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J

eĂli wrzucisz kulkÚ do piaskownicy, to potoczy siÚ ona niezbyt daleko. Gdyby jednak tÚ
samÈ kulkÚ rzuciÊ na zamarzniÚte jezioro, to zanim by siÚ zatrzymaïa, przebyïaby szmat
drogi. W obu przypadkach do zatrzymania kulki dochodzi w wyniku dziaïania siïy
mechanicznej nazywanej tarciem — na piasku tarcie jest znacznie wiÚksze niĝ na lodzie.
Rezystancja w elektronice w duĝym stopniu przypomina tarcie mechaniczne — hamuje
elektrony (te maïe czÈstki, które tworzÈ prÈd) poruszajÈce siÚ wewnÈtrz materiaïu
przewodzÈcego.
Z tego rozdziaïu dowiesz siÚ, czym dokïadnie jest
rezystancja, gdzie moĝna na niÈ trafiÊ (wszÚdzie)
oraz jak moĝna jÈ wykorzystaÊ do wïasnych celów
poprzez dobór odpowiednich rezystorów
(elementów sïuĝÈcych do kontrolowanego
zwiÚkszania rezystancji) do swoich ukïadów
elektronicznych. NastÚpnie dowiesz siÚ, jak za
pomocÈ rezystorów kontrolowaÊ prÈd w obwodach.
Potem zbudujesz i zbadasz kilka obwodów z uĝyciem
rezystorów i diod LED. A na koniec dowiesz siÚ,
dlaczego rezystory sÈ tak bardzo waĝne — i co siÚ
stanie, gdy jakiĂ waĝny rezystor pójdzie na wagary.
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Ograniczanie przepïywu prÈdu
Rezystancja to wielkoĂÊ charakteryzujÈca opór, jaki dany przedmiot stawia przepïywajÈcemu
prÈdowi. Mimo iĝ brzmi to groěnie, to w rzeczywistoĂci moĝna jÈ wykorzystaÊ do wïasnych
celów. DziÚki rezystancji moĝliwe jest wytwarzanie ciepïa i Ăwiatïa, zmniejszanie przepïywu
prÈdu, gdy jest to konieczne, oraz dostarczanie do urzÈdzeñ prÈdu o odpowiednim napiÚciu.
Kiedy na przykïad elektrony pïynÈ przez ĝarnik ĝarówki, napotykajÈ tak duĝy opór,
ĝe znacznie zwalniajÈ. Gdy przedzierajÈ siÚ miÚdzy atomami ĝarnika, atomy te gwaïtownie
siÚ ze sobÈ zderzajÈ, wydzielajÈc ciepïo, które wytwarza Ăwiatïo ĝarówki.
Wszystko stawia przepïywajÈcym elektronom jakiĂ opór, nawet najlepsze przewodniki
(w istocie istnieje pewna grupa materiaïów, które nie stawiajÈ ĝadnego oporu, nazywajÈ
siÚ one nadprzewodnikami, ale swoje wïaĂciwoĂci zyskujÈ dopiero w bardzo niskich
temperaturach i w tradycyjnej elektronice ich siÚ nie uĝywa). Im wyĝsza rezystancja,
tym bardziej ograniczony przepïyw prÈdu.
Co decyduje o poziomie rezystancji danego przedmiotu? Ma na to wpïyw kilka czynników:

9 Rodzaj materiaïu — niektóre materiaïy pozwalajÈ swoim elektronom

swobodnie siÚ poruszaÊ, a inne trzymajÈ je ĂciĂle na miejscu. Siïa, z jakÈ dany
materiaï stawia opór przepïywajÈcym elektronom, okreĂla jego rezystywnoĂÊ
(opór wïaĂciwy). RezystywnoĂÊ to cecha materiaïu odzwierciedlajÈca jego
chemicznÈ strukturÚ. Przewodniki stawiajÈ wzglÚdnie niski opór elektryczny,
a izolatory — wysoki.

9 Przekrój materiaïu — rezystancja zmienia siÚ odwrotnie w stosunku do pola

powierzchni przekroju przewodnika, tzn. im wiÚksza Ărednica, tym mniejsza
rezystancja, poniewaĝ elektronom ïatwiej jest siÚ poruszaÊ. PomyĂl o wodzie
przepïywajÈcej przez rurÚ — im szersza rura, tym ïatwiej wodzie pïynÈÊ. Z tego
wynika, ĝe miedziany drut o duĝej Ărednicy stawia mniejszy opór elektryczny
niĝ drut miedziany o maïej Ărednicy.

9 DïugoĂÊ materiaïu — im dïuĝszy materiaï, tym wiÚkszy stawia opór, poniewaĝ
na wiÚkszej dïugoĂci dochodzi do wiÚkszej liczby zderzeñ elektronów z innymi
czÈstkami. Rezystancja roĂnie wraz ze wzrostem dïugoĂci przewodnika.

