie pomoce techniczne jak: 
pendrive, kalkulator, linijka, krzywik, kolorowe kredki i papier milimetrowy formatu  A4.  
Schemat każdego sprawozdania jest następujący: 
 
 

1. Pieczęć pracowni  przykładamy na samej górze 1-go arkusza papieru podaniowego. 
Pieczęć wypełniamy podając: imię, nazwisko i rok studiów, grupę i zespół, nr 
ćwiczenia i datę wykonania ćwiczenia. Nr grupy piszemy cyfrą rzymską, a nr zespołu 
cyfrą arabską np. II/5. 

 

2. Temat ćwiczenia  wpisujemy tuż pod pieczęcią laboratorium. 
 

3. Cel ćwiczenia  wystarczy opisać w kilku zdaniach bezpośrednio po temacie ćwiczenia. 
 

4. Schematy układów pomiarowych,  przeznaczamy na nie około pół arkusza papieru 
podaniowego. Można je narysować w trakcie ćwiczeń lub w domu. 

 

5. Spis przyrządów pomiarowych  umieszczamy na dole pierwszego arkusza 
wymieniając nazwy przyrządów, ich zakresy i klasę. Przewody, przełączniki, płytki 
montażowe itp. nie są przyrządami.  

 

6. Wyniki pomiarów  zapisujemy w tabelach długopisem lub piórem. Forma tabel jest z 
reguły podana w instrukcjach. Wyniki uwierzytelnia swoim podpisem prowadzący 
zajęcia. Po podpisaniu wyników nie wolno zmieniać.  

 

7. Opracowanie wyników pomiarowych  polega na obliczeniu żądanych wielkości i 
oszacowaniu ich błędów. Uproszczony sposób szacowania błędów jest opisany dalej. 
Wyniki obliczeń dla przejrzystości podajemy w tabeli porównawczej. Forma takich 
tabel jest podana w instrukcjach. 

 

8. Wykresy  rysujemy odręcznie na papierze milimetrowym formatu  A4, podpisujemy je 
na odwrotnej stronie i dołączamy do sprawozdania. Aby nauczyć się sporządzania 
wykresów nie korzystaj z pomocy komputera. 

 

                                                           
1 Inżynierowie często posługują się nieformalną terminologią, która doskonale zdaje egzamin 

w praktyce a nie jest stosowana w podręcznikach naukowych. 
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9. Wnioski  wyciągamy na podstawie tabel porównawczych i wykresów żądanych 
charakterystyk. Wnioski uzasadnij teoretycznie. W przypadku gdy oszacowane błędy 
nie pokrywają się z błędami faktycznie popełnionymi wskaż przyczyny rozbieżności. 

 
Za sprawozdanie można uzyskać maksymalnie 5 punktów, za poprawione sprawozdanie   
4 punkty. W przypadku oceny niższej niż 2 punkty lub brak sprawozdania ćwiczenie odrabia 
się w wyznaczonym dodatkowo terminie. 
 
 
5. Szacowanie błędów pomiarowych 
 
 Przy pomiarach dowolnej wielkości fizycznej zawsze popełniamy większe lub 
mniejsze błędy pomiarowe. Zatem nie wystarczy podać wynik pomiaru, należy jeszcze 
oszacować błąd pomiarowy jaki popełniono w tym pomiarze. Szacowanie błędów 
pomiarowych jest jednym z najtrudniejszych zadań przy opracowywaniu wyników 
pomiarowych. Teorię błędów podaje się w podręcznikach miernictwa. W naszym 
laboratorium da się ją znacznie uprościć.  
 Niech  Xf  oznacza faktyczną wartość, a  X  wynik pomiaru badanej wielkości 
fizycznej. Różnicę  

XXX f −=∆  

 
nazywamy błędem bezwzględnym tego pomiaru. Różnica ta może być zarówno dodatnia jak i 
ujemna. Jednak dalej symbol  ∆X  będziemy traktować jak liczbę dodatnią. O jakości pomiaru 
decyduje nie błąd bezwzględny lecz stosunek  

 

X

X∆=δ  

 
zwany błędem względnym. Czasami błąd względny wyraża się w procentach. Przykładowo  
δ = 0,02  oznacza, że mierzoną wielkość określono z niepewnością nie większą niż 2%. 
Wartości faktycznej  Xf  nie jesteśmy w stanie określić. Możemy co najwyżej twierdzić, że 
wielkość faktyczna  Xf  zawiera się w przedziale  
 

