
Metrologia – Zagadnienia na Egzamin 
1.Warunek równowagi dla mostków prądu zmiennego (Maxwella, Wiena), forma zadania-wyliczyć 
jakiś element. 
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2.Mostek Maxwella (schemat, stan równowagi, dokładność) 
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3.Mostek Wiena (schemat, stan równowagi, dokładność) 
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4.Mostek Scheringa (schemat, warunek równowagi, zastosowanie) 
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Służy do pomiaru pojemności przy dużych 
napięciach 

5.Mostek rezonansowy (schemat, zasada działania) 
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6.Mostek transformatorowy równoważony RC (schemat ,zasada działania)  
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7. Cewka długa jako wzorzec natężenia pola magnetycznego
B=μ0*H  μ0=4*π*10-7 [H/m] Φ=B*S
H – natężenie pola magnetycznego [A/m]
B – indukcja pola magnetycznego [T]
μ0 – współczynnik przenikalności magnetycznej próżni [H/m]
Φ – strumień magnetyczny [Wb]
S – powierzchnia przez którą przenika strumień magnetyczny
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L – długość cewki
r – promień
N – liczba zwojów (Cu)
I – prąd płynący przez cewkę
H – natężenie pola w geometrycznym środku cewki
8. Cewki Helmholtza jako wzorzec natężenia pola magnetycznego:
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n – liczba zwojów każdej cewki
I – prąd płynący w uzwojeniu.
Cewki Helmholtza - układ cewek, wewnątrz którego istnieje duży obszar, o w przybliżeniu stałym wektorze 
indukcji pola magnetycznego. Są one używane do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego i 
kompensacji pola zewnętrznego (głównie ziemskiego). Nazwane na cześć niemieckiego fizyka Hermanna 
von Helmholtza. Układ składa się z dwóch identycznych równoległych cewek. Cewki są połączone 
szeregowo dlatego w każdej z nich płynie taki sam prąd, w tym samym kierunku. Cewki znajdują się w 
odległości równej promieniowi każdej z nich. Taki układ pozwala uzyskać niemal jednorodne pole 
magnetyczne w stosunkowo dużej objętości.

9.Licznik Geigera (budowa ,jak działa):

Szkic budowy i układ licznika Geigera– 

Mullera z gaszeniem zewnętrznym: 1 – okienko, 2 – anoda, 3 – katoda, 4 – izolator, 5 - mieszanina gazów: 
ok. 90 % argonu lub innego gazu szlachetnego i ok. 10 % par alkoholu
Zasada działania: pomiędzy elektrody licznika musi być przyłożone napięcie kilkuset Voltów. Jeżeli do 
wnętrza licznika wpadnie np.: cząstka gamma to przechodząc przez gaz wywoła jonizację atomów gazu 
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wzdłuż swojego toru ruchu. Powstałe w wyniku jonizacji elektrony i jony przyspieszane są w polu 
elektrycznym, zderzają się z innymi atomami powodując dalsze jonizacje i wyładowanie lawinowe. w 
obwodzie zewnętrznym powstaje chwilowy impuls prądu, który przez kondensator kierowany jest do 
licznika impulsów.

10..Oscyloskop analogowy: funkcjonalny schemat blokowy budowa lampy oscyloskopowej wyjaśnić tryb 
pracy ALT i CHOP jak działa wyzwalanie podstawy czasu wpływ układu sprzęgającego RC na obraz na 
ekranie oscyloskopu  

Funkcjonalny schemat blokowy

*Budowa lampy oscyloskopowej 

Su=
L∗

2dU1
D = SU *U

L – odchylenie płytek od ekranu
Su – czułość lampy
ι – długość płytek
d – odległość między płytkami
U1 – napięcie 
D – odchylenie
 *tryby pracy ALT i CHOP 
Tryb ALT - Gdy przycisk ten zostanie zwolniony w trybie pracy dwukanałowej, przebiegi sygnałów 
doprowadzonych do wejśd obu kanałów będą wyświetlane kolejno na przemian (z trybu tego 
korzysta się zwykle przy szybszych prędkościach podstawy czasu) 
Tryb CHOP - Gdy przycisk ten zostanie naciśnięty w trybie pracy dwukanałowej, to oba przebiegi 
są wyświetlane jednocześnie w trybie siekanym (z trybu tego korzysta się przy wolniejszych 
prędkościach podstawy czasu). 
*jak działa wyzwalanie podstawy czasu 

http://elektro2010.ugu.pl/viewtopic.php?p=941&sid=872185bf2f6bdaf65d81bb7cddfef992#


