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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w kształtowaniu umiejętności z zakresu właściwości 
i badania obwodów prądu przemiennego.  

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  
− cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
− materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
− zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów, 
− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału całej jednostki modułowej, 
− literaturę uzupełniającą. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozróżniać podstawowe wielkości elektryczne prądu przemiennego i ich jednostki, 
− rozpoznawać elementy elektryczne na podstawie ich symboli oraz wyglądu 

zewnętrznego, 
− charakteryzować zjawiska zachodzące w obwodach elektrycznych w polu elektrycznym 

oraz magnetycznym, 
− rozróżniać materiały stosowane w obwodach elektrycznych i magnetycznych, 
− rozróżniać podstawowe pojęcia i wielkości obwodu magnetycznego i znać ich jednostki, 
− charakteryzować właściwości materiałów elektrycznych i magnetycznych, wskazać ich 

zastosowania, 
− stosować prawo Ohma i prawa Kirchhoffa do obliczania prostych obwodów prądu 

przemiennego, 
− obliczać rezystancję zastępczą prostych obwodów, 
− obliczać pojemność zastępczą obwodu, 
− obliczać prądy i napięcia w obwodach prądu przemiennego, 
− obliczać moc odbiorników prądu przemiennego, 
− dobierać przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów w obwodach prądu 

przemiennego, 
− łączyć obwody elektryczne prądu stałego na podstawie ich schematów, 
− mierzyć podstawowe wielkości elektryczne w obwodach, 
− szacować wartości wielkości mierzonych przed wykonaniem pomiarów, 
− wyznaczać parametry elementów obwodu i układu na podstawie pomiarów, 
− lokalizować i usuwać proste usterki w obwodach prądu przemiennego, 
− stosować zasady bhp i ochrony ppoż. podczas pomiarów oraz pokazów zjawisk 

fizycznych. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu tej jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− wyjaśnić podstawowe zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym 

i elektromagnetycznym, 
− narysować schematy obwodów prądu przemiennego, 
− rozróżnić parametry charakteryzujące prąd sinusoidalnie zmienny, 
− obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach prądu przemiennego, 
− rozróżnić rodzaje kondensatorów i cewek, 
− sporządzić wykresy wektorowe napięć i prądów w obwodach RLC, 
− określić warunki rezonansu napięć i prądów, 
− scharakteryzować filtry, 
− zaobserwować na ekranie oscyloskopu przebiegi napięć i prądów oraz je zinterpretować, 
− połączyć układy oraz dokonać pomiarów podstawowych wielkości w obwodach prądu 

przemiennego, 
− zlokalizować usterki w prostych układach prądu przemiennego, 
− rozróżnić rodzaje materiałów magnetycznych, 
− określić wpływ parametrów obwodów magnetycznych na wielkości elektryczne 

w obwodach prądu przemiennego, 
− wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące prądu trójfazowego, 
− scharakteryzować transformatory i rozróżnić ich stany pracy, 
− dobrać przyrządy pomiarowe i zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne w obwodach 

trójfazowych, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

w trakcie prowadzenia badań. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Pole elektryczne i magnetyczne 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Pole elektryczne 

Pole elektryczne jest to przestrzeń lub płaszczyzna, gdzie znajdują się ładunki 
elektryczne. W polu tym zachodzi szereg zjawisk, z których część zasygnalizowana jest 
poniżej.  
 
Zjawisko elektryzowania ciał. Prawo zachowania ładunku elektrycznego 

Otaczająca nas materia jest zbudowana z atomów o zrównoważonych ładunkach 
tzn. wypadkowy ładunek dodatni (jąder atomów) jest równy wypadkowemu ładunkowi 
ujemnemu (elektronów otaczających jądro). Równowaga ta może być jednak naruszona 
i można stworzyć warunki, w których ciało ma ładunek albo dodatni, albo ujemny. 

Elektryzacja – jest to proces polegający na przekazaniu ciału ładunków elektrycznych. 
Elektryzację można wywołać poprzez: 

− pocieranie, 
− drogą indukcji elektrostatycznej (influencja), 
− zetknięcie z ciałem wykazującym nadmiar ładunków dodatnich lub ujemnych. 

W układzie odosobnionym spełnione jest prawo zachowania ładunku: suma algebraiczna 
ładunków w układzie odosobnionym jest stała. 

W procesie elektryzacji przy powstaniu w danym ciele ładunku jednego znaku, musi 
powstać w tym układzie taka sama ilość ładunku znaku przeciwnego.  

Ładunki elektryczne w przestrzeni mogą być rozłożone w różny sposób. 
Ładunek punktowy ciała występuje w przypadku małych geometrycznych wymiarów 

naładowanego ciała w porównaniu z odległością od niego punktów, w których badamy pole 
elektryczne. W zależności od sposobu rozłożenia ładunku, wyróżnia się: 
− gęstość objętościowa ρ ładunku Q występuje w przypadku równomiernie rozłożonych 

 ładunków elektrycznych w pewnym obszarze przestrzeni o objętości V a określa ją 
zależność: 

V
Q

=ρ   [1C/m3] 

− gęstość powierzchniowa ładunku σ na płaszczyźnie o polu powierzchni S, na której 
znajduje się równomiernie rozmieszczony elektryczny ładunek elektryczny Q określa 
zależność: 

S
Q

=σ   [1C/m2] 

− gęstość liniowa ładunku τ występuje wtedy, gdy ładunki elektryczne Q są rozłożone 
równomiernie w sposób liniowy, np. na dostatecznie cienkim i długim przewodzie 
o długości l a określa ją zależność: 

l
Q

=τ   [1C/m] 
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Prawo Coulomba. Przenikalność elektryczna środowiska 
Prawo Coulomba określa siłę, z jaką na siebie oddziałują dwa ładunki punktowe. 
Siła F, z jaką na każdy z dwóch ładunków punktowych Q1  i Q2 działa ich wspólne pole 

elektryczne, jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie 
proporcjonalna do kwadratu odległości r między nimi. 

Siła ta zależy również od własności środowiska, w jakim umieszczono ładunki: 

2
21

4 r
QQF
⋅⋅

⋅
=

επ
 

gdzie: 
ε − przenikalność elektryczna bezwzględna środowiska, 
  r − odległość między ładunkami. 

Przenikalność elektryczna bezwzględna środowiska jest wielkością charakteryzującą 
środowisko z punktu widzenia własności dielektrycznych, przy czym: 

ε = εo⋅ εr 

gdzie: 12
9o 1085,8

1094
1 −⋅=

⋅⋅
=

π
ε [F/m] stała elektryczna (przenikalność elektryczna próżni), 

εr − przenikalność elektryczna względna środowiska. 
 
Przenikalność elektryczna względna określa, ile razy przenikalność danego środowiska 

jest większa od przenikalności próżni. Przenikalność względna jest wielkością 
bezwymiarową. Wartości εr, dla kilku wybranych dielektryków zestawiono w tabeli 1: 

 
Tabela 1. Przenikalność elektryczna względna εr niektórych dielektryków [1, s. 90] 

Rodzaj dielektryka εr Rodzaj dielektryka εr 
Próżnia 1 Porcelana 5,0 ÷ 6,5 
Powietrze 1,0006 Szkło 5,0 ÷ 16 
Lód 2 ÷ 3 Mika 6,0 ÷ 7,0 
Olej transformatorowy 2,2 ÷ 2,5 Woda destylowana 80 
Papier izolacyjny 1,8 ÷ 2,6 Marmur 8,3 
Guma 2,5 ÷ 2,8 Drewno 3,3 ÷ 3,5 

 
Kierunek siły wzajemnego oddziaływania ładunków punktowych jest zgodny 

z kierunkiem prostej łączącej te ładunki. Jeżeli ładunki Q1 oraz Q2 są jednakowego znaku, 
to ładunki wzajemnie się odpychają, jeżeli różnego znaku - przyciągają się (rys. 1). 

 

 
 
Rys. 1.  Oddziaływanie wzajemne dwóch ładunków elektrycznych: 

a) jednoimiennych dodatnich, b) jednoimiennych ujemnych, 
c) różnoimiennych [1 s. 90] 
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Natężenie pola elektrycznego 
Natężenie pola elektrycznego w dowolnym punkcie, w którym istnieje pole elektryczne 

jest wielkością wektorową. Wartość natężenia pola mierzona jest stosunkiem siły działającej 
na umieszczony w tym punkcie ładunek „próbny" do wartości tego ładunku. Zwrot wektora E 
jest zgodny ze zwrotem wektora F (rys. 2). 

Do zbadania pola elektrycznego, w dowolnym punkcie w otoczeniu ładunku Q umieszcza 
się tzw. ładunek „próbny" q zdefiniowany w taki sposób, że pole wytworzone przez ten 
ładunek „próbny" jest tak słabe, że nie zakłóca pola wytworzonego przez ładunek Q. 

 

 
Rys. 2. Ilustracja pojęcia natężenia pola elektrycznego [1, s. 90] 

 
Natężenie pola elektrycznego nie jest siłą. Jeżeli bowiem w polu elektrycznym brak jest 

ładunku „próbnego" q, to siła wzajemnego oddziaływania jest równa zeru, a natężenie pola 
elektrycznego E w każdym punkcie pola jest różne od zera. 

Jednostką natężenia pola elektrycznego jest 1 wolt na metr [1 V/m] 
Jeżeli ładunek „próbny" może poruszać się pod wpływem sił pola elektrycznego a tor 

zakreślony przez ten ładunek jest zawsze styczny we wszystkich punktach do wektora 
natężenia pola elektrycznego. Tor o takiej własności tworzy linię sił pola elektrycznego (linię 
pola). Zbiór linii pola elektrycznego na płaszczyźnie przedstawia obraz pola elektrycznego 
(rys.3). 

 
Rys. 3.  Linie pola elektrycznego: a) pojedynczego ładunku dodatniego, b) pojedynczego ładunku ujemnego, 

c) dwóch ładunków różnoimiennych, d) dwóch ładunków dodatnich, e) dwóch płytek równoległych 
naładowanych różnoimiennymi ładunkami o gęstości powierzchniowej [1, s. 92] 

 
Potencjał elektryczny VA w punkcie A pola elektrycznego jest to stosunek pracy 

wykonanej podczas przemieszczania ładunku „próbnego" q z punktu A do punktu położonego 
w nieskończoności, do ładunku „próbnego" q (rys. 4). 
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Rys. 4. Ilustracja pojęcia potencjału elektrycznego [1, s. 93] 

 
Napięcie między punktami A i B, którym odpowiadają potencjały VA oraz VB jest równe 

różnicy potencjałów w tych punktach. 
 
Pole magnetyczne 

Pole magnetyczne powstaje w otoczeniu magnesów trwałych oraz przewodników, przez 
które płynie prąd stały w czasie. Do podtrzymania pola magnetycznego stacjonarnego, 
(podobnie jak pola elektrostatycznego) nie jest wymagane dostarczanie energii. Energia jest 
potrzebna tylko do wytworzenia tego pola. 

Charakterystyczne cechy pola magnetycznego: 
− na poruszające się w tym polu ładunki elektryczne działa siła, 
− w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym indukuje się napięcie 

elektryczne, 
− pod wpływem działania poła magnetycznego, niektóre materiały zmieniają swoje 

własności. 
W polu magnetycznym występują linie pola magnetycznego. Wyznaczyć je można 

położeniem igły magnetycznej wprowadzonej do obszaru, w którym istnieje pole. Zbiór linii 
pola magnetycznego tworzy obraz pola magnetycznego. Linie pola magnetycznego są zawsze 
liniami zamkniętymi (ciągłymi). Linia poła magnetycznego nie ma swego początku. 

Linie pola magnetycznego w otoczeniu przewodu prostoliniowego, przez który płynie 
prąd elektryczny tworzą okręgi koncentryczne z osią przewodu, leżące w płaszczyźnie 
prostopadłej do przewodu (rys. 5). 

 
Rys. 5.  Obraz pola magnetycznego w otoczeniu przewodu prostoliniowego, przez 

który przepływa prąd i objaśnienie reguły śruby prawoskrętnej [1, s. 124] 
 
Rysunki 6 i 7 przedstawiają obraz pola magnetycznego wokół magnesu trwałego i cewki 

cylindrycznej. 
 

 
 
 

Rys.6. Obraz pola magnetycznego magnesu trwałego [1, s. 125] 
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Rys. 7. Obraz pola magnetycznego cewki cylindrycznej [1, s. 125] 

 
Zwrot linii pola solenoidu można wyznaczyć albo regułą śruby prawoskrętnej, albo 

regułą prawej dłoni. 
 
Reguła prawej dłoni: 

Jeżeli prawą rękę położymy na solenoidzie tak, aby cztery palce obejmowały solenoid i były 
zwrócone zgodnie ze zwrotem prądu, to odchylony kciuk wskazuje zwrot linii pola wewnątrz 
solenoidu (rys. 8). 

 

 
Rys. 8. Reguła prawej dłoni [1, s. 125] 

 
Jeżeli w polu magnetycznym znajduje się przewód, przez który płynie prąd stały I to na 

przewód działa siła (rys. 9), którą można wyznaczyć ze wzoru: 
F = B⋅I⋅l 

gdzie: 
l − długość czynna przewodu, czyli taka część, którą przecinają linie pola 
     magnetycznego [m], 
B − indukcja magnetyczna [T] (tesla), 
I − prąd [A]. 

 

 
 

Rys. 9. Siła działająca na przewód z prądem umieszczony w polu magnetycznym [1, s. 125] 
 

Indukcja magnetyczna jest podstawową wielkością charakteryzującą pole magnetyczne. 
Określa ona intensywność pola - im większa jest wartość B, tym większa siła F działa na 
przewód z prądem umieszczony w polu magnetycznym. Indukcja magnetyczna jest 
wielkością wektorową. Zwrot wektora indukcji magnetycznej jest zgodny ze zwrotem linii 
pola magnetycznego. Zwrot siły F wyznaczyć można za pomocą reguły lewej dłoni. 
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Reguła lewej dłoni: 
Jeżeli lewą dłoń ustawimy tak, aby linie pola magnetycznego, zgodne ze zwrotem wektora 
indukcji magnetycznej B  były zwrócone do dłoni, a cztery palce pokryły się ze zwrotem 
prądu I, to odchylony kciuk wskaże zwrot siły F  (rys. 10). 

 

 
 

Rys. 10. Reguła lewej dłoni [1, s. 127] 
 

Jeżeli w polu magnetycznym o indukcji B znajduje się ramka o powierzchni S i jest 
prostopadła do kierunku linii pola to ograniczona ramką część linii pola magnetycznego 
stanowi strumień magnetyczny (rys. 11). 

 

 
 

Rys. 11. Ramka w polu magnetycznym równomiernym o indukcji magnetycznej B [1, s. 127] 
 
Strumień magnetyczny przecinający ramkę jest iloczyn indukcji B przez pole 

powierzchni S: 
Φ = B⋅S [Wb] = [T] [m2]  (Wb – czytaj: weber). 

Indukcja magnetyczna B w dowolnym miejscu zależy od własności magnetycznych 
środowiska, scharakteryzowanego przenikalnością magnetyczną µ. Aby określić pole 
magnetyczne, wprowadzono wielkość zwaną wektorem natężenia pola magnetycznego, która 
nie zależy od własności magnetycznych środowiska. 

B = µ⋅Η 
gdzie: 

B – indukcja magnetyczna [T], 
µ − przenikalność magnetyczna względna [H/m] (patrz literatura [1 str. 128]), 
H − natężenia pola magnetycznego [A/m]. 

 
Jeżeli w polu magnetycznym porusza się przewód, to w przewodzie tym indukuje się siła 

elektromotoryczna e. 
Wartość siły elektromotorycznej indukowanej w przewodzie o długości l, umieszczonym 

w równomiernym polu magnetycznym o indukcji B i poruszającym się z prędkością v 
określamy z zależności: 

Blve = , jeżeli wektor prędkości jest prostopadły do wektora indukcji B (rys. 12a), 
αsinBlve = , jeżeli wektor prędkości tworzy z wektorem indukcji kąt α (rys. 12b). 
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Rys. 12.  Rysunek objaśniający stosowanie wzorów do obliczania wartości siły 

 elektromotorycznej indukowanej w przewodzie [5 cz. I, s. 149] 
 
Kierunek siły elektromotorycznej indukowanej w przewodzie poruszającym się w polu 

magnetycznym można wyznaczyć na podstawie reguły prawej ręki: 
Prawą dłoń umieszczamy tak, aby linie indukcji B były skierowane do wnętrza dłoni, duży 
odchylony palec w kierunku prędkości v, cztery wyprostowane wzdłuż przewodu palce 
wskażą kierunek indukowanej siły elektromotorycznej. 

Siła elektromotoryczna indukuje się również w nieruchomym przewodzie lub cewce, 
jeżeli zmienia się strumień magnetyczny objęty przez ten zwój lub cewkę. 

Dla pojedynczego zwoju: 
t
Φe

∆
∆±=

 
Dla cewki o liczbie zwojów N obejmowanych przez ten sam strumień: 

t
ΦNe

∆
∆±=  

Indukcja elektromagnetyczna 
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na powstaniu napięcia (siły 

elektromotorycznej) indukowanego w uzwojeniu przy jakiejkolwiek zmianie strumienia 
magnetycznego skojarzonego z tym uzwojeniem. 

Przy wszelkich zmianach strumienia magnetycznego w zamkniętym obwodzie indukuje 
się siła elektromotoryczna o takim zwrocie, że wywołany przez nią prąd w obwodzie 
przeciwdziała zachodzącym zmianom, albo stara się utrzymać poprzedni stan. Jest to reguła 
Lenza: 

Siła elektromotoryczna indukcji własnej jest proporcjonalna do szybkości zmian prądu 
w czasie. 

t
iLe

∆
∆

−=  

gdzie:  

L − indukcyjność własna cewki 
i
ΦNL ⋅=  

Jednostką indukcyjności jest 1 henr [1H] 
Ze wzoru na siłę elektromotoryczną wynika: 

− jeżeli prąd rośnie (Δi > 0), to siła elektromotoryczna ma zwrot przeciwny do zwrotu 
prądu (e < 0), czyli przeciwdziała wzrostowi prądu, 

− jeżeli prąd zmniejsza się, (Δi < 0), to siła elektromotoryczna ma zwrot zgodny ze 
zwrotem prądu(e > 0), czyli przeciwdziała zmniejszaniu prądu. 
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Jeżeli w polu magnetycznym wytwarzanym przez prąd płynący w cewce o indukcyjności 
L1 umieścimy drugą cewkę o indukcyjności L2, to o tych cewkach mówimy, że są sprzężone 
magnetycznie (rys. 13). 