9 Temperatura — w wiÚkszoĂci materiaïów podwyĝszenie temperatury powoduje
zwiÚkszenie oporu elektrycznego. Jest to zwiÈzane z tym, ĝe w wyĝszych
temperaturach czÈstki majÈ wiÚkszÈ energiÚ, przez co dochodzi do znacznie
wiÚkszej liczby zderzeñ miÚdzy nimi, co spowalnia ruch elektronów. WyjÈtkiem
od tej reguïy jest rezystor nazywany termistorem — stawiany przez niego opór
elektryczny zmniejsza siÚ w przewidywalny sposób wraz ze wzrostem temperatury
(nietrudno sobie wyobraziÊ, jak bardzo ta cecha jest przydatna w ukïadach czujników
temperatury). Termistory opisaliĂmy w rozdziale 12.

RezystancjÚ w obwodzie elektronicznym oznacza siÚ symbolem R. Czasami obok
symbolu moĝe znajdowaÊ siÚ dodatkowy napis w indeksie dolnym, okreĂlajÈcy, o którego
elementu rezystancjÚ chodzi, np. RĪ moĝe oznaczaÊ rezystancjÚ ĝarówki w obwodzie.
JednostkÈ rezystancji jest om, a jej symbolem jest grecka litera omega (ȍ). Im wiÚksza
wartoĂÊ omegi, tym wyĝsza rezystancja.
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Om jest bardzo maïÈ jednostkÈ oporu elektrycznego i dlatego w wiÚkszoĂci przypadków
do okreĂlania rezystancji uĝywa siÚ bardzo duĝych wartoĂci, np. kiloomów (poïÈczenie
wyrazów „kilo” i „om”), czyli tysiÈc omów (symbol kȍ), i megaomów (poïÈczenie
wyrazów „mega” i „om”), czyli milion omów (symbol Mȍ). PodsumowujÈc, 1 kȍ = 1000 ȍ,
a 1 Mȍ = 1 000 000 ȍ.

Rezystory — bierne, ale potÚĝne
Rezystory to bierne elementy elektroniczne, które sÈ specjalnie zaprojektowane tak,
aby stawiaïy okreĂlony opór elektryczny (np. 470 ȍ albo 1 kȍ — rysunek 5.1).

Rysunek 5.1. Rezystory majÈ róĝne rozmiary i wartoĂci znamionowe
Mimo iĝ za pomocÈ rezystora nie zwiÚkszysz prÈdu ani nie zmienisz jego kierunku, to
w istocie jest to bardzo potÚĝne maïe urzÈdzenie, poniewaĝ pozwala ograniczaÊ przepïyw
prÈdu w przewidywalny sposób. Odpowiednio dobierajÈc i rozmieszczajÈc rezystory
w róĝnych miejscach obwodu, moĝesz zdecydowaÊ, jaka iloĂÊ prÈdu bÚdzie przesïana
do jego poszczególnych czÚĂci.

Do czego sïuĝÈ rezystory?
Ze wzglÚdu na swojÈ prostotÚ i wszechstronnoĂÊ rezystory naleĝÈ do najpopularniejszych
elementów elektronicznych. NajczÚĂciej uĝywa siÚ ich do ograniczania iloĂci prÈdu
przepïywajÈcego przez obwód, ale za ich pomocÈ moĝna takĝe kontrolowaÊ napiÚcie
dostarczane do wybranej czÚĂci obwodu oraz tworzyÊ obwody czasowe.

Ograniczanie przepïywu prÈdu
Na rysunku 5.2 przedstawiona jest 6-woltowa bateria zasilajÈca diodÚ LED. PrÈd do
diody pïynie przez rezystor oznaczony prostokÈtem. Diody LED (a takĝe wiele innych
czÚĂci elektronicznych) poĝerajÈ prÈd tak, jak dzieci cukierki — próbujÈ wchïonÈÊ
tyle, ile tylko dadzÈ radÚ. Diody majÈ jednak pewnÈ wadÚ — jeĂli pobiorÈ zbyt duĝo
prÈdu, to ulegajÈ spaleniu. Rezystor peïni w takim przypadku bardzo poĝytecznÈ funkcjÚ,
gdyĝ ogranicza iloĂÊ prÈdu przesyïanego do diody (tak jak dobry rodzic ogranicza iloĂÊ
cukierków dziecku).
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Rysunek 5.2. Rezystor ogranicza iloĂÊ prÈdu wpïywajÈcego do delikatnej diody
elektroluminescencyjnej
Zbyt duĝy prÈd moĝe zniszczyÊ wiele elementów elektronicznych, takich jak tranzystory
(opisane w rozdziale 10.) czy ukïady scalone (opisane w rozdziale 11.). UmieszczajÈc
rezystor przed delikatnÈ czÚĂciÈ, ograniczamy iloĂÊ prÈdu, jaka do niej dociera (lecz jeĂli
uĝyjesz za duĝego rezystora, np. 1 Mȍ, czyli 1 000 000 omów, to nie zobaczysz Ăwiatïa,
chociaĝ zostanie ono wytworzone!). Ten prosty zabieg pozwoli Ci zaoszczÚdziÊ
mnóstwo pieniÚdzy i czasu, który musiaïbyĂ poĂwiÚciÊ na wymianÚ uszkodzonych
elementów obwodów.
Ograniczanie przepïywu prÈdu przez rezystory moĝna zaobserwowaÊ w przedstawionym
na rysunku 5.2 obwodzie, wstawiajÈc do niego rezystory o róĝnych wartoĂciach. W sekcji
„Odczytywanie wartoĂci rezystorów staïych” znajdziesz opis kolorowych kodów
paskowych umieszczanych na tych elementach, dziÚki czemu nauczysz siÚ rozpoznawaÊ
ich rezystancjÚ. Na razie podajÚ tylko, jak powinny wyglÈdaÊ te, których potrzebujesz
w tej chwili.
Oto elementy potrzebne do zbudowania obwodu z rezystorem i diodÈ LED:

9 Cztery baterie 1,5 V AA
9 Jedna oprawa na cztery baterie AA
9 Jeden klips do podïÈczania baterii
9 Jeden rezystor 470 ȍ (kod paskowy: ĝóïty, fioletowy, brÈzowy oraz na koñcu
pasek zïoty, srebrny, czarny, brÈzowy lub czerwony)

9 Jeden rezystor 4,7 kȍ (kod paskowy: ĝóïty, fioletowy, czerwony oraz czwarty
pasek w dowolnym kolorze)

9 Jeden rezystor 10 kȍ (kod paskowy: brÈzowy, czarny, pomarañczowy
oraz czwarty pasek w dowolnym kolorze)

9 Jeden rezystor 47 kȍ (kod paskowy: ĝóïty, fioletowy, pomarañczowy
oraz czwarty pasek w dowolnym kolorze)

9 Jedna dioda LED (dowolnego rozmiaru i koloru)
9 Trzy izolowane zaciski szczÚkowe lub jedna pïytka prototypowa
Zbuduj obwód przy uĝyciu zacisków szczÚkowych lub pïytki prototypowej (rysunek
5.3), uĝywajÈc na poczÈtek rezystora 470 ȍ. PamiÚtaj, aby prawidïowo podïÈczyÊ diodÚ,
tzn. krótszym wyprowadzeniem do ujemnego styku baterii. Sposób podïÈczenia
rezystora nie ma znaczenia. ZwróÊ uwagÚ, jak jasno Ăwieci dioda. NastÚpnie wyjmij
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Rysunek 5.3. Dwa sposoby budowania obwodu z rezystorem i diodÈ LED
rezystor i w jego miejsce wïóĝ nastÚpny w kolejnoĂci poziomu rezystancji, potem
kolejny itd. Czy po kaĝdej wymianie dioda Ăwieci sïabiej? Jest tak dlatego, ĝe im wyĝsza
rezystancja, tym wiÚksze ograniczenie przepïywu prÈdu, którego mniej dociera do
diody, co z kolei sprawia, ĝe ta Ăwieci coraz sïabiej.
Na rysunku 5.4 widaÊ obwód równolegïy (zobacz rozdziaï 4.), w których kaĝda gaïÈě
zawiera rezystor o innej wartoĂci. W gaïÚziach z silniejszym rezystorem przepïyw prÈdu
jest bardziej ograniczony, przez co diody w nich ĂwiecÈ z mniejszym natÚĝeniem.

Rysunek 5.4. Wyĝsza rezystancja bardziej ogranicza przepïyw prÈdu,
przez co diody emitujÈ mniej Ăwiatïa

Redukowanie napiÚcia
Przy uĝyciu rezystorów moĝna zmniejszyÊ napiÚcie docierajÈce do róĝnych czÚĂci
obwodów. JeĂli masz np. bateriÚ 9-woltowÈ, ale do zasilenia ukïadu scalonego potrzebujesz
napiÚcia 5 V, to moĝesz zbudowaÊ taki obwód, jaki widaÊ na rysunku 5.5, który na wyjĂciu
wytwarza napiÚcie 5 V. I voilà, moĝesz uĝywaÊ napiÚcia wyjĂciowego, Uwy, tego dzielnika
napiÚcia do zasilania swojego ukïadu (szczegóïowy opis, jak to dziaïa, znajduje siÚ
w rozdziale 6.).
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Rysunek 5.5. Dwa rezystory tworzÈce dzielnik napiÚcia
— typowa technika uzyskiwania róĝnych wartoĂci napiÚcia dla róĝnych czÚĂci obwodu
JeĂli chcesz zobaczyÊ dzielnik napiÚcia w akcji, skonstruuj obwód pokazany na
rysunku 5.6. Potrzebne Ci bÚdÈ do tego nastÚpujÈce czÚĂci:

9 Jedna bateria 9 V
9 Jeden klips do podïÈczania baterii
9 Jeden rezystor 12 kȍ (kod paskowy: brÈzowy, czerwony, pomarañczowy
oraz czwarty pasek w jakimkolwiek kolorze)

9 Trzy izolowane zaciski szczÚkowe lub jedna pïytka prototypowa

Rysunek 5.6. Dwa sposoby budowania obwodu dzielnika napiÚcia
NastÚpnie ustaw miernik uniwersalny na pomiar napiÚcia prÈdu staïego i zmierz
napiÚcie na baterii oraz na rezystorze 15 kȍ, jak pokazano na rysunku 5.7. W moim
przypadku okazaïo siÚ, ĝe bateria zapewnia napiÚcie 9,24 V, a Uwy (napiÚcie na
rezystorze 15 kȍ) wynosi 5,15 V.