X - ∆X  <  Xf  <  X + ∆X 
 

Zamiast nierówności z reguły stosuje się zapis wyniku pomiarów w formie  
 

X ± ∆X [jednostka] 
 
Z tyłu w nawiasach kwadratowych umieszcza się koniecznie jednostkę mierzonej wielkości 
lub jej wielokrotność. Wyznaczane wielkości mogą być funkcją kilku innych wielkości 
pomiarowych. Rozważmy najprostsze przypadki: 
 

1. jeżeli wyznaczana wielkość nie zależy od innych wielkości pomiarowych, błąd 
bezwzględny  ∆X  obliczamy mnożąc klasę przyrządu przez zakres przyrządu 

 
∆X =  klasa  · zakres 

 
Patrz przykład 1 na stronie 7. 
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2. jeżeli wyznacza się wielkość, która jest sumą lub różnicą dwóch różnych wielkości 
pomiarowych 

 
W  =  X  ±  Y 

 
to błąd bezwzględny  ∆W  w najgorszym przypadku jest nie większy niż suma błędów 
bezwzględnych obu wielkości składowych  X  i  Y  
 
 

∆W  =  ∆X  +  ∆Y                                                         (1) 
 
 

3. w przypadku iloczynu  W  =  XY  lub ilorazu  W  =  X/Y  błąd względny jest nie 
większy niż 

 

Y

Y

X

X

W

W ∆+∆=∆
                                                         (2) 

 
W szczególności jeżeli np.  W  =  X2Y , to 
 
 

Y

Y

X

X

Y

Y

X

X

X

X

W

W ∆+∆=∆+∆+∆=∆
2  

 
 

Jak widać wykładnik potęgi jest wagą z jaką należy uwzględnić błąd wielkości 
stojącej w potędze. 
 

4. w ogólności, jeżeli wyznaczana wielkość jest funkcją jak niżej 
 
                                                      γβα ZYcXW = ,          c – stała     

 
maksymalny błąd względny wynosi 
 

Z

Z

Y

Y

X

X

W

W ∆+∆+∆=∆ γβα                                               (3) 

 
gdzie bierze się wartości bezwzględne wykładników potęg. 
 
 

Znając błąd względny  δ  wielkości wyznaczanej  W  prosto dostajemy błąd bezwzględny  
 
 

∆W  =  δ ·W 
 
 

O ile wzór  (1)  jest intuicyjnie jasny, to wzory  (2) i (3)  uzasadnia się korzystając z rachunku 
różniczkowego. Pozwalają one wyprowadzić wzory niezbędne do szacowania błędów osobno 
w każdym ćwiczeniu tego laboratorium. 
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UWAGA:  Do szacowania błędów nie wolno stosować metody statystycznej, ponieważ 
każdą wielkość mierzymy tu jednokrotnie 

  
 
Przykład 3: dobroć obwodu  RLC  wyznaczamy ze wzoru 
 

C

L

R
Q

1=  

 
gdzie tolerancja elementów  R, L, C  jest znana. Zgodnie z  (3)  maksymalny błąd względny 
popełniany przy obliczaniu dobroci  Q  wynosi 
 








 ∆+∆+∆=∆
C

C

L

L

R

R

Q

Q

2

1
 

 
 

 
6. Zaokrąglanie wyników i rysowanie wykresów 
  
zaokrąglanie wyników   Wszystkie obliczenia należy wykonywać z największą 
dokładnością, tj. którą umożliwia stosowany kalkulator. Czasami zdarza się, że otrzymany 
wynik wielokrotnie różni się od prawdziwego. Przyczyną może być złe umiejscowienie 
przecinka przy wprowadzaniu danych lub użycie niewłaściwej krotności jednostki (np. amper 
zamiast miliamper). Zaleca się wówczas sprawdzić rząd obliczanej liczby. 
 