*Podstawowe parametry oscyloskopu:

 Pasmo (od częstotliwości do górnej częstotliwości granicznej fg(taka częstotliwość której 
wzmocnienie sygnału spada o 3dB ))

 Czas narastania (obraz: narastanie wykładnicze od 0,1 do 0,9 wartmaksymalnej) fg
tN

350=

 Współczynnik odchylania w pionie (oś napięcia)

 Współczynnik odchylania w poziomie (oś czasu)

 Liczba torów wejściowych

 Podstawowe parametry lampy oscyloskopowej:
 -Wielkość pola pomiarowego 

-Napięcie przyspieszające
-Rodzaj luminoforu

 Rodzaj zasilania

 Konstrukcja:
-Zwarta
-Z wymiennymi wkładami

Wybór rodzaju pracy

 CH I   /   A    /    X

 CH II   /   B    /    Y

 ALT – praca alternatywna (plamka raz góra raz dołem (szybko zmienne))

 CHOP – praca czoperowa (punkt góra punkt dół.. (wolno zmienne))

 A+/-B  /  X+/-Y suma/różnica dwóch przebiegów

 XY   X odchylanie w poziomie, Y odchylanie w pionie.
Wyzwalanie. Odpowiedzialne za synchronizacje przebiegu Y z przebiegiem X. parametry sygnału 
wyzwalającego poziom i zbocze.

 Wewnętrzne – wyzwalanie przebiegiem badanym a sygnał wyzwalający pobierany jest z 
toru wzmacniacza Y

 Zewnętrzne – dowolnym przebiegiem sygnał wyzwalający doprowadzony z zewnątrz
Sposób sprzęgania 

 pozycja DC – przenoszenie do podzespołów oscyloskopu wszystkich składowych sygnału 
wejściowego, włącznie z składowa stała,

 pozycja AC - podłączenie do podzespołów oscyloskopu tylko składowej zmiennej tej 
pozycji przełącznika wewnętrzny kondensator blokuje składowa stała,

 pozycja GND - odłączenie sygnału pomiarowego, a wejście oscyloskopu zostaje zwarte do 
masy. Pozycje te zwykle stosuje sie po włączeniu oscyloskopu do sieci i wykonywaniu 
czynności ustalających położnie linii podstawy czasu.



11. .oscyloskop cyfrowy, schemat blokowy

12. Multimetry:
a)elektroniczny analogowy (schemat blokowy)



cyfrowy (schemat blokowy, omówić działanie poszczególnych bloków)

 AC – zmienny 

 DC – stały
Rola kontrolera

 Sterowanie pomiarami

 Obliczanie/przeliczanie wartości

 Same mogą zmieniać zakres

 Sygnalizacja błędów (beep)

 Korygowanie charakterystyk
Parametry multimetrów:

 Ilość cyfr na wyświetlaczu

 Czułość (zakresy pomiarowe)

 Dokładność (klasa)



 Dokładność przetwarzanie cyfrowego
Zalety multimetrów:

 Łatwy odczyt (pozbawiony błędów odczytu)

 Dzięki konstrukcji cyfrowej i zastosowaniu kontrolera przy wspólnych układach można 
odczytywać wiele parametrów na raz

 Brak części mechanicznych.

13.Na czym polega zamiana sygnału analogowego na cyfrowy ?  
Polega na tym że sygnał analogowy dzieli się z odpowiednią częstotliwością aby mógł być przetworzony i 
podany w postaci cyfrowej. Korzysta w tym się z parametru częstotliwość próbkowania.

13. Na czym polega zmiana sygnału analogowego na cyfrowy? 
Zadaniem przetwornika analogowo – cyfrowego jest zamiana postaci analogowej sygnału 
wejściowego na postad binarną. Aby dokonad takiego przetworzenia należy wykonad na nim trzy 
fundamentalne operacje: próbkowanie, kwantowanie i kodowanie. 