Rysunek 5.7. Pomiar napiÚcia dostarczanego przez bateriÚ (po lewej) i napiÚcia na
rezystorze 15 kȍ
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Kontrolowanie cykli czasowych
Przy uĝyciu rezystora w poïÈczeniu z innym popularnym elementem elektronicznym
— kondensatorem, którego opis znajduje siÚ w rozdziale 7. — moĝna uzyskaÊ dajÈce
siÚ przewidzieÊ wzrosty i spadki napiÚcia w wybranych miejscach. Dowiesz siÚ, ĝe
z poïÈczeñ rezystorów z kondensatorami moĝna tworzyÊ coĂ w rodzaju klepsydry,
co bardzo siÚ przydaje w obwodach, w których waĝne jest odmierzanie czasu
(np. w Ăwiatïach ulicznych). ZasadÚ dziaïania duetu rezystor-kondensator opisaïam
w rozdziale 7.

Rodzaje rezystorów — staïe i zmienne
SÈ dwa rodzaje rezystorów — staïe i nastawne. Obu powszechnie uĝywa siÚ w obwodach
elektronicznych. Poniĝej znajduje siÚ zwiÚzïy opis kaĝdego z nich.

9 Rezystor staïy stawia niezmienny, z góry ustalony opór elektryczny. Znajduje

zastosowanie, gdy trzeba ograniczyÊ przepïyw prÈdu do okreĂlonej wartoĂci
albo podzieliÊ napiÚcie w wybrany sposób. W obwodach z diodami LED
uĝywa siÚ rezystorów do ochrony tych delikatnych elementów przed spaleniem.

9 Rezystor nastawny, czÚsto nazywany potencjometrem lub reostatem, pozwala
nastawiaÊ siïÚ rezystancji od zera omów do fabrycznie okreĂlonej wartoĂci
maksymalnej. Potencjometrów uĝywa siÚ wówczas, gdy trzeba zmieniaÊ wartoĂÊ
prÈdu lub napiÚcia dostarczanego do danej czÚĂci lub danego obwodu. WĂród
urzÈdzeñ, w których uĝyty jest potencjometr, moĝna wymieniÊ Ăciemniacze
Ăwiatïa, ukïady zmiany natÚĝenia děwiÚku w sprzÚcie grajÈcym i czujniki pozycji,
choÊ w sprzÚcie RTV potencjometry zostaïy w znacznym stopniu wyparte przez
urzÈdzenia cyfrowe.

W tej sekcji bliĝej poznasz rezystory staïe i nastawne. Na rysunku 5.8 przedstawiono
symbole uĝywane do oznaczania rezystorów staïych, potencjometrów i reostatów
na schematach ideowych (zobacz ramkÚ „Potencjometr czy reostat?”).

Rysunek 5.8. Symbole do oznaczania rezystorów

Rezystory staïe
Rezystory staïe majÈ fabrycznie okreĂlonÈ rezystancjÚ, ale ich rzeczywiste wartoĂci
mogÈ nieco odbiegaÊ od znamionowej. RóĝnicÚ tÚ wyraĝa siÚ procentowo i okreĂla
mianem tolerancji.
Powiedzmy, ĝe wybraliĂmy do obwodu rezystor o wartoĂci 1000 ȍ i tolerancji 5%.
W takim przypadku rzeczywista wartoĂÊ rezystancji moĝe siÚ wahaÊ w granicach od
950 do 1050 ȍ (poniewaĝ 5% z 1000 wynosi 50). Moĝna powiedzieÊ, ĝe rezystancja
wynosi 1000 ȍ plus minus 5%.
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Ustawiïam swój miernik uniwersalny na pomiar rezystancji i zmierzyïam wartoĂci
piÚciu rezystorów 1000 ȍ o tolerancji 5%. Oto moje wyniki: 985 ȍ, 980 ȍ, 984 ȍ,
981 ȍ oraz 988 ȍ.
Wyróĝnia siÚ dwie kategorie rezystorów staïych:

9 Standardowe, o tolerancji w zakresie od 2 do aĝ 20 procent wartoĂci znamionowej.
Na opakowaniu zawsze jest podane, jak bardzo rzeczywista rezystancja moĝe siÚ
róĝniÊ od znamionowej (np. ±2%, ±5%, ±10% albo ±20%). Tego rodzaju
rezystorów moĝna uĝywaÊ w wiÚkszoĂci zastosowañ domowych czy hobbystycznych,
poniewaĝ sïuĝÈ one do ograniczania prÈdu lub dzielenia napiÚcia w pewnym
okreĂlonym zakresie. W wielu ukïadach elektronicznych moĝna spotkaÊ rezystory
o tolerancji w zakresie od 5 do 10 procent.

9 Rezystory precyzyjne, o tolerancji w zakresie 1 procenta wartoĂci znamionowej.
Uĝywa siÚ ich w obwodach, w których wymagany jest bardzo duĝy stopieñ
dokïadnoĂci, np. sïuĝÈcych do precyzyjnego pomiaru czasu, lub w ukïadach
stabilizujÈcych napiÚcie.