Przykład 4: obliczmy częstotliwość rezonansową  
 

LC
f

π2

1=  

 
dla indukcyjności  L = 5mH  i  pojemności  C = 860pF. Sprawdźmy najpierw rząd wielkości, 
w przybliżeniu : 
 

LC =  5 · 10-3 · 0,86 · 10-9 ≈ 4 · 10-12 
 

LC  ≈  2 · 10-6 
 

2π ≈  5 
 
stąd rząd częstotliwości wynosi  
 

5
6

10
1025

1 =
⋅⋅ −  

 
Stosując np. 10 – cio pozycyjny kalkulator dostajemy  
 
 

f =  76751,32891 [Hz] 
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Niech tolerancja indukcyjności i pojemności wynosi  5%. Wówczas zgodnie z  (3)  błąd 
względny jest równy  
 

05,0)05,005,0(
2

1

2

1 =+=






 ∆+∆=∆
C

C

L

L

f

f
 

 
Zatem częstotliwość obliczono z błędem bezwzględnym 
 

∆f = 0,05 f = 3837,566445 [Hz] 
 
Oczywiście przy tak dużym błędzie podanie 10 - ciu cyfr znaczących nie ma sensu. Aby 
poprawnie zapisać wynik należy go zaokrąglić. Stosuje się przy tym następujące zasady: 
 
 
Zas. 1  liczbę kończącą się cyframi 0 ÷ 4 zaokrąglamy w dół 
            liczbę kończącą się cyframi 5 ÷ 9 zaokrąglamy w górę 
 
Zas. 2  wynik podajemy z dokładnością do pierwszej cyfry niepewnej, którą ustalamy w 

oparciu o błąd bezwzględny  
 
Zas. 3  liczba cyfr znaczących po przecinku w wyniku i w błędzie bezwzględnym musi być 

jednakowa 
 
 
W przykładzie  3  pierwszą cyfrą niepewną w wyniku jest  6. Po zaokrągleniu mamy 
 

f =  77 ± 4  [kHz] 
 
Inne przykłady złych i poprawnych zapisów zawiera  Tab. 3.  
 
 
 

zły zapis poprawny zapis 

1176,47 Ω ± 55,29 Ω 1180 ± 60 [Ω] 

2,17 ± 0,207 [V] 2,2 ± 0,2 [V] 

796 ± 15,92 [Hz] 800 ± 16 [Hz] 

200 ± 0,01 [kΩ] źle obliczony błąd 

 
Tab. 3. 

 
W laboratorium stosujemy mierniki elektromechaniczne i elektroniczne o średniej klasie 
dokładności. Dlatego istotna jest 
 
UWAGA:  Błąd względny wyznaczanych tu wielkości nie może być znacznie większy niż 

 10%  i znacznie mniejszy niż  1% 
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W przeciwnym razie albo wyniki pomiarów albo obliczenia są błędne i należy je powtórzyć. 
 
rysowanie wykresów  Wyniki pomiarów (zwłaszcza charakterystyk prądowo-napięciowych, 
temperaturowych itp.) wygodnie jest przedstawiać w formie graficznej tj. w postaci 
wykresów. Istnieją programy komputerowe, które automatycznie wykreślają nawet bardzo 
złożone przebiegi. Jednak, dla nabrania wprawy, większość wykresów w tym laboratorium 
wykonujemy odręcznie. Ogólne reguły sporządzania wykresów są następujące: 
 

- wykresy rysujemy na papierze milimetrowym formatu  A4  za pomocą linijki i 
krzywika 

- osie poziomą i pionową należy wyskalować we właściwych jednostkach, tak aby 
wykres był ani zbyt rozciągnięty ani zbyt ściśnięty 

- kilka przebiegów na jednym wykresie rysujemy różnymi kolorami, sam wykres 
należy poprawnie nazwać 

- punkty pomiarowe oznaczamy krzyżykami, przy tym przebiegi nie muszą 
przechodzić przez wszystkie punkty pomiarowe 

- przebiegi są krzywymi gładkimi i nie mogą posiadać nieciągłości i ostrz  
 
 
Poprawnie wykonany wykres może wyglądać jak niżej. 
 
 
 
 

 
 

 
Ściśle rzecz biorąc, wokół każdego punktu pomiarowego powinno się zaznaczać tzw. 
prostokąty błędów, a przebieg przechodzi jedynie przez pola takich prostokątów. Jednak z 
uwagi na pracochłonność tej metody, przebiegi będziemy wykreślać kierując się zdrowym 
rozsądkiem. Podejście zdroworozsądkowe jest zalecane przy sporządzaniu całego 
sprawozdania.  


