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WyposaĪenie stanowiska pracy: 
– transformator sieciowy 230V/12V lub 24V, moc ok. 30VA, 
– diody i mostek Graetza zamontowane dla áączenia przewodami, 
– mierniki AC, DC, oscyloskop 2-kanaáowy, przewody poáączeniowe. 
 
4.3.4. Sprawdzian postĊpów                                                                                     
 
Czy potrafisz:                                                 Tak     Nie 
1) wyjaĞniü pojĊcia: prostownik, filtr prostowniczy, stabilizator napiĊcia?  
2) narysowaü przebiegi czasowe napiĊcia  wyprostowanego w prostowniku  
 póáfalowym i peánofalowym,  przy obciąĪeniu rezystancyjnym i RC? 
3) okreĞliü funkcjĊ  transformatora, diody, kondensatora, obciąĪenia                                     
 w ukáadach prostownikowych?          
4) okreĞliü znaczenie wartoĞci pojemnoĞci  kondensatora filtrującego                                                        

dla przebiegu prądu wyprostowanego w ukáadzie prostownika? 
 
 
4.4. Wzmacniacze elektroniczne 
 
4.4.1. Materiaá nauczania 
 

Wzmacniacz – to urządzenie elektroniczne lub ukáad, który kosztem energii Ĩródáa 
zasilającego zwiĊksza poziom sygnaáu elektrycznego przy zachowaniu niezmienionego ksztaátu 
przebiegu czasowego sygnaáu. Schemat blokowy wzmacniacza pokazany jest na rys. 4.51. 
WĞród ukáadów wzmacniaczy, które moĪemy spotkaü 
w róĪnych zastosowaniach wystĊpują najróĪniejsze ich 
wykonania. MoĪna je podzieliü na wiele grup obejmujących 
okreĞlone cechy wspólne, co przedstawiono poniĪej.  
1. Ze wzglĊdu na rodzaj wzmacnianego sygnaáu: 

– wzmacniacze prądu staáego (wzmacniają tylko sygnaáy 
prądu staáego lub wolno zmieniające siĊ),  

– wzmacniacze prądu przemiennego. 
2. Ze wzglĊdu na szerokoĞü przedziaáu czĊstotliwoĞci sygnaáów 

wzmacnianych (pasmo czĊstotliwoĞci): 
– wzmacniacze wąskopasmowe, zwane selektywnymi, 
– wzmacniacze szerokopasmowe. 

3. Ze wzglĊdu na poáoĪenie przedziaáu czĊstotliwoĞci                     
(pasma) sygnaáów wzmacnianych: 

– wzmacniacze dolnoprzepustowe, 
– wzmacniacze pasmowo-przepustowe, 
– wzmacniacze górno-przepustowe. 

4. Ze wzglĊdu na rodzaj wielkoĞci, która podlega 
wzmocnieniu: 

– wzmacniacze napiĊciowe, 
– wzmacniacze prądowe, 
– wzmacniacze mocy. 

Rys. 4.51.  Schemat blokowy 
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5. Ze wzglĊdu na technologiĊ budowy: 
– wzmacniacze scalone monolityczne, 
– wzmacniacze hybrydowe, 
– wzmacniacze z elementów dyskretnych. 

Parametry wzmacniaczy 
1. Wspóáczynnik wzmocnienia – wzmocnienie. MoĪna wyróĪniü wzmocnienie napiĊciowe, 
prądowe oraz mocy. KaĪdy z tych parametrów definiowany jest jako stosunek wartoĞci 
wielkoĞci sygnaáu wyjĞciowego do wejĞciowego, które pokazane są na rys. 4.51 i 4.52.   
Wzmocnienie napiĊciowe jest to iloraz napiĊcia wyjĞciowego do napiĊcia wejĞciowego:  
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 Wzmocnienie prądowe to stosunek prądu na wyjĞciu do prądu wejĞciowego wzmacniacza: 
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Wzmocnienie mocy to stosunek mocy, która wydziela siĊ w obciąĪeniu wzmacniacza do mocy 
dostarczonej przez Ĩródáo sygnaáu do wejĞcia wzmacniacza: 