 
Rys. 13.  Dwie cewki sprzężone magnetycznie: a) prąd płynie w cewce 1, b) prąd 

płynie w cewce 2 [5 cz. I, s. 186] 
Na skutek przepływu prądu 1i w cewce 1, w cewce 2 indukuje się siła elektromotoryczna 

e21. Na skutek przepływu prądu 2i  w cewce 2, indukuje się siła elektromotoryczna  
e12 w cewce 1: 

t
iMe

∆
∆

−= 1
21   

t
iMe

∆
∆

−= 2
12  

gdzie: M − indukcyjność wzajemna, wyrażana w henrach. 

21LLkM =  
k − współczynnik sprzężenia cewek (k = 1 sprzężenie idealne). 

Zjawisko indukcyjności wzajemnej jest wykorzystywane w wielu urządzeniach, 
np. w transformatorach, silnikach elektrycznych. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Na czym polega zjawisko indukcji elektromagnetycznej? 
2. W jaki sposób obliczamy wartość siły elektromotorycznej w przewodzie poruszającym 

się w polu magnetycznym, w cewce obejmującej strumień magnetyczny Φ? 
3. Na czym polega zjawisko indukcji własnej? 
4. Z jakiej zależności korzystamy obliczając wartość siły elektromotorycznej indukowanej 

w cewce przy zmianie prądu? 
5. Co to jest indukcyjność własna cewki i w jakich jednostkach ją wyrażamy? 
6. Kiedy dwie cewki są sprzężone magnetycznie? 
7. Jak określamy siłę elektromotoryczną (napięcie) indukcji wzajemnej? 
8. Jak obliczamy indukcyjność wzajemną dwóch cewek sprzężonych magnetycznie? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz wartość siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu cewki L2 sprzężonej 
magnetycznie z cewką L1, jeżeli prąd w cewce L1 zanika liniowo od wartości 2 A do zera 
w czasie 0,1 ms, a indukcyjność wzajemna M = 0,7 H. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować schemat układu cewek, 
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2) obserwować demonstrację działania układu dwóch cewek sprzężonych magnetycznie 
przeprowadzoną przez nauczyciela, 

3) opisać działanie tego układu ze wskazaniem wykorzystanych zjawisk, 
4) wykonać obliczenia dla cewki o danych podanych w treści ćwiczenia, 
5) zapisać i sformułować wnioski, 
6) ocenić jakość wykonania ćwiczenia, 
7) przestrzegać przepisów bhp. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− przybory do rysowania, 
− kalkulator. 
 

4.1.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) określić cechy pola elektrycznego? □ □ 
2) określić, co to jest potencjał elektryczny, co to jest napięcie elektryczne? □ □ 
3) scharakteryzować zjawisko indukcji elektromagnetycznej? □ □ 
4) wskazać przykłady wykorzystania zjawiska indukcji elektromagnetycznej? □ □ 
5) obliczyć wartość siły elektromotorycznej indukowanej w przewodzie, 

cewce? □ □ 
6) obliczyć wartość napięcia indukcji własnej, wzajemnej? □ □ 
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4.2. Prąd przemienny jednofazowy 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 

Napięcie przemienne 
Napięcie przemienne jest to napięcie, które zmienia w czasie swoją wartość i zwrot. 
Jeżeli te zmiany powtarzają się w pewnych określonych przedziałach czasowych 

(okresach), to wielkości te nazywa się okresowymi. Przebieg zmieniający w drugiej połowie 
okresu swój kierunek nazywa się przebiegiem przemiennym. 

Przykładem napięcia przemiennego jest napięcie sinusoidalne. 
Powstawanie siły elektromotorycznej (napięcia źródłowego) oparte jest na zjawisku 

indukcji elektromagnetycznej: w zwoju w postaci ramki wirującym ze stałą prędkością 
w równomiernym polu magnetycznym indukuje się siła elektromotoryczna e (napięcie 
źródłowe). Jej wartość w każdej chwili (wartość chwilową) można wyrazić zależnością: 

αsinlvBe m=  
gdzie:  

Bm – maksymalna wartość indukcji magnetycznej, 
l – długość czynna ramki, 
v –stała prędkość wirowania, 
α – kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną zwoju, a liniami sił pola magnetycznego. 

 
Wartość maksymalna (amplituda) siły elektromotorycznej wyrażona jest wzorem: 

mm ElvB =  
Napięcia sinusoidalne wytwarzane jest w prądnicach prądu przemiennego (generatory 

w elektrowniach). 

 
Rys. 14. Dwa zwoje na stojanie prądnicy dwubiegunowej tworzące między sobą kąt α [5 cz. I, s. 226] 

 
Warunkiem indukowania się siły elektromotorycznej w prądnicy jest ruch prętów 

uzwojeń względem pola magnetycznego. 
W przypadku, gdy prądnica ma jedną parę biegunów (rys.14), to magneśnica zatacza kąt 

pełny 2π radianów w czasie T, natomiast w dowolnym czasie t zatacza kąt α, zatem: 

tT
απ =2 , stąd: tt

T
ωπα == 2  

gdzie:  
ω – prędkość kątowa (pulsacja). Jednostką pulsacji jest 1 radian na sekundę (1 rad/s) 

ω = 2πf, 
T – okres przebiegu, jego jednostką jest [1s], jest to czas pełnego obrotu ramki. 
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Odwrotnością okresu jest częstotliwość f: 

f = 
T
1  

Częstotliwość przebiegu sinusoidalnego jest to ilość okresów przypadająca na 1 sekundę. 
Jednostką częstotliwości jest herc [1 Hz] 

 
Przebieg siły elektromotorycznej w czasie opisuje zależność: 

e = Emsinωt 
Czas t = 0 jest początkiem obserwacji. 
Ponieważ w chwili rozpoczęcia obserwacji ramka może znajdować się w położeniu 

dowolnym, przyjmujemy, że kąt odchylenia ramki dla t = 0 wynosi: 
 

α = ωt + ψ 
gdzie: α – faza przebiegu sinusoidalnego, 

ψ – faza początkowa odpowiadająca chwili t = 0. 
Powyższe zależności są słuszne dla wszystkich przebiegów sinusoidalnych: prądu 

i napięcia. 
Napięcie sinusoidalne przy fazie początkowej różnej od zera (rys. 15) opisuje zależność: 

u = Umsin(ωt + ψ) 
 

 
Rys. 15. Wykres czasowy napięcia sinusoidalnego [1, s. 174] 

 
Przy obliczaniu obwodów prądu sinusoidalnego posługujemy się pojęciem wartości 

skutecznej prądu i napięcia oraz pojęciem wartości średniej. 
Wartością skuteczną prądu sinusoidalnego nazywamy taką wartość prądu stałego, który 

przepływając przez niezmienną rezystancję R w czasie odpowiadającym jednemu okresowi T, 
spowoduje wydzielenie się na tej rezystancji takiej samej ilości energii cieplnej, jaka 
wydzieliłaby się przy przepływie prądu stałego w tym samym czasie. 

Zależności między wartościami skutecznymi a maksymalnymi: 

m
m 707,0
2

III ==
 

m
m 707,0
2

EEE ==  

Do pomiaru wartości skutecznej prądów i napięć służą mierniki elektromagnetyczne 
i elektrodynamiczne. Miernikami magnetoelektrycznymi można mierzyć napięcia i prądy 
wyprostowane, tzn. takie, których wartość jest zawsze dodatnia. Dla prądu i napięcia 
sinusoidalnego wyprostowanego całofalowo (dwupołówkowo) określa się tzw. wartość 
średnią półokresową: 

Iśr  = 
π
2  Im = 0,637Im Uśr  = 

π
2  Um = 0,637Um 

Wartość średnia całookresowa dla przebiegu sinusoidalnego wynosi zero. 
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Przebiegi sinusoidalne o jednakowej pulsacji nazywamy synchronicznymi. Przesunięcie 
fazowe tych przebiegów jest równe ψ1 – ψ2. Tutaj napięcie u1 wyprzedza napięcie u2.. 

Napięcie i prąd sinusoidalne w ogólnej postaci można zapisać: 
u = Umsin(ωt + ψu )  i = Imsin(ωt + ψi ) 

Przesunięcie fazowe między prądem, a napięciem oznaczamy literą φ i obliczamy 
następująco: 

φ = ψu - ψi 
Faza początkowa jednej z tych wielkości może być przyjęta dowolnie, ale druga zależy 

już od niej rys. 16. Jeżeli przyjmiemy, że np.: ψu = 0, to φ = - ψi: 
u = Umsinωt  i = Imsin(ωt + φ) 

 

 
Rys. 16. Przesunięcie fazowe prądu względem napięcia [1, s. 178] 

 
Moc prądu sinusoidalnego 

W obwodzie prądu sinusoidalnego zasilonym napięciem o wartości chwilowej u, 
pobierającym prąd o wartości chwilowej i wartość chwilowa mocy p jest równa iloczynowi 
prądu i napięcia: 

p = u⋅i 
Moc czynna P jest to wartość średnia mocy chwilowej. Jednostką mocy czynnej jest 

1 wat (1 W). 
Moc czynną oblicza się z zależności: 

P = UIcosφ 
gdzie:  

U − wartość skuteczna napięcia sinusoidalnego, 
I − wartość skuteczna prądu sinusoidalnego, 
cosφ − współczynnik mocy. 

 
Moc pozorna S jest iloczynem wartości skutecznych napięcia i prądu. Jednostką mocy 

pozornej jest 1 woltoamper (1VA). Moc pozorna jest równa największej wartości mocy 
czynnej przy cosφ = 1. 

Moc pozorną oblicza się z zależności: 
S = UI 

Moc bierna Q jest iloczynem wartości skutecznych napięcia i prądu oraz sinusa kąta 
przesunięcia fazowego. Jednostką mocy biernej jest 1 war(1 var). 

Q = UIsinφ 
Pomiędzy mocami: czynną, bierną i pozorną zachodzi zależność: 

S2 = P2 + Q2,  stąd: 22 QPS +=  

Kąt φ można obliczyć z zależności: 
P
Q

=ϕtg , 
S
P

=ϕcos  
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Pomiar mocy  
Do pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego stosowane są najczęściej 

watomierze o ustroju elektrodynamicznym lub ferrodynamicznym. Są to mierniki o dwóch 
cewkach: cewce prądowej i napięciowej. Początki cewek są oznaczone na obudowie kropką 
(gwiazdką). Cewkę prądową zawsze włączamy w obwód szeregowo (jak amperomierz), 
a cewkę napięciową równolegle (jak woltomierz). Sposób włączenia watomierza w obwodzie 
jednofazowym przedstawiono na rys. 17. 

 
Rys. 17.  Sposoby włączenia watomierza: a) schemat elektryczny i symbol watomierza: 1 – cewka prądowa,  

2 – cewka napięciowa, Rd  – rezystor poszerzający zakres napięciowy, b) pomiar mocy odbiornika 
i cewki prądowej, c) pomiar mocy odbiornika i cewki napięciowej [7, s. 37] 

 
Watomierze mają zwykle kilka zakresów prądowych i kilka napięciowych. 

Dla watomierzy wyskalowanych w działkach należy obliczyć stałą dla wybranych zakresów. 

Stała watomierza:  
n

Wmaxmax
W

cos
α

ϕIUC = , 

gdzie:  
Umax, Imax  – wartości maksymalne wybranych zakresów watomierza, 
αn − znamionowa liczba działek, 
cosϕw − cos kąta pomiędzy prądami w cewkach prądowej i napięciowej, na ogół 

 watomierze są tak budowane, aby cosϕw = 1, jeżeli ma inną wartość producent 
 podaje ją na tarczy podziałkowej watomierza. 

 
Moc wskazana przez watomierz: 

P = CW α, 
gdzie: 

α − oznacza odczytaną liczbę działek. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie wielkości charakteryzują przebieg sinusoidalny? 
2. Jak obliczamy wartość skuteczną prądu? Jaka jest jej interpretacja fizyczna? 
3. Co to jest wartość średnia prądu?  
4. Jaką zależnością określamy moc chwilową, czynną, bierną i pozorną obwodu 

w obwodzie zasilanym napięciem sinusoidalnym? Jakie są ich jednostki? 
5. Jak włączamy watomierz do pomiaru mocy w układzie jednofazowym? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz wartość skuteczną napięcia i częstotliwość na podstawie przebiegu czasowego 
tego napięcia przedstawionego na rysunku. Okres T = 20 ms. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić amplitudę napięcia, 
2) obliczyć wartość skuteczną i częstotliwość napięcia, 
3) ocenić poprawność wykonania ćwiczenia. 

 
[Na podstawie 5 cz. I, s. 226] 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rysunek przedstawiający przebieg sinusoidalny z naniesioną podziałką, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz częstotliwość i wartość skuteczną prądu sinusoidalnego: i = 4,23 sin(628t + π/2) 
oraz przedstaw go na wykresie czasowym. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić amplitudę, pulsację i fazę początkową prądu na podstawie zależności na wartość 
chwilową, 

2) obliczyć częstotliwość, okres i wartość skuteczną prądu, 
3) nanieść podziałki na osie i naszkicować wykres czasowy prądu w przyjętej skali, 
4) oznaczyć na wykresie wartość maksymalną, okres, fazę początkową. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rysunek przedstawiający przebieg sinusoidalny z naniesioną podziałką, 
− papier milimetrowy, kalkulator. 
 
Ćwiczenie 3 

Zmierz przy pomocy watomierza moc czynną dwóch odbiorników. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z parametrami odbiorników otrzymanych od nauczyciela, 
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2) zaproponować układ pomiarowy, 
3) dobrać zakresy pomiarowe mierników, 
4) zmontować układ pomiarowy, 
5) wykonać pomiary, 
6) dokonać analizy wykonanego ćwiczenia, 
7) przestrzegać przepisów bhp na stanowisku pomiarowym. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− odbiorniki (np. suwakowe rezystory laboratoryjne), 
− zestaw mierników, 
− zeszyt do ćwiczeń, materiały biurowe. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić parametry przebiegu sinusoidalnego na podstawie jego wykresu 

czasowego i zapisu matematycznego? □ □ 
2) obliczyć okres, częstotliwość, pulsację? □ □ 
3) narysować wykres czasowy i wektorowy wielkości sinusoidalnej? □ □ 
4) obliczyć wartość skuteczną i średnią przebiegu sinusoidalnego? □ □ 
5) nazwać składowe mocy i podać ich jednostki? □ □ 
6) dobrać mierniki do pomiaru mocy w obwodach i włączyć je w obwód? □ □ 
7) poprawnie i w bezpieczny sposób zmierzyć moc? □ □ 
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4.3. Elementy pasywne R, L, C w obwodzie prądu 
sinusoidalnego 

 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Rezystory R, cewki L, kondensatory C nazywamy elementami idealnymi, jeżeli każdy 

z nich zawiera tylko jeden parametr (odpowiednio: rezystancję, indukcyjność, pojemność). 
W elementach rzeczywistych należy uwzględniać pozostałe parametry: pojemność i/lub 

indukcyjność występujące w rezystorze, rezystancję cewki (jest nawinięta z drutu 
nawojowego o określonej rezystywności), rezystancję upływową dielektryka 
w kondensatorze. Przy obliczaniu prądu w dwójniku korzystamy z prawa Ohma, które jest 
spełnione zarówno w odniesieniu do wartości chwilowych, amplitud, jak i do wartości 
skutecznych. 

 
Rezystory 

Podział rezystorów ze względu na: 
a) cechy funkcjonalne: 

− rezystory, 
− potencjometry, 
− termistory i warystory, 

b) charakterystyki prądowo-napięciowe: 
− liniowe, 
− nieliniowe, 

c) zastosowany materiał oporowy: 
− drutowe, 
− warstwowe, 
− objętościowe. 
 
Rezystory liniowe w normalnych warunkach pracy charakteryzują się proporcjonalną 

zależnością napięcia od prądu, tzn. spełniają prawo Ohma w postaci RIU = , 
przy czym const=R . 

Symbol graficzny stałego rezystora liniowego: 
 
\ 
 

Rys. 18. Symbol graficzny rezystora [1, s. 39] 
 

Rezystory drutowe (symbol: RDL) są wykonane z drutu stopowego nawiniętego na 
ceramiczny wałek. 

Rezystory warstwowe (symbol: MŁT, AF, ML, RMG, AT, OWZ), materiał rezystywny 
jest umieszczany na podłożu w postaci węgla lub metalu. Rezystory węglowe OWZ stosuje 
się w układach w.cz. (do 1GHz) o niewielkiej mocy (do 1W).  

Rezystory objętościowe, w których prąd płynie całą objętością rezystora. Do ich budowy 
stosuje się organiczne lub nieorganiczne materiały oporowe. Są one głównie stosowane 
w sprzęcie profesjonalnym, gdzie wytrzymują duże obciążenia prądowe i mocy. 
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Parametry użytkowe rezystorów stałych 
Do podstawowych parametrów rezystorów należą: 

− rezystancja znamionowa RN, czyli wartość rezystancji podawana na obudowie, 
− tolerancja wyrażona, w %, czyli dokładność, z jaką wykonywane są rezystory o danej 

wartości rezystancji znamionowej, 
− moc znamionowa PN, czyli największa dopuszczalna moc wydzielana w rezystorze, 
− temperaturowy współczynnik TWR, określający w % zmiany rezystancji opornika pod 

wpływem zmian temperatury opornika, 
− napięcie graniczne Ugr, powyżej którego opornik może ulec uszkodzeniu. 