14.Bezpośredni pomiar czasu (schemat blokowy, przebiegi czasowe na poszczególnych blokach)



15.Bezpośredni pomiar częstotliwości (schemat blokowy, przebiegi czasowe na poszczególnych blokach) 
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τ – w czasie τ
fx – badana częstotliwość
N – ilość impulsów w czasie trwania τ

16.Błąd pomiaru czasu i częstotliwości, od czego zależą 

Błąd pomiaru częstotliwości 
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D=±
1
n

błąd zliczania (dyskretyzacji)

W =±
 fx

f w
błąd generatora wzorcowego

Błąd pomiaru czasu
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17.Cyfrowy pomiar przesunięcia fazowego (przebiegi czasowe i opis) 
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  p opóźnienie w obu kanałach
S błąd synchronizacji
B błąd bramkowania
Z błąd uwarunkowany zniekształceniami

18. komputerowe systemy pomiarowe: 
a) funkcje:

 obliczenia, przetwarzanie danych, wizualizacja, archiwizacja, drukowanie 
wyników, wymiana informacji

 symulacja przyrządów pomiarowych:
a) obsługa specjalistycznych kart lub urządzeń WE/WY
b) jedno urządzenie WE/WY może programowo symulować wiele 

przyrządów
c) wizualizacja i symulacja przyrządów pomiarowych
d) symulacja źródeł sygnałów
e) idealizowanie przyrządów pomocniczych

 zbieranie danych pomiarowych
a) duża ilość pomiarów
b) duża częstotliwość pomiarów
c) pomiary procesów wolnozmiennych
d) duża ilość przyrządów obsługiwanych jednocześnie 
e) niebezpieczne lub niekorzystne warunki pomiarów 

 sterowanie procesem pomiarowym 
a) dobór czasu pomiaru
b) zmiana warunków pomiaru np. temperatury
c) dobór częstotliwości próbkowania
d) sygnalizowanie przekroczenia wartości granicznych
e) wybór przyrządów stosowanych w bieżących pomiarach

komputerowe systemy pomiarowe:
a) obiekt, zjawisko wielkość



b) model materialny, model fizyczny
c) czujniki – sensory
d) kondycjonowanie sygnału
e) pomiar
f) przetwarzanie wyników pomiarowych

systemy pomiarowe

 podstawowy (ten pierwszy ) zaawansowany( ten drugi )
19.Przetwornik A/C z podwojnym całkowaniem

Zasadą działania całkującego przetwornika A/C jest sprowadzanie do zera napięcia wyjściowego integratora 
przez wielokrotne całkowanie. Podstawowymi są dwie fazy całkowania: całkowanie napięcia wejściowego i 
całkowanie napięcia odniesienia o znaku przeciwnym do napięcia wejściowego. Czas całkowania jest 
kalibrowany lub mierzony, co umożliwia określenie napięcia wejściowego. W typowym przetworniku z 
podwojnym całkowaniem najpierw przez zadany czas całkujemy sygnał wejściowy, a następnie całkując 
napięcie odniesienia sprowadzamy całkę do zera mierząc konieczny do tego czas. T2 = T1*Ukś / UR Liczba 



impulsow zliczoną w czasie drugiego całkowania jest proporcjonalna do średniego napięcia wejściowego 
sygnału analogowego. Przetwornik całkuje szumy i zakłocenia sygnału wejściowego. Jest zatem mało 
wrażliwy na szumy wielkiej częstotliwości, a szczegolnie na zakłocenia o częstotliwości będącej 
wielokrotnością odwrotności okresu całkowania.

20.Przetwornik A/C z kompensacją wagową (SAR)

Przetworniki z kompensacją wagową działają metodą kolejnych porownań sygnału wejściowego z coraz 
gęściej (zwykle z dwukrotnym skokiem) podzielony napięciem odniesienia. Kluczowym elementem 
przetwornika z kompensacją wagową jest specjalny rejestr przesuwający (SAR). Układy sterujące wpisują 
do niego częściowy wynik aproksymacji. Liczba krokow aproksymacji jest rowna liczbie bitow 
przetwornika. Rysunek przedstawia poziom napięcia porownywanego z wejściowym w kolejnych krokach 
przetwarzania. 

21.Przetwornik A/C typu FLASH

Układ z bezpośrednim porownaniem rownoległym charakteryzuje się tym, że sygnał wejściowy jest 
jednocześnie porownywany z całym szeregiem napięć odniesienia ustalonych za pomocą dzielnika. Prędkość 
działania takiego układu jest bezkonkurencyjna, ale jest on bardzo drogi I skomplikowany – potrzeba tyle 
komparatorow, ile jest stanow wyjściowych przetwornika. Przetworniki tego typu sa najszybsze ze 
wszystkich rodzajow przetwornikow analogowo – cyfrowych. Metoda przetwarzania amplitudy sygnału 
analogowego na N – bitowa postac cyfrowa, polega na jednoczesnym porownaniu tego sygnału za pomoca 
2n−1 komparatorow z odpowiednimi czesciami napiecia odniesienia, wytworzonymi za pomoca dzielnika 
rezystorowego. Dzielnik taki składa sie z 2n rezystorow. Kod na wyjsciach komparatorow okreslany jest 
jako kod termometryczny. Sygnały wyjściowe wszystkich komparatorow o napieciu odniesienia Vref 
mniejszym lub rownym napieciu wejsciowemu Vin, sa rowne 1, a pozostałe maja wartosc zero. Układ 