kP =Pwy / Pwe =  Uwy·Iwy / Uwe ·Iwe= ku · ki 
kp= ku · ki 

2. OpornoĞü wejĞciowa – to stosunek napiĊcia wejĞciowego do prądu wejĞciowego 
Rwe =Uwe / Iwe  

3. OpornoĞü wyjĞciowa – to stosunek zmiany napiĊcia wyjĞciowego do zmiany prądu 
wyjĞciowego wywoáanej zmianą obciąĪenia wzmacniacza:     Rwy =¨Uwy / ¨ Iwy 
OpornoĞü wejĞciowa i wyjĞciowa to parametry, mające duĪy wpáyw na wspóápracĊ 
wzmacniacza ze Ĩródáem sygnaáu i odbiornikiem sygnaáu.  
4. Pasmo przenoszenia wzmacniacza to szerokoĞü 
przedziaáu wartoĞci czĊstotliwoĞci sygnaáów, które są 
poprawnie wzmacniane przez dany wzmacniacz. Parametr 
ten mówi, Īe dany wzmacniacz elektroniczny nie 
wzmacnia w taki sam sposób sygnaáów o róĪnych 
czĊstotliwoĞciach. OkreĞlenie pasma jest moĪliwe na 
podstawie czĊstotliwoĞciowej charakterystyk 
amplitudowej ku = F(f) – rys. 4.53. Zaznaczono tam 
czĊstotliwoĞci graniczne, dolną  fd  i górną  fg, w zakresie 
których wzmacniacz poprawnie wzmacnia sygnaáy. 
CzĊstotliwoĞci graniczne górną i dolną wyznaczamy jako punkty przeciĊcia charakterystyki 
czĊstotliwoĞciowej z prostą narysowaną na poziomie  1/ 2 kumax = 0,7 kumax (wzmocnienia 
maksymalnego). Odpowiada to zmniejszeniu siĊ wzmocnienia o okoáo 3 dB (w skali 
decybelowej).  PoniĪej  fd i powyĪej fg wzmocnienie napiĊciowe spada do poziomu niĪszego niĪ 
0,7 kumax i przyjmuje siĊ, Īe wzmacniacz nie speánia tu swojej roli. 
SzerokoĞü pasma przenoszenia to róĪnica czĊstotliwoĞci górnej (fg) i dolnej (fd) napiĊü 
przenoszonych z wejĞcia do wyjĞcia wzmacniacza:   B = fg – fd. 
5. Znieksztaácenia nieliniowe. Przyczyną znieksztaáceĔ nieliniowych są nieliniowe 
charakterystyki prądowo-napiĊciowe elementów (diod, tranzystorów) wchodzących w skáad 
ukáadu wzmacniającego. Gdy do wejĞcia wzmacniacza doprowadzimy, np. wzorcowy sygnaá 
sinusoidalny to po przetwarzaniu przez element nieliniowy ulega on znieksztaáceniu.  Przez to na 
wyjĞciu, oprócz sinusoidy sygnaáu z wejĞcia pojawią siĊ dodatkowe napiĊcia skáadowe sygnaáu 
o czĊstotliwoĞciach, których uprzednio nie byáo. Te dodatkowe skáadowe napiĊcia sygnaáu 
o czĊstotliwoĞciach bĊdących wielokrotnoĞcią czĊstotliwoĞci podstawowej, to są tzw. wyĪsze 

Rys. 4.53. Przykáad charakterystyki 
amplitudowej wzmacniacza i sposób 

wyznaczania jego pasma 

ku 
kumax 3dB 

B=(fd-fg)   fg=fmax   fd 

  f[Hz]0,
7k

um
ax

 