 
Zakresy rezystancji znamionowych zależą od rodzaju rezystora i wynoszą: 

 
Tabela 2. Rezystancje znamionowe rezystorów [8, s. 23] 
Rezystory drutowe 0,51 Ω ÷ 10 kΩ 
Rezystory warstwowe 10 Ω ÷ 1 MΩ 
Rezystory objętościowe 24 Ω ÷ 1 MΩ 

 
Rezystory są produkowane w następujących grupach tolerancji: ±20 %, ±10 %, ±5 %, 

±2 %, ±1 %, ±0,5 %, Trzy ostatnie grupy rezystorów charakteryzują się dużą stałością 
rezystancji i są nazywane rezystorami dokładnymi. Klasom dokładności odpowiadają 
następujące szeregi wartości rezystancji znamionowych: E6 (±20%), E12 (±10%), 
E24 (±5%), E48 (±2%), E96 (±1 %), E192 (±0,5 %). 

Przykładowe szeregi rezystancji znamionowych: 
E6: (10, 15, 22, 33, 47, 68), 
E12: (10, 12, 15,18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82), 
E24: (10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 

75, 82, 91), 
Moc znamionowa rezystora zależy od jego konstrukcji, zastosowanego materiału, a także 

od sposobu chłodzenia rezystora. Dla małych wartości moce rezystorów są uszeregowane 
następująco: 0,125 W, 0,25 W, 0,5 W, 1 W, 2 W i 5 W. 

 
Rezystor w obwodzie prądu sinusoidalnego 

Jeżeli rezystor idealny zasilimy napięciem sinusoidalnym (rys. 19a) u = Umsinωt, 

to w obwodzie popłynie prąd:  tI
R

tU
R
ui ω

ω sinsin
m

m ===  

 
Rys. 19.  Rezystor zasilany napięciem sinusoidalnym: a) schemat obwodu 

b) wykres czasowy napięcia i prądu c) wykres wektorowy [5, s. 42] 

Amplituda prądu:  
R

UI m
m = . 

Wartość skuteczna prądu: 
R
UI =  

Dla idealnego rezystora napięcie i prąd są w fazie: φ = φu - φi = 0 (rys. 19b). 
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Kondensatory 
Kondensatory w zależności od ich przeznaczenia można podzielić na:  

− stałe – o stałej pojemności (rys. 20a, 20b), 
− zmienne – o zmiennej pojemności, stosowane do przestrajania obwodów rezonansowych 

(rys. 20c), 
− biegunowe zwane polarnymi – przeznaczone do pracy przy określonej biegunowości 

doprowadzonego napięcia stałego (rys. 20, 21). 
   a)   b)   c) 
 
 
 

 
Rys. 20.  Symbole graficzne kondensatora: a) niebiegunowego, b) biegunowego 

(spolaryzowanego), c) zmiennego [1, s. 39] 
 

 
Rys. 21. Obudowy kondensatorów elektrolitycznych [2, s. 25] 

 
Ze względu na rodzaj zastosowanego dielektryka kondensatory dzielimy na: 

− powietrzne (dielektrykiem jest powietrze), 
− mikowe (symbol: KM), 
− ceramiczne (symbole: KCP, KFP, KCR, KFR), 
− z tworzyw sztucznych (symbole: KSE, KSF, MKSE, MKSF, MKSW, KMP, KFMP), 
− elektrolityczne (symbole: KEN, KEO, 02/T, 04/U, 164D, 196D, ETO). 
 
Parametry kondensatorów 

Najważniejsze parametry kondensatora: 
− pojemność znamionowa – CN [F], która określa zdolność kondensatora do gromadzenia 

ładunków elektrycznych, podawana na obudowie kondensatora m – ciąg wartości 
z szeregu E6 lub E12), 

− napięcie znamionowe – UN (największe dopuszczalne napięcie stałe lub zmienne, które 
może być przyłożone do kondensatora, zwykle podawane na obudowie kondensatora), 

− tangens kąta stratności – tgδ (stosunek mocy czynnej wydzielającej się na kondensatorze 
do mocy biernej magazynowanej w kondensatorze, przy napięciu sinusoidalnie 
zmiennym o określonej częstotliwości), 

− prąd upływowy – Iu (prąd płynący przez kondensator, przy napięciu stałym), 
− temperaturowy współczynnik pojemności – αC (określa względną zmianę pojemności, 

zależną od zmian temperatury). 
Kondensatory mikowe mają mały współczynnik αC oraz mały tangens kąta stratności 

dielektrycznej. Wadą jest wysoka cena kondensatorów o większych wartościach pojemności. 
Kondensatory ceramiczne mają duży współczynnik αC oraz mały tangens kąta stratności 

dielektrycznej. Zaletą ich jest duża wartość pojemności znamionowej i małe wymiary. Mają 
niewielkie wartości indukcyjności własnej, w związku z tym mogą być stosowane 

+ 
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w obwodach wielkiej częstotliwości oraz jako pojemności sprzęgające (pojemności 
w obwodach rezonansowych i filtrach). 

Kondensatory z tworzyw sztucznych należą do kondensatorów zwijkowych, w których 
dielektrykiem może być folia polistyrenowa, poliestrowa lub polipropylenowa. Kondensatory 
polistyrenowe mają małe współczynniki tgδ oraz αC i są stosowane w układach pracujących 
w zakresie wielkich częstotliwości. Kondensatory poliestrowe mają duży współczynnik tgδ 
i są stosowane głównie w układach napięcia stałego lub zmiennego o małej częstotliwości. 
Kondensatory polipropylenowe mają właściwości zbliżone do właściwości kondensatorów 
poliestrowych i stosuje się je w obwodach prądu zmiennego o częstotliwości 50 Hz. 

Kondensatory elektrolityczne, ze względu na użyty do ich budowy materiał dzielimy na: 
aluminiowe i tantalowe (z elektrolitem ciekłym – mokre oraz z elektrolitem suchym – 
półprzewodnikowe). Pod względem zastosowań układowych rozróżniamy kondensatory: 
biegunowe i niebiegunowe, stosowane w układach filtracji napięcia zasilania i jako 
kondensatory sprzęgające w układach małej częstotliwości. Kondensatory elektrolityczne 
mają duże wartości pojemności znamionowej (1 ÷ 47000 μF), a zakres napięć od 6,3 V do 
450 V. Tolerancje kondensatorów elektrolitycznych mają bardzo duże wartości sięgające 
(−10 ÷ +100) % dla aluminiowych, ±30 % dla tantalowych). Długotrwała praca kondensatora 
przy napięciu mniejszym niż napięcie znamionowe powoduje znaczny wzrost jego 
pojemności. Wadą tych kondensatorów jest duży współczynnik strat tgδ (aluminiowe – do 
0,5, tantalowe – do 0,2) i duży prąd upływowy Iu, którego wartość rośnie ze wzrostem 
temperatury oraz duża indukcyjność własna (zwłaszcza aluminiowych). Kondensatory 
elektrolityczne mają oznaczoną biegunowość. Zmiana biegunów (elektrod) powoduje 
zniszczenie kondensatora. 
 
Oznaczenia kondensatorów stałych 

Kondensatory, tak jak i rezystory, mogą być oznaczane cyfrowo, literowo-cyfrowo lub za 
pomocą kodu barwnego (głównie kondensatory miniaturowe). Systemy oznaczeń są bardzo 
różne i zależne od rodzaju kondensatora i jego producenta. 

Pewne typy kondensatorów mają swoje systemy oznaczeń parametrów, a do 
najpopularniejszych kondensatorów należą: zwijkowe (z tworzyw sztucznych), ceramiczne 
i elektrolityczne. 

Oznaczenia kondensatorów zwijkowych i ceramicznych, umieszczane na korpusie, 
są w pewnym zakresie podobne i zawierają następujące dane: 
− znak producenta, 
− typ kondensatora, 
− kategoria klimatyczna (w zwijkowych nie umieszczana), 
− pojemność znamionowa w pF, nF i μF (dotyczy tylko zwijkowych) – w zapisie 

skróconym litery p, n, μ używane są jako przecinki, 
− tolerancja pojemności w % lub w zapisie skróconym literowo (B - ±0,1%, C - ±0,25%, 

D - ±0,5%, F - ±1%, G - ±2%, J - ±5%, K - ±10%, M - ±20%, N - ±30%), 
− napięcie znamionowe w V lub małymi literami (m - 25 V, l - 40 lub 50 V, a – 63 V,  

b – 100 V, c – 160 V, d – 250 V, e – 400 V, f – 600 V, h – 1000 V, i – 1600 V). 
Kondensatory ceramiczne są produkowane z różnych materiałów o różnym 

współczynniku αC, który może przybierać wartość dodatnią lub ujemną. Materiał dielektryka 
oznacza się literą wskazującą znak αC (N - ujemny, P - dodatni, NPO - zerowy) i liczbą 
wyrażającą nominalną wartość modułu αC. 

W kondensatorach ceramicznych stosuje się również skrócony 3 cyfrowy zapis wartości 
znamionowej pojemności. Pierwsza i druga cyfra oznaczają wartość (najczęściej z szeregu 
E6), a trzecia wykładnik potęgi liczby 10. Po przemnożeniu dwucyfrowej wartości przez 10 
podniesione do odpowiedniej potęgi otrzymujemy wartość CN wyrażoną w pF. 
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Przykłady: 
P100 / 101 - αC = +100·10-6/°C i CN = 100 pF, 
NPO / 222 - αC = 0·10-6/°C i CN = 2,2 nF, 
N33  / 473 - αC = -33·10-6/°C i CN = 47 nF 
Pełne oznaczenie kondensatorów elektrolitycznych obejmuje następujące dane: 

− znak producenta, 
− typ kondensatora, 
− kategoria klimatyczna, 
− pojemność znamionowa w [μF], 
− napięcie znamionowe w [V], 
− oznaczenie biegunowości (kropka lub kreska oznacza minus), 
− data produkcji. 

Kondensatory aluminiowe (02/T – z wyprowadzeniami osiowymi, 
04/U - z wyprowadzeniami równoległymi) oraz tantalowe (196D z elektrolitem stałym 
i ETO - z elektrolitem ciekłym) o małych rozmiarach pozbawione są oznaczeń kategorii 
klimatycznej i daty produkcji. 
 
Kondensator w obwodzie prądu sinusoidalnego 

Jeżeli do idealnego kondensatora o pojemności C (rys. 22) przyłożymy napięcie 
sinusoidalne: 

u = Umsinωt, to w obwodzie popłynie prąd: i = ωCUmcosωt = Imcosωt = Im sin(ωt + π/2) 

 
Rys. 22.  Kondensator zasilany napięciem sinusoidalnym: a) schemat obwodu, b) wykres czasowy napięcia 

i prądu, c) wykres wektorowy dla amplitud [5 cz. I, s. 244] 
 
W obwodzie z idealnym kondensatorem napięcie opóźnia się względem prądu o kąt 

fazowy φ = – π/2. Prąd wyprzedza napięcie o π/2. 
Wartość maksymalna prądu: Im = ωCUm 
Wartość skuteczna prądu: I = ωCU 

Wielkość XC = 
fCC πω 2

11
=  - reaktancja pojemnościowa. Jej jednostką jest 1om (1Ω). 

Prawo Ohma dla obwodu zawierającego idealny kondensator przyjmuje postać: 

I = 
CX

U  

Reaktancja pojemnościowa XC jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości f. 
Oznacza to, że: 
− w obwodzie prądu stałego idealny kondensator stanowi przerwę, 
− przy nieskończenie dużej częstotliwości prądu idealny kondensator powoduje zwarcie. 
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Cewki 
Cewka indukcyjna jest dwójnikiem elektrycznym. Składa się z uzwojenia, korpusu oraz 

rdzenia (magnetowodu). 

 
Rys. 23.  Symbole graficzne cewek indukcyjnych: a) cewka o regulowanej indukcyjności, b) cewka z rdzeniem, 

c) cewka bez rdzenia (powietrzna) [13] 
 
Cewki są stosowane w obwodach rezonansowych, filtrach, jako elementy sprzęgające 

oraz jako dławiki w układach wielkiej lub małej częstotliwości. 
 
Rodzaje cewek 

Ze względu na sposób wykonania cewki dzielimy na: 
− powietrzne: stosowane w zakresie dużych częstotliwości, a w przypadku bardzo dużej 

częstotliwości cewki maja postać odcinka drutu lub ścieżki drukowanej, 
− rdzeniowe: stosowane tam, gdzie wymagana jest duża wartość indukcyjności lub jej 

przestrajanie. Cewki nawijane są na korpusy z tworzywa sztucznego, wewnątrz których 
znajdują się rdzenie ferromagnetyczne lub niemagnetyczne mosiężne. 

 
Parametry cewek 

Podstawowymi parametrami cewki są: 
− indukcyjność własna – L w [μH] lub [mH], 
− rezystancja cewki – rL w [Ω], 
− dobroć – QL (zależna od częstotliwości pracy i rezystancji uzwojenia) i określona 

wzorem: 

    
L

L
2

r
fLQ π

=  gdzie: f jest częstotliwością pracy, 

− stała indukcyjności AL w [nH], 
− pojemność własna – C0 (występująca między poszczególnymi zwojami cewki, między 

korpusem oraz innymi elementami otaczającymi cewkę) zależy od wymiarów cewki 
i sposobu uzwojenia. 

 
Dławiki 

Dławik jest to cewka nieprzestrajana, z rdzeniem ferromagnetycznym o nieliniowej 
charakterystyce magnesowania rdzenia. Jest to element o dużej indukcyjności własnej, 
którego zadaniem jest eliminowanie lub tłumienie składowej zmiennej sygnału w obwodzie. 
Zwykle współpracuje on z kondensatorami, tworząc filtry dolnoprzepustowe. W zależności 
od częstotliwości pracy, wyróżniamy dławiki małej i wielkiej częstotliwości. 

Dławiki wykonuje się z cieńszego drutu niż cewki indukcyjne (ich średnica wynosi 
0,05÷0,1 mm), gdyż ich rezystancja odgrywa drugorzędną rolę. 
 
Oznaczenia cewek indukcyjnych 

W urządzeniach elektronicznych i elektrycznych są stosowane różnorodne cewki. 
Większość z nich jest charakterystyczna tylko dla konkretnego typu urządzenia, ale są 
również cewki typowe występujące w wielu urządzeniach i zawierające pewne 
charakterystyczne oznaczenia (dotyczy to głównie cewek ekranowanych). 
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Podstawowym oznaczeniem znajdującym się na ekranach cewek jest symbol materiału 
rdzenia dostrojczego lub ekranującego. W zależności od rodzaju materiału rdzenia 
dostrojczego i istnienia rdzenia ekranującego zmienia się stała indukcyjności AL. Stała ta jest 
wielkością charakteryzującą rdzeń i konstrukcję cewki i określa zależność indukcyjności od 

liczby zwojów Z według wzoru: 2L Z
LA = . 

Przykłady oznaczeń cewek: 
   F605 (z ekranem) - AL = 15,5 nH, 
   F82  (bez ekranu) - AL = 7,0 nH, 
   F24  (bez ekranu) - AL = 6,2 nH. 
 
Cewka w obwodzie prądu sinusoidalnego 

Jeżeli przez idealną cewkę o indukcyjności L (rys. 24) płynie prąd sinusoidalny 
i = Imsinωt, to: 
− napięcie na jej zaciskach wynosi: u = ωLImcosωt = Umsin(ωt + π/2), 
− amplituda napięcia: Um = ωLIm, 
− wartość skuteczna napięcia: U = ωLI, 

 
 
Rys. 24.  Cewka idealna w obwodzie pądu sinusoidalnego: a) schemat obwodu, 

b) wykres czasowy napięcia i prądu, c) wykres wektorowy [5, s. 240] 
 
W obwodzie z cewką idealną napięcie wyprzedza prąd o kąt fazowy φ = π/2. 
Wartość skuteczna prądu w obwodzie z cewką idealną: 

LX
UI =  

Wyrażenie XL oznacza reaktancję indukcyjną: 
XL = ωL = 2πfL [1Ω] 

Reaktancja indukcyjna jest wprost proporcjonalna do częstotliwości f. Oznacza to, 
że jeżeli f → ∞ reaktancja indukcyjna również dąży do nieskończoności, a dla f = 0, XL = 0, 
co oznacza: w obwodzie prądu stałego idealna cewka stanowi zwarcie. W obwodzie z cewką 
rzeczywistą dla f = 0 prąd jest ograniczony tylko jej rezystancją. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jaka jest budowa i właściwości rezystorów drutowych, warstwowych i objętościowych? 
2. Jakie są podstawowe parametry użytkowe rezystorów liniowych stałych? 
3. Jaki element nazywamy idealnym? 
4. Jak obliczamy wartość skuteczną prądu sinusoidalnego płynącego przez rezystor idealny? 

