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Podstawowe parametry

 Rezystancja nominalna - rezystancja podawana przez producenta 

na obudowie opornika, wyrażona w Omach

i przyjmująca wartości określane według szeregów wartości, rezystancja 

rzeczywista różni się od rezystancji nominalnej, jednak zawsze mieści się w 

podanej klasie tolerancji.

 Tolerancja – inaczej klasa dokładności; podawana w procentach 

możliwa odchyłka rzeczywistej wartości opornika od jego wartości 

nominalnej.

 Moc znamionowa – moc jaką opornik może przez dłuższy czas 

wydzielać w postaci ciepła bez wpływu na jego parametry; przekroczenie 

tej wartości może prowadzić do zmian innych parametrów rezystora (np. 

rezystancji) lub jego uszkodzenia.

 Temperaturowy współczynnik rezystancji – współczynnik 

określający zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury opornika.



Kod paskowy

Kolor

Wartość Mnożnik
Tolerancja

± %

Współczynni

k temp.

± ppm/K

1 pasek 2 pasek 3 pasek 4 pasek
Ostatni 

pasek

brak 20

srebrny 0,01 Ω 10

złoty 0,1 Ω 5

czarny 0 0 x 1 Ω 20 200

brązowy 1 1 x 10 Ω 1 100

czerwony 2 2 x 100 Ω 2 50

pomarańczo

wy
3 3 x 1 kΩ 3 15

żółty 4 4 x 10 kΩ 0,1 25

zielony 5 5 x 100 kΩ 0,5

niebieski 6 6 x 1 MΩ 0,25 10

fioletowy 7 7 x 10 MΩ 0,1 5

szary 8 8 0,05 1

biały 9 9



Zastosowanie rezystorów

 Głównym zastosowaniem rezystorów jest ograniczenie 

napięcia prądu elektrycznego.



Potencjometry



Kondensatory
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Kondensator

 Kondensator to element elektryczny (elektroniczny), 

zbudowany z dwóch przewodników (okładek) 

rozdzielonych dielektrykiem.



Podstawowe parametry kondensatorów
 Pojemność znamionowa - kondensatora jest to wartość pojemności założona przy

wytwarzaniu kondensatora, która z uwzględnieniem tolerancji jest podawana jako jego cecha.

 Napięcie znamionowe - kondensatora jest to wartość napięcia stałego (dla niektórych

kondensatorów wartość napięcia przemiennego o określonej częstotliwości, zwykle 50 Hz),

które może być długotrwale doprowadzone do kondensatora nie powodując jego uszkodzenia

ani jakiejkolwiek trwałej zmiany jego parametrów.

 Znamionowy zakres temperatury pracy - wyrażający względną zmianę

pojemności wywołaną jednostkowym przyrostem temperatury, współczynnik ten może mieć

wartość dodatnią, ujemną lub nawet równą zeru w zależności od typu kondensatora i

rozpatrywanego zakresu temperatur.



Kondensatory elektrolityczne

 Tradycyjnie, w żargonie technicznym, kondensatorami elektrolitycznymi

nazywa się kondensatory aluminiowe z ciekłym elektrolitem.

Prawie wszystkie kondensatory elektrolityczne mają ustaloną polaryzację,

zatem mogą pracować tylko przy określonym znaku napięcia. W przypadku

odwrócenia polaryzacji może nastąpić reakcja elektrochemiczna

prowadząca do zniszczenia kondensatora; wydzielający się w jej wyniku gaz

może doprowadzić do eksplozji jego obudowy.



Kondensatory elektrolityczne aluminiowe

 Jako elektrody dodatniej używa się aluminium. Dielektryk stanowi cienka 

warstwa trójtlenku glinu (Al2O3). Pracują poprawnie tylko dla małych 

częstotliwości, buduje się je tylko dla dużych pojemności, charakteryzują się 

wysokim stosunkiem pojemności do rozmiaru: kondensatory 

elektrolityczne mają na ogół duże rozmiary, lecz kondensatory innego typu 

o tej samej pojemności i napięciu przebicia byłyby znacznie większe, 

charakteryzują się wysokimi prądami upływu, mają umiarkowanie niską 

rezystancję szeregową i małą indukcyjność szeregową.



Kondensatory tantalowe

 Są to kondensatory elektrolityczne w których elektroda

metaliczna wykonana jest z tantalu, zaś warstwę dielektryczną

tworzy pięciotlenek tantalu (Ta2O5). Posiadają wysoką

odporność na warunki zewnętrzne, niewielkie rozmiary: dla

pojemności mniejszych od kilkuset μF porównywalne lub

mniejsze od kondensatorów aluminiowych o tym samym

maksymalnym napięciu przebicia.



Kondensatory foliowe

 Dielektrykiem jest folia z tworzywa sztucznego np. poliestrowa (kondensatory

oznaczane jako KT i MKT), polipropylenowa (KP, MKP) lub poliwęglanowa (KC,

MKC). Elektrody mogą być napylone na tę folię (MKT, MKP, MKC) lub wykonane w

postaci osobnej folii metalowej, zwijanej lub prasowanej wspólnie z folią dielektryka

(KT, KP, KC).