„Projekt wspóáfinansowany ze Ğrodków Funduszu Spoáecznego” 
33

harmoniczne. Im wiĊksze są amplitudy wyĪszych harmonicznych, tym wiĊkszy jest poziom 
znieksztaáceĔ wprowadzanych przez wzmacniacz. W technice poziom znieksztaáceĔ 
nieliniowych wprowadzanych przez wzmacniacze wyraĪany jest przez wspóáczynnik 

zawartoĞci harmonicznych ( z. ang. THD):  %100�
���

 2
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2
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2
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gdzie: U1 – amplituda napiĊcia o czĊstotliwoĞci podstawowej (pierwsza skáadowa harmoniczna), 
U2, U3 … Un– druga i trzecia,….. n-ta harmoniczna harmoniczna sygnaáu.  

 Dobrej jakoĞci wzmacniacze powinny charakteryzowaü siĊ jak najmniejszym wspóáczynnikiem 
zawartoĞci harmonicznych. 
Wzmacniacze maáych sygnaáów niskiej (maáej) czĊstotliwoĞci (m.cz.) 

Są to ukáady, na których opiera siĊ podstawy nauki o wzmacniaczach. OkreĞlenie  „maáych 
sygnaáów” i „m.cz” oznacza, Īe są to wzmacniacze, w których sygnaáy wejĞciowe 
i wyjĞciowe mają amplitudy znacznie mniejsze od wartoĞci napiĊü zasilających oraz 
przewidziane są do wzmacniania napiĊü o stosunkowo niskich czĊstotliwoĞciach, np. z zakresu 
czĊstotliwoĞci akustycznych, tj. do 20 kHz.  Stosuje siĊ je jako wzmacniacze mikrofonowe, 
w przyrządach pomiarowych, w sprzĊcie AV. Elementami aktywnymi stosowanymi do budowy 
ukáadów wzmacniaczy są tranzystory bipolarne lub polowe róĪnego rodzaju. Najprostsze 
przypadki schematów jednostopniowych wzmacniaczy napiĊü przemiennych pokazane są na rys. 
4.54. Na rysunku 4.54a pokazany jest schemat najprostszego wzmacniacza na tranzystorze 
bipolarnym w ukáadzie WE, zaĞ na rys. 4.54b pokazany jest schemat wzmacniacza na 
tranzystorze MOSFET  z kanaáem 
wzbogacanym typ N, pracującym 
w ukáadzie wspólnego Ĩródáa (WS). Nie 
zamieszczono tu przykáadu schematu 
wzmacniacza na tranzystorze JFET, o 
czym wiĊcej moĪna przeczytaü w [1]. 
Dla poprawnej pracy prawie wszystkie 
wzmacniacze wymagają zasilania oraz 
wstĊpnej polaryzacji elektrod 
tranzystorów za pomocą napiĊü staáych 
zasilających ukáad (tu EC i ED). W 
wyniku tego w tranzystorach, nawet przy braku sygnaáu páyną prądy staáe, zwane prądami 
polaryzacji wstĊpnej. Prądy i napiĊcia polaryzacji wstĊpnej oznaczają tzw. punkt pracy 
tranzystora. Sygnaá wzmacniany nakáada siĊ na prąd polaryzacji wstĊpnej i podlega 
wzmocnieniu. Bez prądów polaryzacji wstĊpnej nie jest moĪliwe wzmocnienie sygnaáów, ze 
wzglĊdu na nieliniowoĞü charakterystyk prądowo-napiĊciowych tranzystorów. WáaĞciwy dobór 
i stabilnoĞü punktu pracy tranzystora to jedno z waĪniejszych zadaĔ konstruktora wzmacniacza. 
W ukáadach na rys. 4.54 za ustalanie punktów pracy tranzystorów odpowiadają rezystory RB, R1, 
R2, R3 oraz Ĩródáa zasilające EC i ED. WartoĞci rezystorów R3 decydują równieĪ o wartoĞci 
wspóáczynników wzmocnienia napiĊciowego wzmacniaczy. Kondensatory C1, C2 są tu 
elementami sprzĊgającymi dla przepáywu prądów sygnaáowych   i blokującymi przepáyw prądów 
staáych do Ĩródáa sygnaáu i z wyjĞü do odbiorników sygnaáu UWY, których tu nie zamieszczono.  