Czy ten prąd zależy od częstotliwości napięcia zasilającego? 
5. Jakie typy kondensatorów stosuje się w obwodach rezonansowych, w zakresie wysokich 

częstotliwości? 
6. Jak dzielimy kondensatory ze względu na zastosowany dielektryk? 
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7. W jaki sposób oznaczamy kondensatory? 
8. Czym różni się kondensator elektrolityczny od kondensatora wykonanego z tworzywa 

sztucznego? 
9. Jaką zależnością określamy reaktancję indukcyjną, pojemnościową? Jaka jest jej 

jednostka? 
10. Jak obliczamy wartość skuteczną prądu w obwodzie z idealnym kondensatorem? 
11. Jak obliczamy wartość skuteczną prądu w obwodzie z idealną cewką?  
12. Jakie jest przesunięcie fazowe między napięciem a prądem w obwodzie z idealnym 

kondensatorem? 
13. Na czym polega różnica między cewkami indukcyjnymi, a dławikami? 
14. Jakie są podstawowe parametry cewek indukcyjnych? 
15. W jaki sposób można regulować indukcyjność w cewkach? 
16. Co to jest stała indukcyjności cewki? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Oblicz wartość skuteczną napięcia, jakim zasilana jest idealna cewka o indukcyjności 
L = 10mH, jeżeli płynie przez nią prąd i = 10sin(314t – π/2) A. Dla wartości skutecznych 
prądu i napięcia wykonaj wykres wektorowy w przyjętej skali. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć wartość skuteczną prądu oraz częstotliwość, 
2) obliczyć reaktancję indukcyjną, 
3) obliczyć wartość skuteczną napięcia, 
4) przyjąć skalę dla napięcia i skalę dla prądu i narysować wykres, 
5) ocenić poprawność wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− przybory do rysowania, papier milimetrowy, 
− kalkulator. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić zależność między wartościami chwilowymi prądu i napięcia dla 

idealnych elementów R, L i C?  □ □ 
2) napisać zależność na wartość chwilową prądu przy podanej wartości 

chwilowej napięcia na elementach R, L i C? □ □ 
3) narysować wykres czasowy i wektorowy napięcia i prądu dla dwójników 

zawierających R, L lub C? □ □ 
4) obliczyć reaktancję pojemnościową i indukcyjną? □ □ 
5) zastosować prawo Ohma dla wartości skutecznych i amplitud w obwodzie 

zawierającym idealny element R, L lub C?  □ □ 
6) zanalizować wpływ zmian częstotliwości na wartość prądu w obwodzie?  □ □ 
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4.4. Obwody szeregowe i równoległe RLC 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
Połączenie szeregowe elementów R, L 

Szeregowe połączenie R i L przedstawione jest na rysunku 25. 

 
Rys. 25.  Gałąź szeregowa R i L zasilana napięciem sinusoidalnym: a) schemat dwójnika, b) wykres czasowy 

napięć i prądu, c) wykres wektorowy napięć [5, s. 248] 
 
W obwodzie tym: u = uR + uL 
Jeżeli : i = Imsinωt, to: u = Umsin(ωt + φ) 
 
gdzie:  

φ – kąt przesunięcia fazowego: φ = φu – φi 
Dodawaniu wartości chwilowych napięć zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa 

odpowiada dodawanie geometryczne wektorów odwzorowujących te napięcia. 
Dla wartości skutecznych: U = UR + UL 

Moduł napięcia ma wartość:    U = 2
L

2
R UU + = 2

L
2 XRI +  

Oznaczamy: ZXR =+ 2
L

2  
Z - impedancja dwójnika szeregowego RL, jednostką impedancji jest 1Ω. 
Prawo Ohma dla dwójnika RL zasilanego napięciem sinusoidalnym: 

U = IZ  
Napięcia na elementach obwodu szeregowego obliczamy z prawa Ohma: 

UR = IR,  UL = I XL,  U = IZ, 
Dla wyżej obliczonych napięć można narysować trójkąt tych napięć oraz przystający do 

niego trójką impedancji: 

 
Rys. 26. Trójkąty: a) napięć, b) impedancji [5, s. 251] 

Z trójkątów wynika, że : R = Z cosφ,  XL = Z sinφ,  cosφ = 
Z
R . 

Dla dwójnika szeregowego RL kąt φ jest dodatni zawarty w przedziale 0 ≤ φ ≤ 
2
π . 
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Szeregowe połączenie R i C 
Szeregowe połączenie rezystora o rezystancji R i kondensatora o pojemności C 

zasilanych napięciem sinusoidalnym oraz wykresy dla tego dwójnika przedstawia rys. 27. 

 
Rys. 27.  Gałąź  szeregowa RC: a) schemat dwójnika, b) wykres wektorowy, 

c) wykres czasowy napięć i prądu [5, s 253] 
 
W obwodzie tym: u = uR + uC 
Jeżeli : i = Imsinωt,   to: u = Umsin(ωt +φ). 
Dla wartości skutecznych:  U = UR + UC 
oraz: U = 2

C
2
R UU + = I 2

C
2 XR +  

Oznaczamy: 2
C

2 XRZ +=  
gdzie:  

Z – impedancja dwójnika szeregowego RC, jednostką impedancji jest 1 om (1 Ω), 
φ – kąt przesunięcia fazowego: φ = φu – φi. 

 
Prawo Ohma dla dwójnika RC zasilanego napięciem sinusoidalnym: 

U = IZ 
Moduły napięć są proporcjonalne do prądu, czyli: UR = IR, UC = IXC, U = IZ. Trójkąt 

impedancji o bokach R, XC, Z jest trójkątem przystającym do trójkąta napięć (rys.27). 
Wynika z niego, że: 

R = Z cosφ,  XC = – Z sinφ,  cosφ = 
Z
R ,  sinφ = - 

Z
X C , 

 
Rys. 28. Trójkąty: a) napięć, b) impedancji [5, s. 255] 

 
Kąt φ dla dwójnika RC jest ujemnyi zawiera się w przedziale –π/2 ≤ φ ≤ 0. 
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Szeregowe połączenie R, L, C 
W szeregowym obwodzie RLC (rys. 29) można zastosować II prawo Kirchhoffa dla 

wartości chwilowych lub wektorów napięć. 

 
Rys. 29.  Szeregowa gałąź R, L, C: a) schemat układu, b) wykres wektorowy dla XL>XC, c) trójkąt napięć, 

d) trójkąt impedancji [5, s. 256] 
 
W obwodzie tym: u = uR + uL + uC 
Jeżeli :  i = Imsinωt,  to:  u = Umsin(ωt +φ), 
φ – kąt przesunięcia fazowego: φ = φu – φi. 
Dla wartości skutecznych: U = UR + UL + UC, 

 oraz: 2
CL

22
CL

2
R )()( XXRIUUUU −+=−+= , 

oznaczamy: 222
CL

2 )( XRXXRZ +=−+=  
Z - impedancja dwójnika szeregowego RLC, jednostką impedancji jest 1 Ω. 

CL XXX −=  - reaktancja gałęzi RLC 
Prawo Ohma dla gałęzi szeregowo połączonych RLC, zasilanej napięciem sinusoidalnym 

ma postać: 
U = IZ 

Kąt przesunięcia fazowego: φ = φu – φi dla dwójnika RLC jest zawarty w przedziale: 

2
π

− ≤ φ ≤ 
2
π . 

 
Rys. 30.  Wykresy dla układu szeregowej gałązi R, L, C dla XL < XC: a) wykres wektorowy b) trójkąt napięć, 

c) trójkąt impedancji [5, s. 256] 
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Jeżeli: 
X > 0 (gdy XL > XC) – to kąt φ jest dodatni – obwód ma charakter indukcyjny, 
X < 0 (gdy XL < XC) – to kąt φ jest ujemny – obwód ma charakter pojemnościowy, 
X = 0 (gdy XL = XC) – to kąt φ jest równy zeru – obwód ma charakter rezystancyjny, 
w obwodzie zachodzi rezonans. 

Rezonans w tym obwodzie jest rezonansem napięć (rezonansem szeregowym). 
X = XL – XC = 0  XL = XC 

C
L

⋅
=⋅

ω
ω 1   RXXRZ =−+= 2

CL
2 )(  

 
Rys. 31.  Wykres napięć dla układu szeregowego R, L, C dla XL = XC – układ 

w stanie rezonansu [wg. 1, s. 227] 
 
Częstotliwość fo, przy której zachodzi rezonans w obwodzie nazywamy częstotliwością 

rezonansową: 

LC
f

π2
1

o =   

W stanie rezonansu napięć: 

− UL = UC,  U = UR, 
R
UI = , φ = 0, 

− reaktancja pojemnościowa jest równa reaktancji indukcyjnej, 
− impedancja obwodu jest równa rezystancji, przesunięcie fazowe jest równe zeru, 
− napięcie na indukcyjności jest równe napięciu na pojemności, a suma wektorów tych 

napięć jest równa zeru (całkowita kompensacja napięć), 
− prąd w obwodzie osiąga największą wartość, 
− wypadkowa moc bierna układu jest równa zeru. 

W stanie rezonansu napięć prąd w obwodzie może osiągać bardzo duże wartości – przy 
małej rezystancji R źródło pracuje w warunkach zbliżonych do zwarcia. 

Napięcia na elementach L i C mogą osiągać znaczne wartości, dużo większe od napięcia 
zasilającego. Zjawisko to nazywamy przepięciem. Przepięcia są zjawiskiem niekorzystnym 
w obwodach elektroenergetycznych. 

Dla obwodu rezonansowego szeregowego można określić dobroć obwodu Q: 

R
X

U
UQ L

R

L ==  

 
Z wykresu wskazowego widać (rys. 31), ze kąt przesunięcia fazowego φ miedzy 

napięciem wypadkowym U i prądem I zależy od wartości napięć UC i UL. Jeżeli częstotliwość 
prądu będzie taka, że spadek napięcia na indukcyjności cewki będzie równy spadkowi 
napięcia na pojemności, to kat φ jest równy zeru. Obwód ma charakter czynny. Z równości 
napięć UL = UC wynika równość reaktancji XL = XC, a zatem impedancja obwodu Z = Z = R 
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przyjmuje wartość minimalną. Taki stan nazywa się rezonansem napięć. Jeżeli obwód jest 
zasilony napięciem U = const, to prąd w chwili rezonansu przyjmuje wartość największą: 
I = U/R. napięcie całkowite U jest równe napięciu na rezystancji U = UR. Jednocześnie, jeżeli 
w stanie rezonansu reaktancje maja wartości znacznie większe od rezystancji, to 
proporcjonalnie większe są spadki napięć na reaktancji cewki i kondensatorze od napięcia U 
(przepięcia rezonansowego). 

  
Rys. 32. Wpływ częstotliwości napięcia zasilania na napięcia, impedancję 

i prąd w szeregowym połączeniu R, L, C [wg 1, s. 229] 
 
Równoległe połączenie R i L 

Dla równoległego połączenia R i L (rys. 33), zgodnie z I prawem Kirchhoffa: 
i = iR + iL 

 
Rys. 33. Układ równoległy R, L: a) schemat, b) wykres wektorowy, c) wykres czasowy [5, s. 264] 

 
Jeżeli napięcie zasilające dwójnik ma wartość: u = Umsinωt, 

to: iR = 
R

Um sinωt, iL =
L

m

X
U  sin(ωt - π/2),  i = Imsin(ωt – φ), 

φ – kąt przesunięcia fazowego: φ = φu – φi 
 
Wektor prądu I pobieranego przez dwójnik RL: I = IR + IL 
Moduł wartości skutecznej prądu (długość wektora I): 

U
LR

III ⋅





+






=+=

22
2
L

2
R

11
ω

 

Dla równoległego połączenia R i L można obliczyć prądy w gałęziach, ponieważ: 

R
UI =R  

L
L X

UI =  
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Równoległe połączenie R i C 
Dla równoległego połączenia R i C (rys. 34) zgodnie z I prawem Kirchhoffa: 

i = iR + iC 

 
Rys. 34.  Układ równoległy RC zasilany napięciem sinusoidalnym: a) schemat 

obwodu, b) wykres wektorowy [5, s. 265] 
 

Jeżeli napięcie zasilające dwójnik ma wartość: 
u = Umsinωt, to: i = Imsin(ωt + φ) 

Wektor prądu I pobieranego przez dwójnik RC: I = IR + IC 
Moduł wartości skutecznej prądu (długość wektora I): 

( ) UC
R

III ⋅⋅+





=+= 2

2
2
C

2
R

1
ω  

 
Dla równoległego połączenia R i C można obliczyć prądy w gałęziach z R i C: 

R
UI =R   

C
C X

UI =  

 
Równoległe połączenie R, L i C 

Dla równoległego połączenia R, L i C (rys. 35) zgodnie z I prawem Kirchhoffa: 
i = iR + iL + iC 

 
Rys. 35.  Układ równoległego połączenia RLC: a) schemat dwójnika, b) wykres 

wektorowy dla φ > 0, c) wykres wektorowy dla φ < 0 [5, s. 267] 
 
Jeżeli napięcie zasilające dwójnik ma wartość: u = Umsinωt, to: i = Imsin(ωt + φ). 

gdzie: φ – kąt przesunięcia fazowego: φ = φu – φi 
Wektor prądu I pobieranego przez dwójnik RLC: I = IR + IL + IC 
Moduł wartości skutecznej prądu (długość wektora I): 

U
L

C
R

IIII ⋅





 −+






=−+=

22
2

LC
2
R

11)(
ω

ω  

Moduły prądów w poszczególnych gałęziach można obliczyć ze wzorów: 

R
UI =R   

L
L X

UI =   
C

C X
UI =  

Kąt przesunięcia fazowego φ można wyznaczyć wykorzystując funkcje trygonometryczne: 

I
IRcos =ϕ  

I
II CLsin −

=ϕ  

W obwodzie równolegle połączonych R, L, C (rys. 36) zachodzi rezonans, gdy: 

L
C

⋅
=⋅

ω
ω

1  
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Rezonans w tym obwodzie jest rezonansem prądów (rezonans równoległy). 
Częstotliwość oraz pulsację, przy której zachodzi rezonans wyznaczamy ze wzoru: 

LC
f

π2
1

o = , 
LC
1

o =ω  

 

 
 

Rys. 36. Wykres wektorowy dla równoległego obwodu RLC w stanie rezonansu prądów [wg 1, s. 230] 
 
Zjawisko rezonansu można osiągnąć w układach składających się z elementów R, L, C 

poprzez zmianę parametrów L i C lub częstotliwości napięcia zasilającego obwód. 
Dla obwodu w stanie rezonansu równoległego słuszne są poniższe zależności: 

− IL = IC, I = IR, 
R
UI = , φ = 0 

− przesunięcie fazowe jest równe zeru, 
− wypadkowa moc bierna układu jest równa zeru, 
− prąd w gałęzi z indukcyjnością jest równy prądowi w gałęzi z pojemnością, a suma 

wektorów tych prądów jest równa zeru (całkowita kompensacja prądów), 
− prąd całkowity w obwodzie osiąga najmniejszą wartość. 

W stanie rezonansu prądów prąd w obwodzie osiąga bardzo małe wartości – przy dużej 
rezystancji R źródło pracuje w warunkach zbliżonych do stanu jałowego. 

 
 
Rys. 37.  Wpływ częstotliwości napięcia zasilania na napięcia, impedancję i prąd 

przy równoległym połączeniu R, L, C [wg. 1, s. 231] 
 
Prądy w gałęziach z L i C mogą osiągać znaczne wartości, dużo większe od prądu 

pobieranego przez układ ze źródła. Zjawisko to nazywamy przetężeniem. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie wartości może przyjmować kąt przesunięcia fazowego φ w dwójniku szeregowym 
RL, a jakie w RC?  

2. Jak obliczamy impedancję dwójnika szeregowego RL? 
3. Jak obliczamy wartość skuteczną prądu sinusoidalnego płynącego przez dwójnik 

szeregowy RL? Czy ten prąd zależy od częstotliwości napięcia zasilającego? 
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4. Jak obliczamy impedancję dwójnika szeregowego RC? Jaka jest jej jednostka? 
5. Jak obliczamy wartość skuteczną prądu sinusoidalnego płynącego przez dwójnik 

szeregowy RC? Czy ten prąd zależy od częstotliwości napięcia zasilającego? 
6. Jakie wartości może przyjmować kąt przesunięcia fazowego φ w dwójniku szeregowym 

RLC?  
7. Jak obliczamy impedancję dwójnika szeregowego RLC? 
8. Jak obliczamy wartość skuteczną prądu sinusoidalnego płynącego przez dwójnik 

szeregowy RLC? Czy ten prąd zależy od częstotliwości napięcia zasilającego? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz wartość prądu płynącego przez rzeczywistą cewkę o rezystancji R = 5 Ω 
i indukcyjności L = 31,9 mH, do której końców doprowadzono napięcie sinusoidalne 
o wartości skutecznej U = 110 V i częstotliwości f = 50 Hz. Narysuj trójkąt napięć i trójkąt 
impedancji dla tego obwodu. Cewkę traktujemy, jako szeregowe połączenie R i L. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć reaktancję i impedancję cewki, 
2) obliczyć prąd płynący przez cewkę, 
3) obliczyć składowe napięć UR i UL,  
4) narysować wykres wektorowy i trójkąt impedancji, 
5) ocenić jakość wykonania ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przybory do rysowania, papier milimetrowy, 
− kalkulator. 

 
Ćwiczenie 2 

Oblicz wartość napięcia zasilającego układ szeregowo połączonych: rezystora 
o rezystancji R = 600 Ω i kondensatora o pojemności C = 4 μF, jeżeli wartość skuteczna 
prądu płynącego w tym obwodzie wynosi I =200 mA, a jego częstotliwość f = 50 Hz. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować dwójnik RC i oznaczyć napięcia i prąd, 
2) obliczyć wielkości niezbędne do narysowania trójkąta impedancji i wykresu 

wektorowego, 
3) narysować wykres wektorowy dla tego dwójnika i trójkąt impedancji, 
4) obliczyć napięcie zasilające układ, 
5) porównać wartość napięcia zasilania: obliczoną oraz uzyskaną wykreślnie 

i zinterpretować wynik porównania. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przybory do rysowania, papier milimetrowy, 
− kalkulator. 
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Ćwiczenie 3 
Rezystor o rezystancji R = 46 Ω i cewkę o indukcyjności L = 70 mH połączono 

równolegle i zasilano napięciem sinusoidalnym o wartości U = 230 V i częstotliwości 
f = 50 Hz. Oblicz wartość prądu pobieranego przez ten dwójnik ze źródła. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować schemat ideowy dwójnika równoległego RL, oznaczyć prądy, 
2) obliczyć prądy w gałęzi z rezystancją i w gałęzi z indukcyjnością oraz prąd całkowity, 
3) sporządzić wykres wektorowy, 
4) przeanalizować wpływ wzrostu częstotliwości (np. dwukrotnego) na parametry dwójnika 

i sformułować wnioski dotyczące prądów w obwodzie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przybory do rysowania, papier milimetrowy, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 4 

Wyznacz częstotliwość rezonansową i dobroć szeregowego układu R, L, C oraz wykreśl 
charakterystykę I = f(f). 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać przyrządy pomiarowe do elementów R, L, C otrzymanych od nauczyciela, 
2) zmontować układ według schematu: 

 
gdzie: GA oznacza generator akustyczny (f od 20Hz do 20 kHz). 