 Dawniej wykonywano również kondensatory z polistyrenu, nazywanego również

styrofleksem (obecnie używa się ich tylko w specjalistycznych zastosowaniach).

Nowoczesnym materiałem na folie kondensatorów jest siarczek polifenylu(PPS).

Pracują poprawnie przy dużym prądzie, mają dużą wytrzymałość napięciową, mają

relatywnie małą pojemność.



Kondensatory ceramiczne

 Kondensatory te są wykonywane w postaci pojedynczej płytki lub stosu płytek ze

specjalnych materiałów ceramicznych. Metaliczne elektrody są napylone na płytki i

połączone z doprowadzeniami kondensatora. Stosowane materiały ceramiczne

mogą mieć bardzo różne właściwości. Pojemności mogą konkurować z

kondensatorami elektrolitycznymi, a przy tym pracujących z dowolną polaryzacją.

Materiały ceramiczne charakteryzują się skomplikowanymi i nieliniowymi

zależnościami parametrów od temperatury, częstotliwości zmian i napięcia. Te o

najniższych wartościach stałej dielektrycznej znakomicie pracują przy wielkich

częstotliwościach, bywają również wykonywane jako kondensatory o zmiennej

pojemności (tzw. trymery).



Kondensatory powietrzne i dostrojcze

 Dielektrykiem jest powietrze – znakomicie pracują przy wysokich

częstotliwościach, często wykonywane są jako kondensatory zmienne

(strojeniowe).



Kondensatory strojeniowe

 Kondensator zmienny nazywany również nastawnym lub strojeniowym –

kondensator, którego pojemność można płynnie zmieniać. W większości

przypadków stosowany jest w obwodach strojeniowych odbiorników

radiowych i telewizyjnych razem z kondensatorami stałymi. Często do

dokładnego zestrojenia wstępnego obwodu stosuje się włączone

równolegle z nim małe kondensatory zmienne, zwane trymerami.



Zastosowania kondensatorów

 Kondensatory stosujemy między innymi w:

 Zasilacze

 Stabilizatory napięcia

 Silniki elektryczne

 Lampy błyskowe

 Iskrowniki



Cewki
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Cewka

 Cewka składa się z pewnej liczby zwojów przewodnika nawiniętych np. na

powierzchni walca (cewka cylindryczna), na powierzchni pierścienia (cewka

toroidalna) lub na płaszczyźnie (cewka spiralna lub płaska). Wewnątrz lub na

zewnątrz zwojów może znajdować się rdzeń z materiału magnetycznego,

diamagnetycznego lub ferromagnetycznego.



Podstawowe parametry

 indukcyjność własna L

 pojemność własna CL

 dobroć Q

 częstotliwość rezonansu własnego w= 1/ LC

Wartość indukcyjności jest wielkością wyjściową przy konstrukcyjnym 

obliczaniu cewek. 

Między poszczególnymi zwojami cewki, a także między zwojami, 

a korpusem i innymi elementami otaczającymi cewkę, występują pojemności 

rozproszone, które można zastąpić jedną pojemnością zastępczą, włączoną 

między skrajne punkty uzwojenia cewki. Jest to pojemność własna cewki. Jej 

wartość zależy od konstrukcji cewki 

i wymiarów.

Dobroć jest stosunkiem reaktancji cewki do rezystancji szeregowej. Niższa 

rezystancja daje wyższą dobroć i filtry mają wówczas większe nachylenie 

zbocza.



Budowa transformatora

 Transformator zbudowany jest z dwóch lub więcej cewek (zwanych

uzwojeniami), nawiniętych na wspólny rdzeń magnetyczny wykonany

zazwyczaj z materiału ferromagnetycznego. Oba obwody są zazwyczaj

odseparowane galwanicznie, co oznacza, że nie ma połączenia

elektrycznego pomiędzy uzwojeniami, a energia przekazywana jest przez

pole magnetyczne. Wyjątkiem jest autotransformator, w którym uzwojenie

pierwotne i uzwojenie wtórne posiadają część wspólną i są ze sobą

połączone galwanicznie.





Zasada działania transformatora

 Jedno z uzwojeń (zwane pierwotnym) podłączone jest do źródła prądu 

przemiennego. Powoduje to przepływ w nim prądu przemiennego. Przemienny prąd 

wywołuje powstanie zmiennego pola magnetycznego. Zmienny strumień pola 

magnetycznego, przewodzony przez rdzeń transformatora, przepływa przez 

pozostałe cewki (zwane wtórnymi). Zmiana strumienia pola magnetycznego 

w cewkach wtórnych wywołuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej – powstaje w 

nich zmienna siła elektromotoryczna (napięcie). Jeżeli pominie się opór uzwojeń 

oraz pojemności między zwojami uzwojeń i przyjmie się, że cały strumień 

magnetyczny wytworzony w uzwojeniu pierwotnym przenika przez rdzeń do 

uzwojenia wtórnego (nie ma strat pola magnetycznego na promieniowanie), to taki 

transformator nazywamy idealnym.