Z punktu widzenia uĪytkownika wzmacniaczy waĪną jest umiejĊtnoĞü wáaĞciwej 
interpretacji i wykorzystania parametrów wzmacniacza. Do tego celu rzadko konieczna jest 
znajomoĞü schematu ideowego wzmacniacza. Bardziej przydatnym jest schemat zastĊpczy, który 
opisuje wpáyw podstawowych parametrów wzmacniacza na pracĊ w konkretnym zastosowaniu. 
W opisie wáaĞciwoĞci tranzystorów i wzmacniaczy stosowane są róĪne modele i schematy [1], 
[2], [6]. Wszystkie jednak opisują wzmacniacz jako obiekt zwany czwórnikiem, tzn. 

b)  

Rys. 4.54. Schematy  jednostopniowych wzmacniaczy 
tranzystorowych m.cz.: a) na tranzystorze bipolarnym NPN     

w ukáadzie WE, b) na tranzystorze MOSFET kanaáem 
indukowanym typu N, w ukáadzie wspólnego Ĩródáa ( WS) 
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posiadający dwie pary zacisków: wejĞciowe i wyjĞciowe. Najprostszy schemat zastĊpczy 
wzmacniacza z doáączonym Ĩródáem sygnaáu i odbiornikiem (obciąĪeniem) pokazany jest na rys. 
4.55. Posáugując siĊ takim schematem moĪemy przewidywaü skutki pracy wzmacniacza 
w obwodzie, gdy znamy parametry wzmacniacza i parametry obwodów wspóápracujących.  

Na schematach zastĊpczych wzmacniaczy wystĊpuje  sterowane Ĩródáa napiĊcia ku·Uwe, 
które symbolizuje efekt wzmacniania sygnaáu wejĞciowego. Jego SEM= ku·Uwe =0 gdy Uwe=0. 

  Konstruktorzy wzmacniaczy napiĊcia 
dąĪą do uzyskania moĪliwie duĪej opornoĞci 
wejĞciowej i maáej opornoĞci wyjĞciowej. 
Gdy RWE jest duĪa wzmacniacz nie obciąĪa 
Ĩródáa sygnaáu poborem prądu wejĞciowego. 
Taką cechĊ posiadają wzmacniacze na 
tranzystorach polowych. Gdy RWY jest maáa, 
wtedy wzmacniacz moĪe dostarczaü 
odpowiednio duĪy prąd do odbiornika, bez 
znaczącego zmniejszania siĊ napiĊcia na wyjĞciu. Problemy te warto przeanalizowaü przez 
wykonanie üwiczeĔ w p. 4.4.3.  

Wymienione tu dwa ukáady wzmacniaczy to tylko przykáady licznych wzmacniaczy 
o bardzo zróĪnicowanych moĪliwoĞciach i zastosowaniach ([1], [2], [6]). 
SprzĊĪenie zwrotne w ukáadach elektronicznych 