 
3) zachowując stałą wartość napięcia (U = const) zasilającego obwód, należy przy różnych 

częstotliwościach dokonać 12-tu pomiarów napięć i prądu a wyniki zestawić w poniższej 
tabeli: 

POMIARY OBLICZENIA 
f U URL UC I UL UR XL XC Z Lp. 

[Hz] [V] [V] [V] [A] [V] [V] [Ω] [Ω] Ω 

1. 
2. 
. 

          

           
. 
. 

11. 
12. 

          

 
4) obliczyć UL, UR, XL, XC, Z, 
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5) narysować wykresy Z = f(f) i I = f(f), 
6) obliczyć częstotliwość rezonansową i porównać ją z wyznaczoną z I = f(f), 
7) ocenić wykonanie ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stanowisko pomiarowe, 
− generator akustyczny, 
− zestaw cewek i kondensatorów, 
− przyrządy pomiarowe, 
− przybory do rysowania, papier milimetrowy, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 5 

Przeprowadź analizę filtrów pasywnych (szeregowego i równoległego dwójnika R, L, C) 
przy pomocy komputerowego programu symulującego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z obsługą jednego z programów komputerowych do symulacji układów 
elektrycznych i elektronicznych, 

2) zaproponować układy filtrów do przeprowadzenia analizy, 
3) połączyć w programie symulacyjnym zaproponowane układy, 
4) uruchomić symulację dla różnych wartości elementów układów i dla różnych 

częstotliwości, 
5) zapisać do pliku wyniki symulacji, 
6) wydrukować otrzymane charakterystyki, 
7) przeprowadzić analizę z przeprowadzonego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stanowisko komputerowe z drukarką, 
− program komputerowy do projektowania i modelowania układów elektrycznych 

i elektronicznych np.: ATOSEC, CASPOC, PSPICE, TCAD lub inne, 
− przybory do rysowania, papier milimetrowy, 
− kalkulator. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) obliczyć reaktancje i impedancje dwójników szeregowych RL, RC i RLC?  □ □ 
2) zastosować prawo Ohma dla wartości skutecznych i amplitud w obwodzie 

zawierającym szeregowo połączone RL, RC i RLC?  □ □ 
3) zastosować II prawo Kirchhoffa dla obwodu szeregowego RLC? □ □ 
4) obliczyć prąd i napięcia na elementach R, L i C dwójników szeregowych 

RL, RC i RLC? □ □ 
5) narysować wykresy wektorowe dwójników szeregowych RL, RC i RLC? □ □ 
6) określić charakter dwójnika na podstawie wykresu wektorowego? □ □ 
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7) zanalizować wpływ zmian parametrów R, L i C obwodu na charakter tego 
obwodu? □ □ 

8) scharakteryzować zjawisko rezonansu napięć?  □ □ 
9) zmierzyć prądy i napięcia w obwodach R, L, C? □ □ 
10) wykorzystać poznane zależności i zjawiska do pomiaru indukcyjności 

cewek i pojemności kondensatorów?  □ □ 
11) zastosować prawo Ohma w obwodzie zawierającym równolegle połączone 

RL, RC i RLC?  □ □ 
12) zastosować I prawo Kirchhoffa dla obwodu równoległego RLC? □ □ 
13) obliczyć prądy płynące przez elementy R, L i C dwójników równoległych 

RL, RC i RLC oraz prąd pobierany przez dwójnik? □ □ 
14) narysować wykresy wektorowe dwójników równoległych RL, RC i RLC? □ □ 
15) określić charakter dwójnika na podstawie wykresu wektorowego? □ □ 
16) zanalizować wpływ zmian parametrów R, L i C obwodu na charakter tego 

obwodu? □ □ 
17) scharakteryzować zjawisko rezonansu prądów?  □ □ 
18) połączyć układ równoległy i przeprowadzić pomiary?  □ □ 
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4.5. Układy trójfazowe 
 
4.5.1. Materiał nauczania 

 
Wytwarzanie napięć przemiennych trójfazowych 

Układ kilku napięć źródłowych o jednakowej częstotliwości, czyli synchronicznych, 
przesuniętych względem siebie w fazie, nazywamy układem wielofazowym. 

W energetyce są powszechnie stosowane układy trójfazowe ze względu na ekonomikę 
i łatwość wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej oraz jej zamianę w energię 
mechaniczną  

Układ trójfazowy symetryczny jest to układ trzech napięć źródłowych sinusoidalnych 
o jednakowej częstotliwości, o jednakowych wartościach skutecznych (oraz amplitudach), 
przesuniętych kolejno w fazie co 2π/3 rad (120°). 

Do wytwarzania napięć w układzie trójfazowym służą prądnice (generatory) trójfazowe. 
Na stojanie prądnicy dwubiegunowej znajdują się trzy jednakowe, niezależne uzwojenia, 
przesunięte względem siebie kolejno na obwodzie co 120° (rys. 38). Wirnik spełnia rolę 
magneśnicy, wiruje ze stałą prędkością kątową ω. Poszczególne uzwojenia prądnicy 
trójfazowej nazywa się fazami prądnicy. 

 

 
Rys. 38.  Uproszczony model prądnicy trójfazowej: a) szkic prądnicy, b) schemat 

rozmieszczenia uzwojeń stojana [5 cz. II, s. 8] 
 
Początki uzwojeń fazowych oznaczamy: U1, V1, W1, a końce: U2, V2, W2. 
Podczas ruchu magneśnicy ze stałą prędkością kątową ω w uzwojeniach indukują się siły 

elektromotoryczne (napięcia źródłowe) sinusoidalne posiadające: 
− jednakową częstotliwość f (wspólna magneśnica), 
− jednakową amplitudę Em (uzwojenia poszczególnych faz są identyczne), 
− fazy przesunięte co 2π/3 rad (120°) (uzwojenia na stojanie są przesunięte co 2π/3 rad). 

Jedną z faz prądnicy przyjmuje się, jako podstawową i względem napięcia źródłowego tej 
fazy określamy napięcia w fazach pozostałych. 

Wartości chwilowe sił elektromotorycznych indukowanych w poszczególnych fazach 
symetrycznego źródła trójfazowego (prądnicy) opisuje układ równań: 

eu = Em sinωt, 
ev = Em sin(ωt – 2π/3), 
ew = Em sin(ωt – 4π/3). 
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Rys. 39.  Siły elektromotoryczne w prądnicy trójfazowej symetrycznej: a) przebiegi w czasie, b) wykres 

wektorowy dla wartości skutecznych i amplitud [5 cz. II, s. 10] 
 
Podstawowe wielkości i zależności w układach trójfazowych 

W każdej chwili suma wartości chwilowych sił elektromotorycznych oraz wektorów 
wartości skutecznych sił elektromotorycznych fazowych prądnicy jest równa zero: 

eu +  eu +  eu = 0  EU + EV + EW  = 0 
Uzwojenia prądnicy trójfazowej mogą być połączone w gwiazdę lub w trójkąt. 

 
Układ połączeń w gwiazdę 

Układ połączeń w gwiazdę może być trójprzewodowy (stosowany w prądnicach 
wysokiego napięcia) lub czteroprzewodowy (rys. 40). 

Przewód połączony z uziemionym punktem neutralnym nazywamy przewodem 
neutralnym układu i oznaczamy literą N. Pozostałe trzy przewody nazywamy przewodami 
fazowymi i oznaczamy je przez L1, L2, L3. 

Jeżeli układ gwiazdowy nie jest obciążony, to napięcia fazowe są równe siłom 
elektromotorycznym indukowanym w poszczególnych fazach prądnicy:  

uU = eU, uV = eV, uW = eW. 
Napięcia między dwoma dowolnymi przewodami fazowymi nazwane są napięciami 

międzyfazowymi i oznaczane: 
uUV, uVW, uWU - wartości chwilowe, 
UUV, UVW, UWU - wartości skuteczne. 
 
Napięcia między dowolnym przewodem fazowym, a punktem neutralnym nazwane są 

napięciami: 
− fazowymi wartościami chwilowymi: uU, uV, uW, 
− wartościami skutecznymi: UU, UV, UW. 

 
Rys. 40.  Powszechnie stosowany sposób rysowania układu połączeń w gwiazdę:a) trójprzewodowego, b) 

czteroprzewodowego [5, s. 12] 
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Wartości skuteczne napięć międzyfazowych w układzie symetrycznym są sobie równe 
i oznaczone, jako: U. 

 
Dla układu symetrycznego połączonego w gwiazdę: 

U = 3 Uf 
Napięcia międzyfazowe w układzie trójfazowym gwiazdowym są 3  razy większe od 

napięć fazowych.  
 
Układ połączeń w trójkąt 

Uzwojenia trzech faz prądnicy można połączyć również w taki sposób, że koniec 
pierwszej fazy będzie połączony z początkiem drugiej, koniec drugiej z początkiem trzeciej, 
a koniec trzeciej z początkiem pierwszej. Takie połączenie nazywamy połączeniem w trójkąt 
(rys. 41). 
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Rys. 41.  Połączenie uzwojeń prądnicy w trójkąt: a) układ połączeń, b) wykres 

wektorowy sił elektromotorycznych [5, s. 18] 
 
W tak utworzonym oczku działają siły elektromotoryczne fazowe eU, eV, eW 

poszczególnych faz, które są jednocześnie siłami elektromotorycznymi międzyfazowymi. Ich 
suma w każdej chwili jest równa zeru: eU +  eV + eW = 0 

Wewnątrz układu trójkątowego symetrycznego uzwojeń prądnicy nieobciążonej 
odbiornikami, prąd nie płynie. 

Stosowany w praktyce schemat połączeń w trójkąt przedstawia rys. 42. 
W układzie trójkątowym moduł napięcia międzyfazowego jest równy modułowi napięcia 

fazowego, czyli: U = Uf. 
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Rys. 42. Powszechnie stosowany sposób oznaczania napięć w układzie trójkątowym [5, s. 19] 
 
Połączenie odbiorników trójfazowych 

Odbiornik trójfazowy nazywamy symetrycznym, jeżeli impedancje poszczególnych faz 
są jednakowe. Typowymi odbiornikami trójfazowymi symetrycznymi są transformatory 
i silniki trójfazowe. 

Układ trójfazowy nazywamy symetrycznym, jeżeli symetryczny odbiornik trójfazowy 
jest zasilany z symetrycznej sieci trójfazowej. 

Odbiorniki trójfazowe można łączyć w gwiazdę lub w trójkąt. 
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Odbiornik połączony w gwiazdę 
Sposób połączenia odbiornika trójfazowego w gwiazdę i przyłączenie go do zacisków 

sieci pokazano na rys. 43. 
Do każdej fazy odbiornika doprowadzone jest napięcie fazowe sieci zasilającej. Dla 

odbiornika trójfazowego połączonego w gwiazdę między wartościami chwilowymi napięć 
zachodzą zależności: 

u1 + u2 + u3 = 0 i u12 + u23 + u31 = 0 
Prądy płynące przez uzwojenia fazowe źródła oraz poszczególne fazy odbiornika 

nazywamy prądami fazowymi. 
Prądy płynące w przewodach linii, za pomocą, których wyprowadzamy energię ze źródła, 

nazywamy prądami przewodowymi (albo liniowymi). 

 
 
Rys. 43.  Przyłączanie odbiornika trójfazowego symetrycznego połączonego w gwiazdę do sieci trójfazowej: 

a) sposób przyłączenia do sieci, b) ten sam układ z oznaczeniem prądów i napięć odbiornika,  
c) wykres wektorowy prądów i napięć dla tego układu [wg 1, s. 267, 269] 

 
W układzie połączeń w gwiazdę prądy przewodowe są równe prądom fazowym. 
Przy braku symetrii w przewodzie neutralnym płynie prąd: iN = i1 + i2 + i3. 
Dla układu symetrycznego prądy w poszczególnych fazach odbiornika tworzą układ 

symetryczny: mają jednakowe moduły i są przesunięte między sobą w fazie, co 1200. Suma 
ich wartości chwilowych wynosi zero. 

i1 + i2 + i3 = 0 
W przypadku obwodu symetrycznego prąd w przewodzie neutralnym nie płynie. 
W odbiorniku symetrycznym wszystkie prądy są przesunięte względem napięć fazowych 

o ten sam kąt ϕ. 
Dla odbiornika trójfazowego symetrycznego połączonego w gwiazdę słuszne są 

zależności: 
U1 = U2 = U3 = Uf ,  U12 = U23 = U31 = U 

I1 = I2 = I3 = If = 
f

f

Z
U  

I = If – prądy przewodowe równe są prądom płynącym w fazach odbiornika 
U = 3 Uf – napięcia międzyfazowe są 3  razy większe od napięć na fazach odbiornika. 

 
Odbiornik symetryczny połączony w trójkąt 

Odbiornik połączony w trójkąt przyłączamy do trzech przewodów fazowych sieci 
w sposób pokazany na rys. 44. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 45

 
Rys. 44.  Odbiornik trójfazowy symetryczny połączony w trójkąt: a) przyłączony do sieci trójfazowej, b) ten 

sam układ z zaznaczonymi prądami i napięciami na odbiorniku, c) wykres wektorowy prądów i napięć 
[wg 1, s. 270] 

 
Do każdej fazy odbiornika połączonego w trójkąt jest doprowadzone napięcie 

międzyfazowe źródła. Dla układu symetrycznego: 
u12 + u23 + u31 = 0  U12 = U23 = U31 = Uf = U 

Suma wartości chwilowych prądów płynących w gałęziach trójkąta równa się zero: 

I12 = I23 = I31 = 
Z

U f  = If  i12 + i23 + i31 = 0 

Wartości skuteczne prądów przewodowych (liniowych) są sobie równe, a suma ich 
wartości chwilowych jest równa zeru (zależności te pokazane są na rys. 44): 

I1 = I2 = I3 = I,  i1 + i2 + i3 = 0 
W odbiorniku trójfazowym symetrycznym moduł prądu przewodowego jest 3  razy 

większy od modułu prądu fazowego, czyli: I = 3 If. 
 
Moc w układach trójfazowych 

W układzie trójfazowym moc chwilowa pobierana przez odbiornik jest równa sumie 
mocy chwilowych trzech faz. 

Dla dowolnego odbiornika trójfazowego (symetrycznego i niesymetrycznego) moce 
czynną i bierną można obliczyć sumując moce poszczególnych faz: 

P = P1 + P2 + P3= P = U1f I1f cosφ1 + U2f I2f cosφ2 + U3f I3f cosφ3, 
Q = Q1 + Q2  + Q3 = U1 I1 sinφ1 + U2 I2 sinφ2 + U3 I3 sinφ3, 

gdzie: 
U1f, U2f, U3f – napięcia fazowe, 
I1f , I2f, I3f – prądy fazowe, 
φ1, φ2, φ3  - przesunięcia fazowe. 

 
W układzie symetrycznym: 

P = 3 Uf If cosφ= 3  U I cosφ, 
Q = 3 Uf If sinφ= 3  U I sinφ, 

S = 22 QP +  = 3  U I. 
Moc wyrażamy zwykle za pomocą napięć międzyfazowych i prądów przewodowych (nie 

zawsze prądy fazowe odbiornika są dostępne do pomiaru). 
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Pomiar mocy czynnej w układach trójfazowych 
Sposób włączania i liczba niezbędnych watomierzy do pomiaru mocy odbiornika 

trójfazowego zależy od rodzaju odbiornika (symetryczny, niesymetryczny) lub rodzaju 
układu: trójprzewodowy, czteroprzewodowy, a także od tego czy punkt neutralny odbiornika 
lub źródła jest dostępny. 
 
Pomiar mocy w układzie trójfazowym czteroprzewodowym 
− układ niesymetryczny – stosujemy trzy watomierze włączone jak na rys. 45. Każdy 

watomierz mierzy moc pobraną przez jedną fazę odbiornika. Moc układu jest równa 
sumie mocy mierzonych przez poszczególne watomierze: 

P = P1 + P2 + P3, 

 
 

Rys. 45. Pomiar mocy odbiornika trójfazowego niesymetrycznego [1, s. 277] 
 
− układ symetryczny – odbiornik połączony w gwiazdę – wystarczy jeden watomierz, 

którego cewka prądowa jest włączona tak, aby płynął przez nią prąd fazowy, a cewka 
napięciowa włączona na napięcie fazowe (rys. 42). Moc P takiego odbiornika:  

P = 3P1 
gdzie: P1 – wskazanie watomierza 
 
Pomiar mocy w układzie trójfazowym trójprzewodowym 
− dla układów symetrycznych jak i niesymetrycznych w linii trójprzewodowej można 

stosować pomiar mocy dwoma amperomierzami. Układ taki nazywa się układem Arona 
(rys. 47). Cewki prądowe amperomierzy włączone są szeregowo w dwie dowolne fazy, 
początki cewek napięciowych włączone są między te fazy i fazę wolną. 
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Rys. 47. Pomiar mocy odbiornika trójfazowego dwoma watomierzami (układ Arona) [1 s. 278] 
 
Moc układu obliczamy sumując wskazania obu watomierzy: 

P = P1 + P2 
gdzie:  

P1, P2 - wskazania watomierzy. 
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Przy tak włączonych watomierzach jak na rysunku, jeżeli kąt φ będzie mniejszy od 30°, 
lub ujemny (w przypadku odbiornika o charakterze pojemnościowym), jedno ze wskazań 
watomierzy może być ujemne (watomierz odchyla się w przeciwną stronę). W takim 
przypadku należy zamienić początek z końcem cewki napięciowej (lub prądowej) tego 
watomierza, a jego wskazania do obliczenia mocy układu przyjmować ze znakiem „-„. 
Jednakowe wskazania watomierzy będą tylko przy φ = 0, czyli dla odbiornika 
rezystancyjnego. 