dekodera priorytetowego dokonuje konwersji kombinacji sygnałow logicznych na wyjsciach komparatorow 
na N– bitowe słowa cyfrowe. Oczywista zaleta tego przetwornika jest szybkosc przetwarzania. Kazdy cykl 
generuje kolejne słowo cyfrowe. Jednak szybkosc tego przetwornika jest okupiona przez zajmowana 
powierzchnie. Rowniez z każdym kolejnym bitem jego powierzchnia podwaja sie, np.: przetwornik            
8–bitowy zawiera 255 komparatorow, natomiast 9–bitowy potrzebuje 511 komparatorow.

22.Przetwornik C/A (sumowanie napięć) - rezystory ważone

Najczęściej stosuje się dwa typy sieci rezystorow:
- Rezystory o wartościach ważonych,
- Drabinek rezystancyjnych typu R-2R
schemat układu z rezystorami o wartościach ważonych dwojkowo. Układ działa w sposob następujący. 
Sygnały odpowiadające poszczegolnym bitom słowa wejściowego sterują przyporządkowanymi sobie 
przełącznikami. Jeżeli I-ty bit jest rowny 1, to przełącznik zostanie przyłączony doi źrodła napięcia 
odniesienia UR I przez odpowiadający mu rezystor popłynie prąd o wartości: Ii = . 
Rezystancja widziana z wejścia odwracającego wzmacniacza operacyjnego jest zawsze taka sama, 
niezależnie od położenia przełącznikow. Umożliwia to łatwą kompensację błędow wynikających z nie 
zrownoważenia wzmacniacza operacyjnego. Wadą układu jest natomiast stosowanie rezystorow rożniących 
się od siebie znacznie wartością rezystancji. Na przykład, dla przetwornika 10-bitowego przy założeniu, że 
R1=100Ω trzeba zastosować rezystor R10=2 10- l・R1=51,2kΩ.

23.Przetwornik C/A (sumowanie prądow) - R-2R



Liczba rezystorow wchodzących w skład jednej sekcji może być zupełnie dowolna. W szczegolnym 
wypadku sekcja może składać się z pojedynczego rezystora. Otrzymuje się wtedy układ przedstawiony na 
rys. 3. Bity oddalone są od siebie o jedna pozycję, a więc ich wagi rożnią się dwukrotnie (2=21). Należy 
ustalić wspołczynnik tłumienia rowny 1/2. Uzyskuje się go dobierając wartości rezystorow R i 2R. Układ 
działa w ten sposob, że zmiana położenia dowolnego przełącznika powoduje zmiany prądu wpływającego do 
węzła sumacyjnego wzmacniacza operacyjnego o wartość odpowiadającą wadze bitu sterującego dany 
przełącznik. Wzmacniacz operacyjny pracuje jako przetwornik prąd-napięcie i zmienia prąd wypływający z 
drabinki na napięcie wyjśc

24.

27. interfejsy równoległe:
• GPIB (IEC – 625, IEEE – 468)–określa sposób połączenia maksymalnie 15 urządzeń, z których 

jedno pełni zawsze rolę nadrzędną. Każde z urządzeń może być typu Talker (nadawca), Listener 
(odbiorca), lub pełnić obie te funkcje. Po inicjalizacji szyny kontrolerem jest z reguły karta łącząca 
szynę z komputerem, jednak taka sytuacja nie musi trwać długo można zmieniać przy użyciu 
komunikatów kanałowych. 

• Nośnikiem danych w standardzie jest kabel 24-żyłowy. 8 z nich jest połączone na stałe z masą 
urządzenia (poprawia to odporność na zakłócenia 8 przewodów to linie danych DIO1-DIO8 (GPIB 
jest interfejsem równoległym). Pozostałe 8 żył steruje transmisją

• Stanem aktywnym w standardzie GPIB jest zawsze stan niski