 SprzĊĪenie zwrotne w ogólnoĞci to oddziaáywanie skutku na przyczynĊ. W elektronice 
sprzĊĪenie zwrotne polega na oddziaáywaniu wyjĞcia na wejĞcie ukáadu. 
Jego znaczenie  techniczne jest ogromne. Bez sprzĊĪenia zwrotnego niemoĪliwe jest dziaáanie 
najprostszych ukáadów regulacji automatycznej. W konstrukcjach wzmacniaczy i innych 
ukáadów elektronicznych jest wykorzystywane dla osiągniĊcia poĪądanych wáaĞciwoĞci ukáadu. 
SprzĊĪenie zwrotne jest jednym ze Ğrodków stosowanych dla zmniejszenia czuáoĞci ukáadów 
wzmacniaczy na zmiany temperatury oraz na wahania napiĊcia zasilającego. Szerzej zagadnienia 
te opisane są w [1], [2], [6]. Tu krótko zatrzymamy siĊ nad wpáywem sprzĊĪenia zwrotnego na 
wáaĞciwoĞci wzmacniacza. IlustracjĊ dla tego 
problemu stanowi rys. 4.56. 
Wzmocnienie napiĊciowe wzmacniacza bez 
sprzĊĪenia zwrotnego ku (rys. 4.56), zwane 
wzmocnieniem przy otwartej pĊtli jest równe 
stosunkowi napiĊcia wyjĞciowego Uwy do 
napiĊcia wejĞciowego UI.:      ku = Uwy /UI 
    Po doáączeniu pĊtli sprzĊĪenia zwrotnego  
napiĊcie wejĞciowe czáonu wzmacniacza jest 
równe sumie sygnaáu wejĞciowego Uwe 
i skáadowej ze sprzĊĪenia zwrotnego:  

UI = UWE+Uzw = UWE+ E · Uwy. 
Wspóáczynnik sprzĊĪenia zwrotnego E zaleĪy od konstrukcji bloku sprzĊĪenia zwrotnego oraz 
od sposobu pobierania sygnaáu zwrotnego z wyjĞcia wzmacniacza. 
Niezbyt skomplikowanymi, pominiĊtymi tu przeksztaáceniami moĪna dowieĞü, Īe wzmacniacz 
objĊty sprzĊĪeniem zwrotnym charakteryzuje wzmocnieniem napiĊciowym o wartoĞci: 
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Równanie to opisuje wáaĞciwoĞci wzmacniacza ze sprzĊĪeniem zwrotnym i moĪna z niego 
wyprowadziü trzy charakterystyczne przypadki sprzĊĪenia zwrotnego. 
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1. _1 – ku ·E_ ! 1, czyli ks� k. Oznacza to zmniejszenie wzmocnienia ukáadu ze sprzĊĪeniem 
w stosunku do wzmocnienia ukáadu bez sprzĊĪenia i ten rodzaj sprzĊĪenia nazywany jest 
ujemnym sprzĊĪeniem zwrotnym. W tym przypadku napiĊcie zwrotne doprowadzane 
z wyjĞcia do wejĞcia ukáadu jest skierowane przeciwnie w stosunku do napiĊcia sygnaáu 
wejĞciowego.  

2. 0 � _1 – ku ·E_ � 1, czyli ks ! k. Oznacza to zwiĊkszenie siĊ wzmocnienia napiĊciowego ukáadu 
ze sprzĊĪeniem w stosunku do wzmocnienia wprowadzanego przez ukáad bez sprzĊĪenia. Ten 
typ sprzĊĪenia zwany jest dodatnim sprzĊĪeniem zwrotnym. NapiĊcie zwrotne jest tu 
zgodne w fazie z napiĊciem sygnaáu wejĞciowego.  

3. _1 – ku ·E_ = 0, czyli ks o �. WystĊpuje tu krytyczny przypadek dodatniego sprzĊĪenia 
zwrotnego. Ukáad wzmacniający zamienia siĊ w generator i na wyjĞciu moĪe wytwarzaü 
napiĊcie przemienne bez doprowadzania sygnaáu wejĞciowego (Uwe = 0). Ten typ sprzĊĪenia 
wykorzystywany jest w technice generacji drgaĔ elektrycznych. 