Przy pomiarach mocy (bez względu na metodę) trzeba zwracać uwagę na dobór 
właściwych zakresów cewki prądowej i napięciowej watomierza. Należy pamiętać, 
że watomierz pokazuje iloczyn trzech wielkości: prądu, napięcia i cos kąta pomiędzy nimi 
zawartego. W takiej sytuacji, mimo że wskazanie watomierza jest mniejsze od maksymalnego 
dla danego zakresu może zaistnieć sytuacja, że jeden z jego obwodów (np. prądowy) został 
przeciążony, co może doprowadzić do uszkodzenia watomierza. 
 
Pomiar mocy biernej w układach trójfazowych 

Moc bierną można mierzyć bezpośrednio za pomocą mierników elektrodynamicznych 
zwanych watomierzu. W watomierzu faza prądu w cewce napięciowej jest przez specjalny 
układ przesunięta o 90° względem fazy napięcia. Wykorzystując fakt, że w linii trójfazowej 
występuje naturalne przesunięcie między napięciem fazowym i jednym z napięć 
międzyfazowych o 90° zauważamy, że moc bierną można mierzyć za pomocą odpowiednio 
włączonych watomierzy. 

Pomiar mocy biernej odbiornika symetrycznego watomierzem jest przedstawiony 
na rys. 48: 

 
Rys. 48. Pomiar mocy biernej odbiornika symetrycznego w linii trójprzewodowej [wg 1, s. 276] 

 
Moc bierna tego odbiornika wynosi: 

Q =  3  Pw,  gdzie Pw – wskazanie watomierza. 
Moc bierną odbiornika niesymetrycznego można zmierzyć w układzie jak na rys. 49. 
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Rys. 49. Pomiar mocy biernej odbiornika niesymetrycznego trzema watomierzami [wg 1, s. 279] 

 
Moc bierna w układzie z rys. 49 wynosi: 

Q = 
3

Q  Q Q 321 ++ , 
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gdzie:  
Q1, Q2, Q3 – wskazania watomierzy. 

 
Przedstawiony wyżej sposób pomiaru mocy można zastosować dla niesymetrycznego 

odbiornika, ale tylko przy symetrycznym układzie napięć zasilających. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 

1. O jaki kąt przesunięte są napięcia w fazach prądnicy trójfazowej symetrycznej? 
2. Jakie napięcia rozróżniamy w układzie gwiazdowym? 
3. Co to jest punkt neutralny układu gwiazdowego, a co przewód neutralny? 
4. Ile wynosi suma wartości chwilowych napięć fazowych symetrycznego układu?  
5. Jaka jest zależność między napięciem fazowym i międzyfazowym dla symetrycznego 

źródła lub odbiornika połączonego w gwiazdę? 
6. Jaka jest zależność między prądem fazowym i przewodowym dla symetrycznego 

odbiornika połączonego w gwiazdę? 
7. Jaka jest zależność między napięciem fazowym i międzyfazowym dla układu 

trójkątowego? 
8. Jaka jest zależność między prądem fazowym i przewodowym dla układu odbiornika 

połączonego w trójkąt? 
9. Jaką rolę pełni przewód neutralny?  
10. W jaki sposób dokonujemy pomiaru napięć odbiorników trójfazowych? 
11. Jak oblicza się moc czynną odbiornika trójfazowego symetrycznego połączonego 

w gwiazdę lub w trójkąt? 
12. Jak zmieni się moc czynna pobierana przez odbiornik utworzony z tych samych 

elementów po przełączeniu go z gwiazdy w trójkąt, bez zmiany napięcia zasilania? 
13. Jak oblicza się moc bierną odbiornika trójfazowego symetrycznego połączonego 

w gwiazdę lub w trójkąt? 
14. Jak oblicza się moc pozorną odbiornika trójfazowego połączonego w gwiazdę lub 

w trójkąt? 
15. Jak można mierzyć moc czynną w układach trójfazowych symetrycznych? 
16. Jak można mierzyć moc czynną w układach trójfazowych niesymetrycznych? 
17. Jak należy włączyć watomierze przy pomiarze mocy czynnej w układach trójfazowych 

metodą dwóch watomierzy (metoda Arona)? 
18. Co należy zrobić w przypadku, gdy jeden z watomierzy odchyla się w przeciwną stronę? 
19. W jaki sposób mierzymy moc bierną odbiorników trójfazowych symetrycznych?  
20. W jaki sposób mierzymy moc bierną odbiorników trójfazowych niesymetrycznych? 

 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wyznacz wykreślnie wartość modułu napięcia międzyfazowego na zaciskach prądnicy 
trójfazowej symetrycznej połączonej w gwiazdę, jeżeli moduł napięcia fazowego wynosi 400 V. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować schemat uzwojeń prądnicy, oznaczyć początki i końce uzwojeń fazowych, 
2) oznaczyć napięcia fazowe i międzyfazowe, 
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3) stosując II prawo Kirchhoffa napisać równania określające wektory napięć 
międzyfazowych, 

4) narysować w przyjętej skali wykres napięć fazowych, 
5) wykreślić napięcia międzyfazowe wykonując działania na wektorach według równań 

zapisanych w p.3,  
6) zmierzyć długości wektorów napięć międzyfazowych i podać wartość modułu napięcia 

międzyfazowego, 
7) porównać uzyskany wynik z wartością obliczoną na podstawie zależności między 

napięciem fazowym i międzyfazowym, występującą w symetrycznym układzie 
gwiazdowym, 

8) ocenić jakość wykonania ćwiczenia. 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− linijka, kątomierz, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz wartość prądów płynących w linii czteroprzewodowej (z dostępnym punktem 
neutralnym transformatora) zasilającej odbiornik połączony w gwiazdę. Napięcie 
międzyfazowe układu zasilającego wynosi 400 V. Każda faza odbiornika ma rezystancję 
R = 46 Ω. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować odbiornik przyłączony do zacisków sieci, 
2) obliczyć napięcie fazowe, 
3) obliczyć prąd,  
4) podać wartość prądu w przewodzie neutralnym i uzasadnić odpowiedź, 
5) narysować wykres wektorowy, przyjmując skalę: 1cm = 50 V, 1 cm = 0,5 A, 
6) oceń jakość wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− zeszyt do ćwiczeń, 
− linijka, 
− kątomierz, kalkulator. 
 
Ćwiczenie 3 

Odbiornik trójfazowy symetryczny połączony w trójkąt jest przyłączony do sieci 
trójfazowej trójprzewodowej. Zmierz prądy fazowe i prądy przewodowe oraz napięcia. 
Sprawdź za pomocą pomiarów, jaki wpływ na wartość napięć i prądów fazowych 
i przewodowych spowoduje przerwa w jednej fazie linii zasilającej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) połączyć układ jak na rysunku (patrz ćwiczenie 5), 
2) oszacować wartości prądów i napięć i dobrać mierniki o właściwych zakresach, 
3) przed przyłączeniem układu do sieci zasilającej sprawdzić w bezpieczny sposób brak 

napięcia na zaciskach fazowych, 
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4) przygotować tabelę do zapisania wyników pomiarów, 
5) wykonać pomiary napięć i prądów i zapisać wyniki dla odbiornika przy symetrycznym 

zasilaniu, 
6) powtórzyć pomiary przy asymetrii zasilania– symulacja przerwy wyłącznikiem), 
7) sformułować i zapisać wnioski dotyczące wpływu asymetrii na wartości prądów i napięć, 
8) ocenić wykonanie ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schemat połączeń, 
− odbiornik trójfazowy symetryczny z możliwością połączenia w trójkąt, 
− amperomierze, 
− woltomierz i przełącznik watomierzowy lub odpowiednia ilość woltomierzy, 
− wyłączniki jednofazowe, wyłącznik trójfazowy. 
 
Ćwiczenie 4 

Sprawdź, poprzez obliczenia, jak zmieni się moc czynna pobierana przez odbiornik 
trójfazowy rezystancyjny symetryczny połączony w trójkąt po przełączeniu go w gwiazdę. 
W obu przypadkach odbiornik jest zasilany z sieci trójfazowej o napięciu międzyfazowym 
Up = 400 V, a rezystancja fazowa Rf  = 100 Ω. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć prąd fazowy odbiornika połączonego w trójkąt, 
2) obliczyć prąd przewodowy odbiornika połączonego w trójkąt, 
3) obliczyć moc czynną tego odbiornika połączonego w trójkąt, 
4) obliczyć napięcie fazowe odbiornika połączonego w gwiazdę, 
5) obliczyć prąd przewodowy odbiornika połączonego w gwiazdę,  
6) obliczyć moc czynną odbiornika połączonego w gwiazdę, 
7) porównać moc pobraną przez odbiornik połączony w trójkąt z mocą tego odbiornika 

połączonego w gwiazdę (obliczyć stosunek P∆ do P  ), 
8) porównać prąd przewodowy odbiornika połączonego w trójkąt z prądem przewodowym 

tego odbiornika połączonego w gwiazdę (obliczyć stosunek Ip∆ do Ip   ) i sformułować 
wnioski. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− zeszyt do ćwiczeń, 
− linijka, 
− kątomierz, kalkulator. 
 
Ćwiczenie 5 

Wykonaj pomiary mocy czynnej oraz prądów i napięć koniecznych do określenia mocy 
biernej, pozornej i cosφ odbiornika trójfazowego impedancyjnego połączonego w gwiazdę. 
Sprawdź za pomocą pomiarów, jaki wpływ na wartość mierzonych i obliczanych wielkości 
ma brak symetrii zasilania w przypadku linii czteroprzewodowej i trójprzewodowej. 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 51

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z danymi znamionowymi odbiornika i sieci zasilającej oraz schematem 

połączeń (rysunek), 

W2

Z  1W 1

Z 3

Z 2

W3A3

A2

A1

ANN

L 2

L 1

L 3

W 1

W 2

 
 
2) przerysować schemat do zeszytu, 
3) dobrać mierniki do wykonania pomiarów, 
4) połączyć układ jak na rysunku, 
5) sporządzić wykaz przyrządów i sprzętu pomiarowego z opisem ich danych 

eksploatacyjnych, 
6) przygotować tabelę do zapisania wyników pomiarów: I1, I2, I3, IN, U12, U23, U31, U1, U2, 

U3, P1, P2, P3 oraz obliczeń: ΣP (ΣP – suma wskazań watomierzy) dla następujących 
przypadków: 
− odbiornik symetryczny, zasilanie symetryczne, linia czteroprzewodowa, 
− odbiornik symetryczny, przerwa w jednej fazie zasilania (otwarty łącznik W1), linia 

trójprzewodowa, 
7) wykonać pomiary i obliczenia dla wymienionych przypadków, zapisać wyniki 

w przygotowanej tabeli, 
8) przeanalizować wyniki pomiarów i obliczeń, 
9) sformułować i zapisać wnioski dotyczące wpływu asymetrii na wartości mocy 

i pozostałych wielkości, 
10) ocenić jakość wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odbiornik trójfazowy symetryczny impedancyjny, 
− amperomierze elektromagnetyczne, 
− watomierze elektrodynamiczne, 
− woltomierz i przełącznik woltomierzowy lub odpowiednia ilość woltomierzy, 
− wyłączniki jednofazowe, wyłącznik trójfazowy. 
 
Ćwiczenie 6 

Zlokalizuj uszkodzenie w obwodzie trójfazowym z odbiornikiem połączonym w trójkąt. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z danymi znamionowymi odbiornika i sieci zasilającej oraz schematem 

połączeń (rysunek): 
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gdzie: PV – przełącznik woltomierzowy, 
2) przerysować schemat do zeszytu, 
3) dobrać mierniki do wykonania pomiarów, 
4) połączyć układ jak na rysunku, 
5) sporządzić wykaz przyrządów i sprzętu pomiarowego z opisem ich danych 

eksploatacyjnych, 
6) zasymulować uszkodzenie w obwodzie poprzez otwieranie łączników: 

− W1, 
− W2, 
− W1 i W2, 

7) wykonać pomiary dla każdego z przypadków symulacji, 
8) dokonać interpretacji wyników pomiaru dla każdego przypadku, 
9) przestrzegać przepisów bhp na stanowisku pomiarowym, 
10) przeprowadzić analizę wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– karty katalogowe liczników, 
– licznik trójfazowy do pomiaru energii czynnej, 
– odbiornik trójfazowy (na przykład silnik indukcyjny klatkowy), 
– woltomierz, 
– stoper lub zegarek. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić zjawisko powstawania napięć w prądnicy trójfazowej? □ □ 
2) scharakteryzować sposoby łączenia uzwojeń fazowych prądnicy 

trójfazowej? □ □ 
3) nazwać i określić napięcia na zaciskach trójfazowej nieobciążonej prądnicy 

połączonej w gwiazdę, w trójkąt? □ □ 
4) określić zależność między napięciami fazowymi i międzyfazowymi dla 

prądnicy układu połączonego w gwiazdę? □ □ 
5) połączyć odbiornik w gwiazdę i przyłączyć go do sieci trójfazowej? □ □ 
6) połączyć odbiornik w trójkąt i przyłączyć go do sieci trójfazowej? □ □ 
7) określić zależności między napięciami fazowymi i międzyfazowymi dla 

odbiornika połączonego w gwiazdę? □ □ 
8) określić zależności między prądami fazowymi i przewodowymi dla 

odbiornika połączonego w trójkąt? □ □ 
9) obliczyć prądy przewodowe dla dowolnie połączonego odbiornika 

trójfazowego symetrycznego? □ □ 
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10) zmierzyć prądy i napięcia w układzie trójfazowym? □ □ 
11) dobrać właściwe mierniki do pomiarów prądów i napięć? □ □ 
12) określić przyczynę nieprawidłowego działania układu na podstawie 

wyników pomiarów? □ □ 
13) dobrać watomierze do pomiaru mocy czynnej? □ □ 
14) zmierzyć moc odbiornika trójfazowego symetrycznego? □ □ 
15) zmierzyć moc odbiornika niesymetrycznego? □ □ 
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4.6. Właściwości magnetyczne materiałów 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 
Wiadomości wstępne 

Podział materiałów ze względu na ich własności magnetyczne: 
− Diamagnetyczne. 

W materiałach tych pole magnetyczne prądów elementarnych przeciwdziała polu 
magnetycznemu przyłożonemu z zewnątrz. W materiałach diamagnetycznych wypadkowa 
indukcja magnetyczna B jest mniejsza niż w próżni, tzn. 

B < µ0H 
Do materiałów diamagnetycznych należą m.in. woda, kwarc, srebro, bizmut, miedź. 

− Paramagnetyczne. 
W materiałach tych pole magnetyczne prądów elementarnych współdziała z polem 

magnetycznym przyłożonym z zewnątrz i wobec tego wypadkowa indukcja magnetyczna B 
jest większa niż w próżni, tzn. 

B > µ0H 
Do materiałów paramagnetycznych należą m.in. platyna (µr = 1,00027), aluminium 

(µr = 1,000020), powietrze i inne. 
− Ferromagnetyczne. 

W materiałach tych pole magnetyczne prądów elementarnych współdziała z polem 
magnetycznym przyłożonym z zewnątrz, wypadkowa indukcja magnetyczna B jest dużo 
większa niż w próżni, tzn. 

B >> µ0H 
Do materiałów tych należą żelazo, kobalt, nikiel i ich stopy. 

 
Podział materiałów magnetycznych używanych w technice: 
 
Materiały magnetyczne twarde 

Charakteryzują się szeroką, stromą pętlą histerezy o dużych wartościach natężenia 
powściągającego (rys. 50). Wartość siły koercyjnej wynosi od 400 do setek tysięcy A/m. 

Materiały te stosuje się do wyrobu magnesów trwałych. 
Materiały magnetycznie miękkie 

Charakteryzują się dużą przenikalnością magnetyczną, wąską i stromą pętlą histerezy 
oraz małą siłą koercji odpowiadającą dużej pozostałości magnetycznej (rys. 49b). 

Stosuje się je, jako elementy obwodu magnetycznego rdzeni elektromagnesów, 
transformatorów, dławików przekaźników oraz do wyrobu części wchodzących w skład 
obwodu magnetycznego silników elektrycznych itd. 
Ferromagnetyki 

Są to materiały o stałej przenikalności. Posiadają pętlę histerezy o małym nachyleniu oraz 
niewielki stosunek pozostałości magnetycznej do indukcji nasycenia. Siła koercji waha się 
w dość znacznych granicach – od kilku do kilkuset A/m (rys. 50c). 

Stosuje się je do wyrobu rdzeni cewek indukcyjnych, których indukcyjność nie powinna 
ulegać zmianie pod działaniem różnych czynników, a w szczególności po nałożeniu silnych 
pól magnetycznych. 
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Rys. 50.  Charakterystyczne krzywe histerezy dla materiałów o: a) dużej sile 

koercji, b) dużej przenikalności, c) niezmiennej (stałej) przenikalności 
[wg 1 s. 136] 

 
Materiały stosowane na obwody magnetyczne 
 

Materiały magnetyczne miękkie: 
− stal niskowęglowa − blachy magnetyczne gorszej jakości, 
− stal krzemowa (do 5,0 % Si) − blachy do budowy rdzeni transformatorów, generatorów, 

silników i innych. 
Materiały o stałej przenikalności: 

− permalloy, 
− ferryty. 
 

Materiały magnetyczne twarde: 
− stal węglowa (stosowana bardzo rzadko), 
− stal wolframowa, 
− stal chromowa, 
− stal kobaltowa, 
− stopy Al-Ni, 
− magnesy proszkowe, 
− magnesy tlenkowe, 
− inne materiały. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie są podstawowe właściwości magnetyczne diamagnetyków, paramagnetyków 
i ferromagnetyków? 