Wiele rezystorów ma ksztaït cylindra, z którego wyprowadzone sÈ dwie koñcówki
(rysunek 5.1) sïuĝÈce do podïÈczania go do innych elementów obwodu (aby dowiedzieÊ
siÚ o wyjÈtkach, przeczytaj ramkÚ „Rozpoznawanie rezystorów na pïytkach drukowanych”,
która znajduje siÚ dalej w tym rozdziale). Na pewno ucieszy CiÚ wiadomoĂÊ, ĝe te maïe,
miïe urzÈdzenia z dwoma wyprowadzeniami moĝna podïÈczaÊ do obwodu w dowolny
sposób, tzn. nie istniejÈ w ich przypadku takie pojÚcia, jak strony lewa i prawa czy góra i dóï.
WiÚkszoĂÊ rezystorów staïych zdobiÈ kolorowe paski, za pomocÈ których zakodowane
sÈ informacje o wartoĂci znamionowej i tolerancji rezystorów (zobacz sekcjÚ
„Odczytywanie wartoĂci rezystorów staïych”). Lecz nie dotyczy to wszystkich;
niektóre majÈ na obudowie wydrukowanÈ wartoĂÊ i parÚ innych liczb, które ïatwo
moĝna pomyliÊ. JeĂli nie masz pewnoĂci, jaka jest wartoĂÊ rezystancji danego
rezystora, sprawdě jÈ za pomocÈ swojego miernika uniwersalnego, jak np. pokazano
na rysunku 5.9. Podczas pomiaru rezystor nie powinien byÊ podïÈczony do obwodu,
poniewaĝ moĝe to spowodowaÊ zafaïszowanie wyniku.

Rysunek 5.9. RzeczywistÈ rezystancjÚ rezystora moĝna zmierzyÊ
za pomocÈ miernika uniwersalnego
W projektach obwodów zazwyczaj podawane sÈ bezpieczne zakresy wartoĂci rezystorów.
Czasami podana jest wartoĂÊ dla kaĝdego rezystora z osobna, a czasami wartoĂÊ
sumaryczna dla wszystkich rezystorów w obwodzie. Szukaj tych informacji w spisie
czÚĂci lub na schemacie ideowym. Jeĝeli na schemacie nie okreĂlono tolerancji, moĝna
przyjÈÊ standardowÈ tolerancjÚ (±5 lub ±10%).
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Odczytywanie wartoĂci rezystorów staïych
Kolorowe linie zdobiÈce wiÚkszoĂÊ rezystorów oprócz cieszenia naszych oczu speïniajÈ
jeszcze jednÈ funkcjÚ. W kolorach tych zakodowane sÈ informacje o wartoĂci
znamionowej i tolerancji rezystorów. Lecz nie dotyczy to wszystkich; niektóre majÈ
nieciekawy, jednolity kolor i wydrukowanÈ wartoĂÊ cyfrowÈ na obudowie. Kolorowy
kod zaczyna siÚ z jednej strony rezystora i skïada siÚ z kilku kolorowych pasków. Kaĝdy
kolor symbolizuje jakÈĂ wartoĂÊ, a jego poïoĝenie decyduje o sposobie interpretacji.
Standardowe rezystory majÈ cztery kolorowe paski: trzy pierwsze okreĂlajÈ wartoĂÊ
znamionowÈ rezystora, a czwarty — jego tolerancjÚ. Przy uĝyciu informacji
przedstawionych w tabeli 5.1 moĝna rozszyfrowaÊ wartoĂÊ znamionowÈ
standardowego rezystora w nastÚpujÈcy sposób:
9 Pierwszy pasek oznacza pierwszÈ cyfrÚ.

9 Drugi pasek oznacza drugÈ cyfrÚ.
9 Trzeci pasek oznacza mnoĝnik w postaci liczby zer, pod warunkiem ĝe nie ma
koloru zïotego lub srebrnego.
x

JeĂli trzeci pasek jest zïoty, wartoĂÊ naleĝy pomnoĝyÊ przez 0,1 (czyli podzieliÊ
przez 10).

x

JeĂli trzeci pasek jest srebrny, wartoĂÊ naleĝy pomnoĝyÊ przez 0,01 (czyli podzieliÊ
przez 100).

9 Czwarty pasek okreĂla tolerancjÚ, jak pokazano w piÈtej kolumnie tabeli 5.1.
JeĂli nie ma czwartego paska, naleĝy przyjÈÊ, ĝe tolerancja wynosi ±20%.

Tabela 5.1. Kolorowy kod rezystorów
Kolor

Pasek 1.

Pasek 2.

Pasek 3.