W ukáadach wzmacniaczy najwiĊksze znaczenie ma ujemne sprzĊĪenie zwrotne, które 
wprawdzie zmniejsza wzmocnienie, lecz i poprawia wiele parametrów wzmacniacza.  
Zastosowanie ujemnego sprzĊĪenia zwrotnego poprawia nastĊpujące parametry: 
a) rozszerza pasmo przenoszenia, wpáywa na impedancjĊ wejĞciową i wyjĞciową wzmacniacza,  
b) zwiĊksza stabilnoĞü pracy (uniezaleĪnia pracĊ wzmacniacza od wahaĔ temperatury 

i napiĊcia, od zmiany i pogarszania siĊ parametrów elementów wzmacniających), 
c) zmniejsza znieksztaácenia nieliniowe sygnaáów we wzmacniaczu.  

Chcąc uzyskaü wiĊksze wzmocnienie, stosujemy wielostopniowe ukáady wzmacniające 
áączone kaskadowo, tzn. wyjĞcie   pierwszego stopnia wzmacniacza áączymy z wejĞciem 
nastĊpnego itd.  
Wtórniki napiĊciowe są to specyficzne wzmacniacze o wspóáczynniku wzmocnienia 
napiĊciowego bliskim, ale mniejszym od jednoĞci i o duĪym wzmocnieniu prądowym. Wtórnik 
nie odwraca fazy sygnaáu wejĞciowego, charakteryzuje siĊ duĪą opornoĞcią wejĞciową (dziĊki 
temu nie obciąĪa Ĩródáa sygnaáu) i maáą opornoĞcią wyjĞciową dziĊki czemu moĪe byü 
obciąĪany poborem prądu z wyjĞcia. Wtórniki napiĊciowe stosowane są jako ukáady 
dopasowujące impedancje w stopniach wejĞciowych wzmacniaczy (ze wzglĊdu na duĪą 
impedancjĊ wejĞciową) oraz w stopniach wyjĞciowych,  gdzie mogą  dostarczaü prąd do maáej 
impedancji obciąĪenia.  
Wzmacniacze operacyjne  
Są zaliczane do najbardziej rozpowszechnionych analogowych ukáadów elektronicznych, 
produkowanych w postaci monolitycznych ukáadów scalonych ([1], [2], [6]).  

Początkowo nazwa wzmacniacz operacyjny dotyczyáa ukáadów wzmacniających 
stosowanych do wykonywania operacji matematycznych, np.: dodawania, odejmowania, 
mnoĪenia, caákowania i róĪniczkowania sygnaáów analogowych (ciągáych) w elektronicznych 
maszynach analogowych. Po upowszechnieniu technologii cyfrowej, komputery analogowe 
zostaáy wyparte przez cyfrowe, ale wzmacniacze operacyjne zachowaáy swoje znaczenie ze 
wzglĊdu na cenne wáaĞciwoĞci i są one nadal szeroko stosowane. 

Obecnie pojĊcie wzmacniacz operacyjny odnosi siĊ  do wzmacniaczy o sprzĊĪeniu 
bezpoĞrednim (staáoprądowym) pomiĊdzy stopniami, o duĪym wzmocnieniu i z reguáy 
przeznaczonych do pracy z zewnĊtrznym obwodem sprzĊĪenia zwrotnego. Gáównie zewnĊtrzny 
obwód sprzĊĪenia zwrotnego decyduje o wáaĞciwoĞciach caáego ukáadu, w którym stosowany 
jest wzmacniacz operacyjny. Wielka uniwersalnoĞü, przy bardzo dobrych parametrach 
uĪytkowych, daje moĪliwoĞü stosowania ich w elektronicznym sprzĊcie powszechnego uĪytku, 
w miernictwie, w automatyce. Wzmacniacze operacyjne wykorzystuje siĊ do budowy ukáadów 
wzmacniających o róĪnych wáaĞciwoĞciach, komparatorów, prostowników liniowych, a takĪe 
filtrów aktywnych itd.  
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Rys. 4.57. przedstawia symbol graficzny wzmacniacza operacyjnego. 
Posiada on dwa wejĞcia. WejĞcie We1, oznaczone minusem, jest 
nazywane inwersyjnym lub odwracającym, bo odwraca fazĊ sygnaáu 
wejĞciowego. WejĞcie We2, oznaczone plusem – jest wejĞciem 
nieodwracającym (nieinwersyjnym). WaĪną wáaĞciwoĞcią wzmacniacza 
operacyjnego jest to, Īe gdy do obu jego wejĞü zostaną doprowadzone 
dwa identyczne sygnaáy, to sygnaá na wyjĞciu powinien byü równy 
zeru. NapiĊcie wyjĞciowe wzmacniacza operacyjnego jest wprost 
proporcjonalne do róĪnicy napiĊü na jego wejĞciach.  