2. Jakie są podstawowe wielkości fizyczne charakteryzujące materiały magnetyczne? 
3. Jakie podstawowe materiały stosowane są do budowy magnesów trwałych? 
4. Jakie właściwości magnetyczne powinny posiadać materiały stosowane do budowy 

obwodów magnetycznych różnych maszyn elektrycznych? 
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4.6.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Określ podstawowe cechy materiałów magnetycznych oraz ich zastosowanie na 

podstawie informacji z różnych źródeł. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wykazać się umiejętnością wyszukiwania materiałów źródłowych do określenia 
podstawowe właściwości materiałów magnetycznych, 

2) określić właściwości materiałów na podstawie materiałów źródłowych, 
3) uzasadnić wybór materiału do wykonania określonego zastosowania, 
4) porównać właściwości różnych materiałów przewodzących. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− tekst przewodni, 
− zestawienia tabelaryczne właściwości materiałów magnetycznych, 
− czasopisma specjalistyczne, 
− katalogi i materiały reklamowe, 
− dostęp do Internetu, 
− karki papieru, 
− ołówek. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj próbki materiałów i określ ich zastosowanie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wykazać się umiejętnością rozpoznania materiałów magnetycznych twardych i miękkich, 
2) określić właściwości magnetycznych materiałów, 
3) ustalić rodzaj materiału magnetycznego: miękki czy twardy magnetycznie, 
4) wskazać zastosowanie określonych z przedstawionych próbek. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zestawy próbek różnych materiałów magnetycznych, 
− zestawienia tabelaryczne właściwości materiałów magnetycznych, 
− czasopisma specjalistyczne, 
− katalogi i materiały reklamowe, 
− karki papieru, 
− ołówek. 
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4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) wymienić źródła informacji o właściwościach materiałów magnetycznych? □ □ 
2) wymienić podstawowe właściwości magnetyczne materiałów stosowanych 

na obwody magnetyczne? □ □ 
3) wymienić podstawowe właściwości mechaniczne materiałów 

przewodzących? □ □ 
4) wymienić podstawowe właściwości fizyczne materiałów przewodzących? □ □ 
5) zastosować wybrane materiały magnetyczne do konkretnych celów? □ □ 
6) ustalić rodzaj materiału magnetycznego: miękki czy twardy? □ □ 
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4.7. Transformatory 
 

4.7.1. Materiał nauczania 
 

Podstawowe określenia 
Transformator wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Uzwojenia obu 

stron transformatora są sprzężone magnetycznie, przy czym - dzięki istnieniu obwodu 
ferromagnetycznego – prawie cały strumień magnetyczny jest sprzęgnięty z obydwoma 
stronami transformatora. 

Strumieniem głównym Φ nazywa się strumień magnetyczny sprzężony z uzwojeniami 
obu stron transformatora, zaś strumieniami rozproszenia Φrl i Φr2 (inne spotykane 
w literaturze oznaczenie strumieni rozproszenia: Φsl i Φs2) nazywa się strumienie 
magnetyczne sprzężone tylko ze zwojami uzwojenia jednej strony transformatora rys. 51. 

 

 
 

Rys. 51. Transformator jednofazowy dwuuzwojeniowy – zasada działania [wg 1, s. 257] 
 
Dla transformatora obowiązują następujące oznaczenia: 

N1 – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego, 
N2 – liczba zwojów uzwojenia wtórnego, 
U1 – napięcie pierwotne (zasilające), 
U2 – napięcie wtórne, 
I1 – prąd strony pierwotnej, 
I2 – prąd strony wtórnej, 
Ф  − strumień główny skojarzony z uzwojeniami N1 i N2, 
Фr1 – strumień rozproszenia skojarzony z uzwojeniem N1, 
Фr2 – strumień rozproszenia skojarzony z uzwojeniem N2, 
E1 = 4,44N1fФm – wartość skuteczna siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu 

pierwotnym, 
E2 = 4,44N2fФm – wartość skuteczna siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu 

wtórnym, 

2

1
z N

Nn =  – przekładnia zwojowa (inne spotykane w literaturze oznaczenie przekładni: υz), 

2

1
u U

Un =  – przekładnia napięciowa, 

1

2
I I

In =  – przekładnia prądowa. 
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Zależności między różnymi przekładniami: 
1

2

2

1

2

1

I
I

z
z

U
U

≈≈ . 

W przypadku transformatora o przekładni napięciowej różnej od jedności (nu ≠ 1) może 
zachodzić sytuacja: U1 < U2 lub U2 < U1. Napięcie o wyższej wartości nazywa się napięciem 
górnym (UG) a napięcie o wartości niższej – napięciem dolnym (UD). Napięcie pierwotne 
może być napięciem górnym lub dolnym. To samo dotyczy napięcia wtórnego, które może 
być napięciem dolnym lub górnym. 

Jeżeli: 
− U1 > U2, to taki transformator jest transformatorem obniżającym, 
− U2 > U1, to taki transformator jest transformatorem podwyższającym, 
− U1 = U2, to taki transformator jest transformatorem separacyjnym. 

Zgodnie z normą PN-E-06040/1983 przekładnia transformatora jest to stosunek napięcia 
górnego do napięcia dolnego, mierzonych na zaciskach transformatora będącego w stanie 
jałowym. 

Prawie cała moc dostarczona do strony pierwotnej jest oddawana przez stronę wtórną. 
Niewielka różnica między tymi mocami pokrywa straty mocy czynnej w transformatorze 
i pobieraną moc bierną indukcyjną potrzebną do wytworzenia pola magnetycznego. 

Stosunek mocy czynnej oddawanej przez stronę wtórną P2 do moczy czynnej pobieranej 
przez transformator P1 nazywa się sprawnością transformatora: 

1

2

P
Pη =   lub %100

1

2
% P

Pη =  

 
Stan jałowy transformatora 

Stanem jałowym transformatora nazywamy taki stan, w którym strona pierwotna zasilana 
jest napięciem znamionowym a strona wtórna nie jest obciążona. 

W stanie jałowym transformator pobiera niewielki prąd stanu jałowego Io, równy 
(0,03 ÷ 0,1)IN przy bardzo małym współczynniku mocy cosФo. Moc czynna Po pobierana 
z sieci w tym stanie prawie w całości pokrywa straty mocy w rdzeniu, ponieważ straty mocy 
w uzwojeniu zasilanym spowodowane przepływem prądu jałowego są znikomo małe. Także 
strumień rozproszenia strony pierwotnej wywołany prądem Io, ze względu na małą wartość 
tego prądu, jest znikomo mały, tak że dla stanu jałowego z dużą dokładnością można napisać: 

U1 = E1 = 4,44N1fФm 
U2 = E2 = 4,44N2fФm 

W powyższych równaniach E1 i E2 oznaczają siły elektromotoryczne indukowane tylko 
przez strumień główny Φ sprzężony z obydwoma uzwojeniami. 

Dzieląc równania stronami otrzymamy związek: 

u
2

1

2

1 ϑ==
N
N

U
U  

W stanie jałowym stosunek napięć strony pierwotnej do wtórnej odpowiada z dużą 
dokładnością przekładni zwojowej transformatora. Pomiar tych napięć stanowi jeden 
ze sposobów wyznaczania przekładni transformatora, a błędy, którymi są obarczone wyniki, 
są spowodowane błędami użytych przyrządów pomiarowych. 
 
Stan zwarcia transformatora 

Stanem zwarcia transformatora nazywamy taki stan, w którym jedno z uzwojeń jest 
zasilane (np. uzwojenie pierwotne), a drugie jest zwarte przez bardzo małą impedancję, 
praktycznie równą zero. 
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Rodzaje zwarć: 
− awaryjne − występujące w praktyce (np. zwarcie na szynach po stronie wtórnej), 
− pomiarowe − realizowane w laboratorium, w celu określenia parametrów zwarcia 

transformatora (na ogół pomiary te wykonuje się przy odpowiednio obniżonym napięciu). 
 

Prąd zwarcia przy znamionowym napięciu zasilania jest bardzo duży i w stanie 
ustalonym jest (10 ÷ 20) -krotnie większy od prądu znamionowego. 

Stan ten przy zasilaniu napięciem znamionowym jest niebezpieczny dla transformatorów, 
gdyż: 
− siły dynamiczne działające na uzwojenia są bardzo duże (proporcjonalne do kwadratu 

prądów) i powodują ich uszkodzenie, 
− całkowita moc pobrana z sieci w tym stanie wydziela się w postaci ciepła, co powoduje 

szybki wzrost temperatury uzwojeń (straty w uzwojeniach) i ich uszkodzenie wskutek 
przegrzania. 
Całkowita moc pobrana przez transformator w stanie zwarcia jest równa stratom mocy 

w uzwojeniach (Pz = ∆PCu). Prąd zwarcia transformatora jest ograniczony przez rezystancje 
uzwojeń obu stron transformatora Rz oraz reaktancje rozproszeń Xz. 

Charakterystyki zwarcia wyznacza się przy obniżonym napięciu zasilania. Zewrzeć 
należy uzwojenie dolnego napięcia, a zasilić uzwojenie górnego napięcia i wykonać pomiary 
napięcia Uz (rys. 52), prądu pobieranego przez uzwojenie zasilane Iz i mocy Pz przy zmianie 
napięcia od wartości równej zero do wartości powodującej przepływ prądu około 1,2IN. 

Wartość napięcia zasilania, przy której w uzwojeniu strony zasilanej transformatora 
płynie prąd znamionowy IN, nazywa się napięciem zwarcia transformatora. Napięcie zwarcia 
w postaci wartości procentowej napięcia znamionowego podaje się na tabliczce znamionowej: 

%100
N

z
z% ⋅=

U
Uu  (dla Iz = IN) 

a) 
 

 

b) 

 
Rys. 52. Transformator w stanie zwarcia: a) schemat pomiarowy, b) charakterystyki zwarcia [wg 1, s. 260] 

 
Napięcia zwarcia transformatorów energetycznych są znormalizowane i wynoszą 4,5% 

przy napięciu znamionowym strony górnego napięcia do 30 kV, a powyżej tego napięcia 
6% i 10,5%. Dla transformatorów małej mocy napięcie zwarcia jest wyższe, a największe dla 
transformatorów spawalniczych. 

Moc zwarcia Pz pobierana w tym stanie praktycznie w całości pokrywa straty mocy 
w uzwojeniach, co pozwala na obliczenie rezystancji zwarcia transformatora 

2
N

z
z I

PR =  (dla U = Uz)  
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Impedancja zwarcia transformatora Zz jest stosunkiem napięcia zasilania w stanie zwarcia 
do prądu pobieranego przez uzwojenie zasilane. Impedancja ta wraz ze wzrostem napięcia 
i prądu zwarcia praktycznie się nie zmienia ze względu na to, że strumienie rozproszenia 
w dużej części swej drogi zamykają się przez powietrze, a rdzeń praktycznie się nie nasyca. 

 

N

z
z I

UZ =  

Znając rezystancję i impedancję zwarcia wyznacza się reaktancję zwarcia: 
2
z

2
zz RZX −=  

 
 

4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Do czego służy transformator? 
2. Co to jest przekładnia znamionowa transformatora? 
3. Jaki jest związek przekładni napięciowej z przekładnią zwojową? 
4. Jaki stan pracy nazywamy stanem jałowym transformatora? 
5. Czym charakteryzuje się stan jałowy transformatora? 
6. Czym charakteryzuje się stan obciążenia transformatora? 
7. Jaki jest związek przekładni prądowej z przekładnią zwojową? 
8. Dlaczego prąd stanu jałowego jest mniejszy od prądu znamionowego transformatora 

obciążonego? 
9. Na czym polega zwarcie awaryjne transformatora? 
10. Co to jest zwarcie pomiarowe transformatora? 
11. Co nazywamy napięciem zwarcia transformatora? 
12. Co oznaczają pojęcia: napięcie dolne, prąd pierwotny, prąd wtórny, transformator 

obniżający, liczba zwojów uzwojenia górnego? 
13. Co to jest przekładnia transformatora wg PN-83/E-06040? 
14. Co to znaczy: transformator podwyższający? 
15. Jakie są parametry znamionowe transformatora? 
16. Dlaczego jako moc znamionową transformatora podaje się moc pozorną? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dla transformatora o danych znamionowych: 
U1 = 230 V, 
U2 = 24 V, 
SN = 200 VA, 
Uz% = 4 %. 

oblicz: 
– przekładnię znamionową, 
– znamionowy prąd pierwotny i wtórny, 
– napięcie zwarcia transformatora, 
– liczbę zwojów strony pierwotnej, jeżeli liczba zwojów strony wtórnej wynosi 110, 
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dla transformatora o danych: 
U1 = 230 V, 
U2 = 24 V, 
SN = 200 VA, 
Uz% = 4%. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wykorzystać wzory na: 
− przekładnię transformatora jednofazowego, 
− moc znamionową, 
− napięcie zwarcia, 

2) zastosować program komputerowy do wykonania obliczeń, 
3) przedstawić wyniki obliczeń, 
4) dokonać analizy przeprowadzonych obliczeń. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stanowisko komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem, 
– zeszyt do ćwiczeń, długopis. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeprowadź próbę stanu jałowego transformatora jednofazowego w układzie jak na 
rysunku: 

 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z danymi znamionowymi badanego transformatora wskazanego przez 
nauczyciela, 

2) dobrać przyrządy pomiarowe do wykonania ćwiczenia, 
3) połączyć układ według załączonego schematu, 
4) wykonać pomiary dla kilku wartości napięć w granicach napięcia znamionowego, 
5) zastosować program komputerowy do wykonania obliczeń, 
6) wykonać obliczenia następujących parametrów: 

– przekładnię: 
20

10
u U

Un = , 

gdzie U10 i U20 napięcia strony pierwotnej i wtórnej wstanie jałowym, 
– straty w rdzeniu: 10

2
0110FΔ PIRPP e ≈−= , 

gdzie P10 – moc w stanie jałowym, odczytana z watomierza, 
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– współczynnik mocy w stanie jałowym:
010

10
0cos

IU
P

=ϕ , 

7) wyniki pomiarów i obliczeń zapisać w tabeli: 
U1 U02 ΔPFe nu cosφ Lp. [V] [V] [W] -  

1      
2      
      
      

 
8) zastosować zasady bhp podczas pomiarów, 
9) dokonać analizy swojej pracy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− jednofazowy transformator do badań, 
− autotransformator, 
− woltomierz i amperomierz, 
− watomierz, 
− stanowisko komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem, 
− zeszyt do ćwiczeń, 
− ołówek, linijka, inne przybory kreślarskie. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj próbę stanu zwarcia transformatora jednofazowego w układzie jak na rysunku: 

 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z danymi znamionowymi badanego transformatora, 
2) dobrać przyrządy pomiarowe do wykonania ćwiczenia, 
3) połączyć układ według załączonego schematu, 
4) autotransformatorem ustawić taką wartość napięcia, aby popłynął prąd znamionowy, 
5) wykonać pomiary mocy, prądu i napięcia, 
6) zastosować program komputerowy do wykonania obliczeń, 
7) obliczyć napięcie zwarcia, 
8) obliczyć procentowe napięcie zwarcia i porównać wynik z danymi katalogowymi, 
9) określić straty mocy w uzwojeniach, 
10) zastosować zasady bhp podczas pomiarów, 
11) dokonać analizy swojej pracy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− instrukcja do ćwiczenia, 
− jednofazowy transformator do badań, 
− autotransformator, 
− woltomierz i amperomierz, 
− watomierz, 
− stanowisko komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem, 
− zeszyt do ćwiczeń, 
− ołówek, linijka, inne przybory kreślarskie. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) odczytać parametry transformatorów umieszczone w katalogach? □ □ 
2) obliczyć podstawowe parametry różnych transformatorów wykorzystując 

zależności między nimi? □ □ 
3) zmierzyć straty mocy w rdzeniu transformatora? □ □ 
4) zmierzyć straty mocy w uzwojeniach transformatora? □ □ 
5) wyznaczyć napięcie zwarcia w transformatorze? □ □ 
6) zmierzyć rezystancje uzwojeń transformatora? □ □ 
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4.8. Oddziaływanie prądu przemiennego na organizm ludzki 
 
4.8.1. Materiał nauczania 
 
Skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki 

Skutki działania prądu na organizm człowieka można rozpatrywać, jako: 
− fizyczne (np. cieplne), 
− chemiczne (np. zmiany elektrolityczne), 
− biologiczne (np. zaburzenia czynności). 

 
Prąd stały działa na człowieka inaczej niż prąd zmienny. Jedną z różnic jest działanie 

prądu na obdarzone ładunkiem elektrycznym cząsteczki będące składnikami komórek. Pod 
wpływem doprowadzonego napięcia cząsteczki te przemieszczają się, co prowadzi do zmian 
stężenia jonów w komórkach i przestrzeniach międzykomórkowych. Im dłuższy jest czas 
przepływu prądu w tym samym kierunku, tym większych przemieszczeń jonów należy 
oczekiwać. Od właściwych stężeń jonów zależy czynność wielu komórek, między innymi 
komórek mięśni i komórek nerwowych, dlatego też, zmieniające się stężenia jonów w wyniku 
przepływu prądu prowadzą do zaburzenia czynności tych komórek. Prądy przemienne o dużej 
częstotliwości nie wywołują zaburzeń przewodnictwa w nerwach, skurczów mięśni i zaburzeń 
w czynnościach mięśnia sercowego, mogą jednak doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
wskutek wytwarzania ciepła na drodze przepływu przez ciało. Prądy o bardzo wielkich 
częstotliwościach (rzędu kilku tysięcy Hz) mają stosunkowo małą zdolność przenikania 
w głąb tkanek. Im częstotliwości są większe, tym działanie prądu jest bardziej 
powierzchniowe. 

W praktyce najbardziej niebezpieczne dla człowieka są prądy przemienne o częstotliwości 
50, 60 Hz, a więc częstotliwości przemysłowej. 

Progowe wartości odczucia przepływu prądu przez elektrodę trzymaną w ręku wynoszą: 
a) dla mężczyzn: 

− prąd stały 5,0 mA, 
− prąd przemienny (50 ÷ 60 Hz) 1,1 mA, 

b) dla kobiet: 
− prąd stały 3,5 mA, 
− prąd przemienny (50 ÷ 60 Hz) 0,7 mA. 
Prąd przemienny przepływając przez mięśnie, powoduje ich silne skurcze. Człowiek 

obejmujący ręką przewód doznaje skurczu mięśni zginających palce, co powoduje powstanie 
zjawiska zwanego „przymarzaniem” (nie udaje się oderwać ręki od przewodu). 