Tolerancja

Czarny

0

0

100 = 1 (brak zer)

±20%

BrÈzowy

1

1

101 = 10 (jedno zero)

±1%

Czerwony

2

2

10 = 100 (dwa zera)

±2%

Pomarañczowy

3

3

103 = 1000 (trzy zera)

±3%

¿óïty

4

4

104 = 10 000 (cztery zera)

±4%

Zielony

5

5

105 = 100 000 (piÚÊ zer)

brak

Niebieski

6

6

10 = 1 000 000 (szeĂÊ zer)

brak

Fioletowy

7

7

107 = 10 000 000 (siedem zer)

brak

Szary

8

8

108 = 100 000 000 (osiem zer)

brak

Biaïy

9

9

109 = 1 000 000 000 (dziewiÚÊ zer)

brak

Zïoty

0,1 (dzielenie przez 10)

±5%

Srebrny

0,01 (dzielenie przez 100)

±10%

Kup książkę

2

6

Poleć książkę

90

CzÚĂÊ II: Sterowanie prÈdem za pomocÈ elementów elektronicznych
Aby obliczyÊ znamionowÈ wartoĂÊ rezystancji rezystora, naleĝy utworzyÊ liczbÚ
z dwóch pierwszych cyfr (ustawiajÈc je obok siebie) i pomnoĝyÊ jÈ przez mnoĝnik.
Najïatwiej to zrozumieÊ na konkretnym przykïadzie:

9 Czerwony-czerwony-ĝóïty-zïoty — rezystor ozdobiony paskami czerwonym (2),
czerwonym (2), ĝóïtym (4 zera) i zïotym (±5%) (rysunek 5.10) ma rezystancjÚ
znamionowÈ o wartoĂci 220 000 ȍ, czyli 220 kȍ, która moĝe siÚ wahaÊ w górÚ
i w dóï o 5 procent. W zwiÈzku z tym wartoĂÊ rzeczywista rezystancji tego rezystora
moĝe zawieraÊ siÚ w przedziale od 209 kȍ do 231 kȍ.

9 BrÈzowy-czarny-zïoty-srebrny — rezystor ozdobiony paskami brÈzowym (1),
czarnym (0), zïotym (0,1) i srebrnym (±10%) (rysunek 5.10) ma rezystancjÚ
znamionowÈ o wartoĂci 10 · 0,1 = 1 ȍ, która moĝe siÚ wahaÊ w górÚ i w dóï
o 10 procent. W zwiÈzku z tym rzeczywista wartoĂÊ rezystancji tego rezystora
moĝe zawieraÊ siÚ w przedziale od 0,9 do 1,1 ȍ.

Rysunek 5.10. Rozszyfrowywanie kodu paskowego na rezystorze w celu okreĂlenia jego
rezystancji
Rezystory precyzyjne majÈ po piÚÊ kolorowych pasków. Trzy pierwsze oznaczajÈ trzy
pierwsze cyfry, czwarty to mnoĝnik, a piÈty reprezentuje tolerancjÚ (najczÚĂciej ±1%).
Na rezystorach moĝna znaleěÊ przeróĝne kombinacje kolorowych pasków, a niektóre
z tych elementów w ogóle nie majÈ takich oznaczeñ. Dlatego najlepszym rozwiÈzaniem
jest kaĝdorazowe sprawdzanie rzeczywistej wartoĂci za pomocÈ miernika.

Rezystory nastawne, czyli potencjometry
Potencjometry sïuĝÈ do pïynnego ustawiania poziomu rezystancji. SÈ to urzÈdzenia
z trzema wyprowadzeniami, tzn. majÈ trzy kontakty poïÈczeniowe (rysunek 5.11).
Rezystancja miÚdzy dwoma zewnÚtrznymi stykami jest staïa i równa maksymalnej
rezystancji potencjometru. Natomiast miÚdzy stykiem Ărodkowym i kaĝdym z dwóch
pozostaïych rezystancja jest zaleĝna od ustawienia suwaka lub gaïki sïuĝÈcych do
nastawiania poziomu rezystancji.
Potencjometr skïada siÚ ze Ăcieĝki oporowej z poïÈczeniami z obu stron, po której
porusza siÚ szczotka sïuĝÈca do nastawiania wartoĂci oporu w zakresie od zera do
okreĂlonej wartoĂci maksymalnej (rysunek 5.12). Kaĝde zakoñczenie Ăcieĝki oporowej
ma poïÈczenie z jednym z dwóch styków zewnÚtrznych i to wïaĂnie dlatego rezystancja
miÚdzy tymi dwoma stykami jest staïa i równa maksymalnej wartoĂci potencjometru.
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Rysunek 5.11. Do ustawiania rezystancji w tych potencjometrach tarczowych 10 kȍ
sïuĝy gaïka

Rysunek 5.12. ZnajdujÈca siÚ w potencjometrze szczotka porusza siÚ po Ăcieĝce oporowej
ZnajdujÈca siÚ w rezystorze szczotka ma poïÈczenie elektryczne ze stykiem Ărodkowym
i mechaniczne z gaïkÈ, suwakiem lub ĂrubÈ (w zaleĝnoĂci od rodzaju potencjometru).
Gdy szczotka jest przemieszczana, rezystancja miÚdzy stykiem Ărodkowym a jednym
ze styków bocznych zmienia siÚ w zakresie od zera do wartoĂci maksymalnej, a miÚdzy
stykiem Ărodkowym i drugim stykiem bocznym — od wartoĂci maksymalnej do zera.
OczywiĂcie suma tych dwóch wartoĂci jest równa maksymalnej rezystancji staïej
elementu (miÚdzy dwoma stykami bocznymi).
WiÚkszoĂÊ potencjometrów ma oznaczonÈ wartoĂÊ maksymalnÈ — 10 kȍ, 50 kȍ,
100 kȍ, 1 Mȍ itd. Symbol rezystancji (ȍ) nie zawsze jest obecny. JeĂli np. na
potencjometrze bÚdzie nadrukowana wartoĂÊ 50 k, to oznacza to, ĝe przy jego uĝyciu
moĝna ustawiaÊ opór w zakresie od 0 do 50 000 ȍ.
IstniejÈ róĝne rodzaje potencjometrów, np. obrotowe, suwakowe i dostrojcze:

9 Potencjometr obrotowy ma obrotowÈ ĂcieĝkÚ oporowÈ i specjalnÈ gaïkÚ sïuĝÈcÈ

do nastawiania wartoĂci rezystancji. Ten rodzaj potencjometru jest czÚsto
wykorzystywany do budowy urzÈdzeñ elektronicznych. W obudowie urzÈdzenia
wycina siÚ otwór, w który wkïada siÚ potencjometr w taki sposób, aby jego zïÈcza
moĝna byïo poïÈczyÊ z obwodami wewnÚtrznymi, a gaïka regulacyjna wystawaïa
na zewnÈtrz. Uĝywa siÚ ich powszechnie do regulacji gïoĂnoĂci.
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9 Potencjometr suwakowy ma podïuĝnÈ ĂcieĝkÚ oporowÈ, po której porusza siÚ
suwak ruchem prostoliniowym. Uĝywane sÈ w sprzÚcie audio i niektórych
Ăciemniaczach Ăwiatïa.

9 Potencjometr dostrojczy (nazywany teĝ potencjometrem nastawnym) jest
mniejszy od poprzednio opisanych. Montuje siÚ go na pïytkach drukowanych
ukïadów, a do nastawiania wartoĂci oporu sïuĝy specjalny wkrÚt. NajczÚĂciej uĝywa
siÚ go do dostrajania obwodów, np. aby ustawiÊ poziom wraĝliwoĂci czujnika
Ăwiatïa, a nie do dowolnego ustawiania jakichĂ wartoĂci (np. poziomu děwiÚku)
w czasie dziaïania obwodu.

PamiÚtaj, ĝe kiedy gaïka potencjometru zostanie ustawiona na wartoĂÊ zerowÈ,
to element ten nie bÚdzie stawiaï ĝadnego oporu, a wiÚc prÈd bÚdzie przepïywaï przezeñ
bez ĝadnych ograniczeñ. Dlatego czÚsto za potencjometrem wstawia siÚ w poïÈczeniu
szeregowym dodatkowy rezystor staïy, który sïuĝy jako zabezpieczenie ograniczajÈce prÈd.
Trzeba tylko wartoĂÊ tego dodatkowego rezystora dobraÊ w taki sposób, aby w poïÈczeniu
z potencjometrem uzyskaÊ odpowiedni zakres rezystancji (sposób obliczania caïkowitej
rezystancji szeregowo poïÈczonych rezystorów opisaliĂmy nieco dalej w tym rozdziale).
Zakres wartoĂci potencjometru jest podawany tylko w przybliĝeniu. RezystancjÚ
nieoznaczonego potencjometru moĝna zawsze zmierzyÊ za pomocÈ miernika
uniwersalnego (ustawionego na pomiar rezystancji). W ten sam sposób moĝna
teĝ sprawdziÊ aktualnÈ wartoĂÊ rezystancji ustawionÈ miÚdzy stykiem Ărodkowym
i jednym ze styków bocznych (w rozdziale 16. znajduje siÚ szczegóïowy opis metod
pomiaru rezystancji przy uĝyciu miernika uniwersalnego).
Na schematach ideowych potencjometry z reguïy oznacza siÚ symbolem prostokÈta
ze skierowanÈ na niego od góry strzaïkÈ (rysunek 5.8).

Moc znamionowa rezystorów
Czas na zgadywankÚ! Co siÚ stanie, jeĂli przez rezystor przepïynie zbyt duĝa liczba
elektronów? Poprawna odpowiedě brzmi: „Otrzymamy kawaïek wÚgla i nie odzyskamy
straconych pieniÚdzy”. Kiedy elektrony pïynÈ przez materiaï, który stawia opór, wytwarzajÈ
ciepïo, a im wiÚcej elektronów, tym wiÚcej ciepïa.

Potencjometr czy reostat?
Mimo iĝ sïowem potencjometr czÚsto okreĂla siÚ
zbiorczo wszystkie rezystory zmienne, to reostat
i potencjometr to nie to samo. Reostat ma dwie
koñcówki, z których jedna jest podïÈczona do szczotki, a druga do koñcówki Ăcieĝki oporowej. Natomiast
potencjometr ma trzy koñcówki, z których jedna jest
podïÈczona do szczotki, a dwie do obu koñców Ăcieĝki
oporowej. Potencjometr moĝna wykorzystywaÊ jako
reostat (co jest zresztÈ czÚsto praktykowane). W tym
celu naleĝy uĝyÊ tylko dwóch z jego koñcówek. JeĂli
podïÈczy siÚ wszystkie trzy koñcówki do obwodu, to
moĝna otrzymaÊ staïy i zmienny rezystor w jednym!
Kup książkę
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Rozpoznawanie rezystorów na pïytkach drukowanych
W miarÚ zdobywania coraz wiÚkszej wiedzy o elektronice moĝesz zaczÈÊ siÚ ciekawiÊ, co takiego jest
w urzÈdzeniach elektronicznych, które masz w domu
(uwaga: bÈdě ostroĝny i postÚpuj zgodnie z zasadami
opisanymi w rozdziale 13.). Moĝesz otworzyÊ
np. pilota od telewizora, aby zobaczyÊ znajdujÈce
siÚ w nim elementy elektroniczne poïÈczone z diodÈ
LED. W przypadku niektórych pïytek obwodów
drukowanych — których uĝywa siÚ jako bazy do
masowej budowy obwodów powszechnie wykorzystywanych w komputerach i innych ukïadach elektronicznych — rozpoznanie poszczególnych elementów moĝe byÊ trudne. Powodem tego jest to,
ĝe producenci, starajÈc siÚ jak najkorzystniej rozmieĂciÊ elementy na pïytkach i chcÈc zaoszczÚdziÊ
miejsce, stosujÈ rozmaite wyszukane techniki.