Wzmocnienie napiĊciowe  wzmacniacza operacyjnego z otwartą pĊtlą sprzĊĪenia zwrotnego 
definiuje siĊ jako stosunek napiĊcia wyjĞciowego do   róĪnicy napiĊü na jego wejĞciach:   

          kUo=
21 UweUwe

U wy

�
. 

Idealny wzmacniacz operacyjny powinien charakteryzowaü siĊ: 
� nieskoĔczenie duĪym wzmocnieniem napiĊciowym, 
� nieskoĔczenie duĪą rezystancją wejĞciową (nie pobiera prądu ze Ĩródáa sygnaáu), 
� zerową  rezystancją wyjĞciową (napiĊcie wyjĞciowe jest niezaleĪne 

od prądu obciąĪenia). 
Praktyczne rozwiązania wzmacniaczy operacyjnych posiadają  
parametry odbiegające od  modelu wzmacniacza idealnego, co jednak 
nie przeszkadza traktowaü je jako idealne podczas uproszczonej analizy 
dziaáania ukáadów ze wzmacniaczami operacyjnymi.   

W literaturze znajduje siĊ wiele przykáadów ukáadów                          
z zastosowaniem wzmacniaczy operacyjnych ([1], [2], [6]). Na rys. 4.58 
mamy schemat wzmacniacza nieodwracającego fazy sygnaáu. Jego 
wzmocnienie napiĊciowe wynosi:  
ku = (1+R2 /R1).  Oznacza to, Īe jest ono zaleĪne tylko od rezystancji rezystorów tworzących 
obwód sprzĊĪenia zwrotnego, a nie zaleĪy od parametrów wzmacniacza. Ta wáaĞnie cecha 
wzmacniaczy operacyjnych sprawia, Īe są one tak rozpowszechnione. 

 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na  pytania, sprawdzisz, czy jesteĞ przygotowany do wykonywania üwiczeĔ. 
1. Co to  jest wzmacniacz i jakie parametry opisują jego wáaĞciwoĞci? 
2. Co to są czĊstotliwoĞci graniczne i pasmo przenoszenia wzmacniacza? 
3. Co to są prądy polaryzacji wstĊpnej i punkt pracy tranzystora?  
4. Co to jest czwórnik i schemat zastĊpczy wzmacniacza? 
5. Co rozumiesz przez sprzĊĪenie zwrotne w ogólnoĞci i sprzĊĪenie zwrotne w elektronice? 
6. Jakie spotykamy rodzaje sprzĊĪenia zwrotnego i jak wpáywają one na wzmacniacz? 
7. Co to są wtórniki napiĊciowe? 
8. Co to jest wzmacniacz operacyjny, jaki jest jego symbol graficzny i wymowa tego symbolu? 
9. Jaki jest schemat i wáaĞciwoĞci wzmacniacza nieodwracającego? 
 

 
 

Rys. 4.57. Symbol graficzny 
wzmacniacza operacyjnego 
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Rys. 4.58. Wzmacniacz 
nieodwracający 
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