Wartości prądu „oderwania” (samouwolnienia) wynoszą: 
− dla mężczyzn − 16 mA, 
− dla kobiet − 10,5 mA. 

Przyjęto, więc górną granicę prądu oderwania wynoszącą 10÷12 mA przy prądzie 
przemiennym 50 ÷ 60 Hz. 

Skutki przepływu prądu przez ciało zależą od wartości, drogi i czasu przepływu prądu 
oraz stanu zdrowia porażonego. Decydujący wpływ, gdy chodzi o niebezpieczeństwo porażeń, 
ma wartość prądu i czas przepływu. Prąd przepływający przez ciało człowieka wpływa na 
wartość rezystancji wewnętrznej ciała oraz na wartość niewielkiej, lecz najbardziej 
niebezpiecznej składowej prądu przepływającej przez serce. 
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Działanie prądu elektrycznego na krążenie krwi i oddychanie 
Przepływ krwi w naczyniach krwionośnych jest wywołany pracą serca. Mimo że przez 

serce przepływa niewielka część prądu rażenia, może ona spowodować śmiertelne skutki. 
Przy porażeniu prądem przemiennym o częstotliwości 50÷60 Hz najczęściej występuje 
migotanie komór serca. Stan ten należy do najtrudniej odwracalnych. Istotnym czynnikiem 
decydującym o wystąpieniu migotania komór jest czas przepływu prądu, a w wypadku 
krótkotrwałych przepływów, moment, na jaki przypadł przepływ prądu. Jeśli przypada on na 
początek rozkurczów (przerwa w pracy serca), to prawdopodobieństwo wystąpienia 
migotania jest duże. Przy czasie przepływu krótszym niż 0,2 s., wystąpienie migotania komór 
jest rzadkie. 

Podczas rażenia występują również zaburzenia oddychania. Przepływ prądu przez mózg 
może spowodować zahamowanie czynności ośrodka oddechowego sterującego czynnością 
oddychania, po krótkim czasie może nastąpić ustanie oddychania, krążenia krwi (z powodu 
braku tlenu) i śmierć. Mówiliśmy, że przepływ prądu powoduje silne skurcze mięśni. Podczas 
przepływu prądu przez klatkę piersiową dochodzi, więc do skurczu mięśni oddechowych 
i zaniku ruchów oddechowych, co w konsekwencji prowadzi do uduszenia. 
 
Działanie prądu elektrycznego na układ nerwowy 

Podczas przepływu prądu elektrycznego przez organizm ludzki następuje pobudzenie, 
a następnie porażenie układu nerwowego. Skutkiem tego jest utrata przytomności. Może być 
ona spowodowana: 
− zatrzymaniem krążenia wywołanym niedostateczną pracą serca, migotaniem komór lub 

zatrzymaniem serca. 
− przepływem prądu bezpośrednio przez czaszkę i mózg. Wytwarzanie się dużej ilości 

ciepła przy przepływie prądów o wysokim napięciu może w ciągu kilku sekund wywołać 
nieodwracalne uszkodzenie lub zniszczenie mózgu. 

 
Uszkodzenie skóry, mięśni i kości 

Przepływ prądu przez ciało powoduje wytwarzanie ciepła na drodze tego przepływu. 
Wzrost temperatury może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń organizmu człowieka. 

Najczęściej spotyka się uszkodzenia skóry. W miejscu „wejścia" prądu powstają 
oparzenia: od zaczerwienienia skóry, powstania pęcherzy oparzeniowych, po martwicę skóry 
i zwęglenie. Produkty rozpadu oparzonych tkanek mogą spowodować śmierć porażonego 
nawet w kilka dni po wypadku. 

Innym rodzajem uszkodzeń skóry są tzw. znamiona prądowe, które występują w czasie 
przepływu prądu, przy dobrej styczności z przewodnikiem. 

Przepływ prądu elektrycznego może spowodować również uszkodzenia mięśni. 
W wyniku gwałtownych skurczów może nastąpić przerwanie włókien mięśnia, a więc 
mechaniczne zerwanie mięśnia. Mogą wystąpić również zmiany w strukturze włókien 
mięśniowych, a także uszkodzenia kości. 
 
Działanie pośrednie prądu elektrycznego 

Często spotyka się uszkodzenia ciała wywołane pośrednim działaniem prądu 
elektrycznego, gdy nie przepływa on przez ciało. Dzieje się to podczas powstania łuku 
elektrycznego, w wyniku zwarcia w urządzeniach elektrycznych. 

Łuk elektryczny może spowodować mechaniczne uszkodzenia skóry, mające wygląd ran 
ciętych, kłutych lub postrzałowych. Towarzyszą temu często poważne oparzenia skóry 
powstałe w wyniku zapalenia się odzieży. Łuk elektryczny może wywołać również 
uszkodzenie cieplne i świetlne narządu wzroku. Do urazów wywołanych pośrednio przez prąd 
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należy zaliczyć także złamania i inne obrażenia wynikłe wskutek upadku z wysokości przy 
odruchowej reakcji na porażenie. 
 
Przyczyny porażeń prądem elektrycznym 

Przyczyny wypadków podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych są różne. Przeważnie 
są to: nieostrożność, lekceważenie przepisów, roztargnienie, omyłki, brak odpowiedniej 
konserwacji lub kontroli urządzeń zabezpieczających, zła organizacja pracy, brak nadzoru, źle 
zrozumiane polecenie, niedbałe wykonanie pracy, nieumiejętność lub nieznajomość instrukcji 
oraz nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Następstwem tych przyczyn jest najczęściej dotknięcie 
części znajdujących się normalnie lub przypadkowo pod napięciem względem ziemi. Jeżeli 
dotykający stoi na ziemi, na przewodzącej podłodze lub konstrukcji stalowej, to pod 
działaniem napięcia dotykowego nastąpi przepływ prądu przez jego ciało. 

Napięcie dotykowe jest to napięcie występujące między dwoma punktami, nienależącymi 
do obwodu elektrycznego, z którymi mogą się zetknąć jednocześnie ręce lub ręka i stopy 
człowieka. 

Podczas przepływu prądu w ziemi, między dwoma miejscami na powierzchni gruntu 
oddalonymi o długość kroku może pojawić się napięcie zwane napięciem krokowym. 

 
Ochrona przed porażeniem 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej należy stosować, 
w zależności od zagrożenia, następujące środki: 
− ochronę podstawową. 
− ochronę dodatkową. 

Ochrona podstawowa ma zapobiegać: 
− zetknięciu się człowieka z przewodzącymi częściami obwodów elektrycznych, 

znajdujących się pod napięciem, 
− udzielaniu się napięcia przedmiotom lub częściom przewodzącym, które normalnie nie 

powinny znajdować się pod napięciem, 
Do środków ochrony podstawowej należą: 

1. Izolacja części przewodzących prąd (izolacja całkowita). 
2. Zachowanie przepisowych odległości między częściami pod napięciem, a konstrukcją 

urządzenia: 
a) ochrona całkowita realizowana jest przez stosowanie obudowy lub osłony. 
b) ochrona częściowa realizowana jest poprzez: 

− użycie barier i ogrodzeń, 
− umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki. 

Zadaniem ochrony dodatkowej jest ochrona ludzi i zwierząt przed dotykiem 
bezpośrednim dostępnych części przewodzących, które znalazły się pod napięciem w wyniku 
uszkodzenia izolacji części czynnych instalacji. 

Do środków ochrony dodatkowej należą: 
− zerowanie, 
− uziemienie ochronne, 
− sieć ochronna, 
− wyłączniki przeciwporażeniowe, 
− ochronne obniżenie napięcia, 
− separacja odbiornika, 
− izolowanie stanowiska, 
− izolacja ochronna. 
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Skutki działania pola elektrostatycznego 
Elektryzacja statyczna polega na gromadzeniu się ładunków elektrycznych jednego znaku 

na powierzchni ciał elektrycznie obojętnych. Występuje to podczas tarcia, rozdzielania, 
rozpylania i rozdrabniania materiałów, jeśli przynajmniej niektóre z nich nie są 
przewodnikami. Naelektryzowane powierzchnie wytwarzają pole elektrostatyczne, w którym 
przedmiot przewodzący lub człowiek zostaje naelektryzowany przez indukcję elektryczną. 
Podczas zbliżenia do przedmiotu uziemionego może nastąpić wyładowanie iskrowe, w czasie, 
którego wydziela się duża ilość energii (W ≈ 30 mJ). 

Człowiek chodzący po materiałach izolacyjnych (wykładzina, dywan z tworzyw 
sztucznych) może naładować się do napięcia U ≈ 15 kV i po zbliżeniu ręki do uziemionego 
przedmiotu może narazić się na wyładowanie iskrowe. 

Skutki wyładowań są następujące: 
− gdy U ≈ 3,2 kV, wówczas W ≈ 1 mJ − wyczuwalne ukłucie, 
− gdy U ≈ 10 kV, wówczas W ≈ 40 mJ − ostre ukłucie, 
− gdy U ≈ 20 kV, wówczas W ≈ 40 mJ − silny wstrząs. 

Działanie na organizm ludzki pola elektrostatycznego wytwarzanego przez 
naelektryzowane przedmioty na stanowiskach pracy w przemyśle (10 ≈ 100 kV/m) nie jest 
dostatecznie zbadane, ale zapewne ma wpływ na samopoczucie i zdrowie człowieka. Często 
powtarzające się, nawet słabe wyładowania, działają stresująco. Odruchowe reakcje 
człowieka mogą mieć też skutki wtórne, np. potłuczenie się itp. Pod działaniem wyładowania 
iskrowego może nastąpić wybuch gazów, par, cieczy i pyłów, nawet przy iskrach o małej 
energii, np.: 
W = 0,011 mJ - acetylen, wodór, 
W = 0,15 mJ - pary benzyny, 
W = 11,5 mJ - mąka. 

W miejscach niebezpiecznych pod względem wybuchowym może dojść do wybuchu 
wskutek elektryzacji ludzi. 
 
4.8.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na  pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie są skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka? 
2. Jaka jest różnica w działaniu na organizm człowieka między prądem stałym 

a przemiennym? 
3. Jakie są progowe wartości odczucia przepływu prądu przez elektrodę trzymaną w ręku? 
4. Jakie jest działanie prądu na krążenie krwi i oddychanie? 
5. Jakie jest działanie prądu na układ nerwowy? 
6. Jakie są przyczyny porażeń prądem elektrycznym? 
7. Jakie są środki ochrony podstawowej? 
8. Jakie są środki ochrony dodatkowej? 
 
4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przedstaw, jakie środki ochrony zastosowałbyś przy naprawie urządzenia 
telekomunikacyjnego na stanowisku monterskim. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z urządzeniem przeznaczonym do naprawy, 
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2) zapoznać się z zakresem naprawy, 
3) ustalić, jakie zagrożenia występują podczas wykonywania pracy, 
4) zapoznać się ze sposobami ochrony możliwymi do zastosowania w miejscu pracy, 
5) zaproponować środki ochrony w miejscu pracy, 
6) dokonać analizy wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stanowisko do przeprowadzenia naprawy, 
− zestaw sprzętu ochronnego, 
− katalogi sprzętu ochronnego, 
− zeszyt do ćwiczeń, długopis. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) wskazać okoliczności zastosowania różnego rodzaju sprzętu ochronnego? □ □ 
2) wybrać właściwy dla danej pracy i stanowiska roboczego sposób ochrony 

przeciwporażeniowej? □ □ 
3) skorzystać z katalogów sprzętu ochronnego? □ □ 
4) wskazać zastosowane środki ochrony podstawowej dla konkretnego 

przypadku? □ □ 
5) zastosować środki ochrony dodatkowej? □ □ 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ  
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj dokładnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Odpowiedzi udzielaj wyłącznie na karcie odpowiedzi. 
4. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
5. Test zawiera 20 zadań.  
6. Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 
7. Zaznacz prawidłową według Ciebie odpowiedź wstawiając literę X w odpowiednim 

miejscu na karcie odpowiedzi. 
8. W przypadku pomyłki zaznacz błędną odpowiedź kółkiem, a następnie literą X zaznacz 

odpowiedź prawidłową. 
9. Za każde poprawne rozwiązanie zadania otrzymujesz jeden punkt. 
10. Za udzielenie błędnej odpowiedzi, jej brak lub zakreślenie więcej niż jednej odpowiedzi - 

otrzymujesz zero punktów. 
11. Uważnie czytaj treść zadań i proponowane warianty odpowiedzi. 
12. Nie odpowiadaj bez zastanowienia; jeśli któreś z zadań sprawi Ci trudność – przejdź do 

następnego. Do zadań, na które nie udzieliłeś odpowiedzi możesz wrócić później.  
13. Pamiętaj, że odpowiedzi masz udzielać samodzielnie. 
14. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Rezystorem warstwowym nie jest rezystor o symbolu 

a) RMG. 
b) AT. 
c) OWZ. 
d) RDL. 

 
2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej wykorzystywane jest w 

a) prądnicach i akumulatorach. 
b) transformatorach i kondensatorach. 
c) prądnicach i transformatorach. 
d) transformatorach i akumulatorach. 

 
3. Która zależność opisuje wykres czasowy napięcia przedstawiony na rysunku? 

a) 20(sin314t)V. 
b) 10sin(314t+π/6)V. 
c) 20sin(314t+π/6)V. 
d) 10sin(314t-π/6)V. 
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4. Którą częstotliwość posiada napięcie o wartości chwilowej u = 10⋅(sin314t) V? 
a) 10 Hz. 
b) 20 Hz. 
c) 50 Hz. 
d) 100 Hz. 

 
5. Do pomiarów w obwodzie prądu sinusoidalnego nie stosuje się mierników o ustroju 

a) magnetoelektrycznym. 
b) elektromagnetycznym. 
c) elektrodynamicznym. 
d) ferrodynamicznym. 

 
6. W obwodzie równoległym R, L, C podczas rezonansu zachodzi 

a) rezonans prądów. 
b) rezonans napięć. 
c) impedancja Z dwójnika R, L, C osiąga wartość minimalną. 
d) prąd pobierany ze źródła osiąga wartość maksymalną. 

 
7. Wskaż rysunek, na którym przedstawiono wykres czasowy dla idealnego kondensatora 

 
 

8. Wskaż wykres wektorowy właściwy dla odbiornika RL 

 
9. Jaka jest reaktancja XL idealnej cewki o indukcyjności L = 2 H zasilanej napięciem 

o częstotliwości f = 100 Hz? 
a) 1256 Ω. 
b) 628 Ω. 
c) 140 Ω. 
d) 200 Ω. 

 
10. Jaką impedancję ma rzeczywista cewka, której rezystancja R = 60 Ω, a reaktancja 

X = 80 Ω przy częstotliwości 50 Hz 
a) 20 Ω. 
b) 100 Ω. 
c) 314 Ω. 
d) 157 Ω. 
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11. Obwód jest zasilany napięciem sinusoidalnym f = 50 Hz. Jaka jest wartość napięcia UR? 
a) 20 V. 
b) 40 V. 
c) 60 V. 
d) 80 V. 

 
12. W obwodzie przedstawionym na rysunku rezonans prądów zachodzi, gdy 

a) I = IL = IC. 
b) IR = IL = IC. 
c) IL = IC. 
d) IR = IC. 

 
 
13. Wskaż rysunek przedstawiający przyłączony do sieci trójfazowej odbiornik trójfazowy 

połączony w trójkąt? 
a)  b)  c)  d) 

N

L3

L2

L1

 
 
14. Dla odbiornika trójfazowego symetrycznego połączonego w gwiazdę słuszne są 

zależności 
a) Uf  = U oraz If = I. 
b) Uf = 3 U oraz If  = I. 
c) U = Uf / 3  oraz I = If / 3 . 
d) Uf = U / 3  oraz If = I. 
 

15. Dla odbiornika trójfazowego symetrycznego połączonego w trójkąt słuszne są zależności 
a) Uf  = U oraz If  = I. 
b) Uf = 3  U oraz If  = I. 
c) U = Uf oraz I = 3 If. 
d) Uf = U / 3  oraz If = I. 
 

16. Moc czynną odbiornika trójfazowego symetrycznego obliczamy z zależności 
a) P = 3  Uf If cosφ. 
b) P = 3  U I cosφ. 
c) P = Uicosφ. 
d) P = 3Uicosφ. 
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17. Przy pomiarze mocy czynnej odbiornika trójfazowego (w układzie jak na rysunku) do 
określenia mocy tego odbiornika należy posłużyć się zależnością (P1, P2 – wskazania 
watomierzy) 

 
a) P = P1 + P2. 
b) P = (P1 + P2)⋅cosφ. 
c) P = 3 (P1 + P2). 
d) P = 3 (P1 + P2). 

 
18. Które parametry dotyczą kondensatora ceramicznego oznaczonego symbolami N33 i 101 

a) CN = 33 pF i ujemny współczynnik temperaturowy. 
b) CN = 10 pF i zerowy współczynnik temperaturowy. 
c) CN = 100 pF i ujemny współczynnik temperaturowy. 
d) CN = 33 pF i zerowy współczynnik temperaturowy. 

 
19. Do środków ochrony podstawowej przed porażeniem należy 

a) ochronne obniżenie napięcia. 
b) separacja odbiornika. 
c) izolowanie stanowiska. 
d) izolacja części przewodzących prąd. 

 
20. W obwodzie szeregowym R, L, C podczas rezonansu zachodzi 

a) rezonans prądów. 
b) rezonans napięć. 
c) impedancja Z dwójnika R, L, C osiąga wartość maksymalną. 
d) prąd pobierany ze źródła osiąga wartość minimalną. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ………………………........................................................................................ 
 
Badanie obwodów prądu przemiennego 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź.  
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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