Jedna z nich nosi nazwÚ montaĝu powierzchniowego (ang. surface-mount technology — SMT) i polega
na montowaniu elementów bezpoĂrednio na powierzchni pïytki drukowanej. UrzÈdzenia montowane
powierzchniowo, np. rezystory tego typu, majÈ trochÚ
inny wyglÈd niĝ ich odpowiedniki, których uĝywamy
w swoich warsztatach domowych, poniewaĝ nie
majÈ dïugich wyprowadzeñ sïuĝÈcych do podïÈczania ich do obwodów. Elementy takie majÈ wïasny
kod oznaczeñ ich wartoĂci.

Elementy elektroniczne (np. rezystory) mogÈ wytrzymaÊ tylko okreĂlonÈ iloĂÊ ciepïa
(konkretna wartoĂÊ zaleĝy od rodzaju i wielkoĂci elementu), po czym ulegajÈ stopieniu.
Jako ĝe ciepïo jest jednÈ z form energii, a moc to jednostka okreĂlajÈca iloĂÊ energii
zuĝywanej w okreĂlonym czasie, na podstawie mocy znamionowej urzÈdzenia
moĝna wywnioskowaÊ, ile watów (wat, którego symbolem jest litera W, to jednostka
mocy elektrycznej) to urzÈdzenie jest w stanie bezpiecznie wytrzymaÊ.
Kaĝdy rezystor ma okreĂlonÈ moc znamionowÈ. Typowy rezystor moĝe wytrzymaÊ Ƥ
czy ¼ W, ale bez trudu znajdziesz teĝ rezystory póï- i jednowatowe, a niektóre sÈ nawet
ognioodporne (zaczynasz siÚ denerwowaÊ?). OczywiĂcie na samym rezystorze oznaczenia
jego mocy znamionowej nie znajdziesz (byïoby za ïatwo), lecz musisz jÈ okreĂliÊ na
podstawie wielkoĂci elementu (moc znamionowa roĂnie wraz z rozmiarem elementu)
albo sprawdziÊ w katalogach producenta bÈdě dostawcy czÚĂci.
Jak w takim razie dobraÊ do obwodu rezystor na podstawie jego mocy znamionowej?
Najpierw naleĝy oszacowaÊ najwyĝszÈ wartoĂÊ mocy, jakÈ element ten bÚdzie musiaï
wytrzymaÊ, a nastÚpnie wybiera siÚ rezystor o mocy znamionowej równej tej wartoĂci
lub wyĝszej. Moc oblicza siÚ z poniĝszego wzoru:
P=U·I
U oznacza napiÚcie (w woltach, których symbolem jest litera V) w rezystorze, a I oznacza
natÚĝenie (w amperach, których symbolem jest litera A) prÈdu pïynÈcego przez rezystor.
Zaïóĝmy, ĝe wartoĂÊ napiÚcia wynosi 5 V, a my chcemy przepuĂciÊ przez rezystor prÈd
o natÚĝeniu 25 mA (miliamperów). Aby obliczyÊ moc, wykonujemy mnoĝenie 5 · 0,025
(przypomnijmy, ĝe miliamper to jedna tysiÚczna ampera). Otrzymamy wynik 0,125 W,
czyli Ƥ W. Wiemy wiÚc juĝ, ĝe rezystor o mocy znamionowej Ƥ moĝe byÊ wystarczajÈcy,
a rezystor o mocy ¼ W na pewno siÚ nie przegrzeje.
Do wiÚkszoĂci amatorskich projektów wystarczÈ rezystory o mocy ¼ czy wata.
Rezystory o wysokiej mocy uĝywane sÈ w obwodach o wysokim obciÈĝeniu, np.
sterujÈcych silnikami albo lampami, które do dziaïania wymagajÈ trochÚ wiÚkszego prÈdu.
Rezystory o wysokiej mocy majÈ róĝne ksztaïty i zawsze sÈ wiÚksze od przeciÚtnego
rezystora. Rezystory o mocy powyĝej 5 W dodatkowo opakowuje siÚ w tworzywo
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epoksydowe (albo jakiĂ inny wodo- i ognioodporny materiaï) i majÈ one ksztaït
prostokÈtny, a nie walcowaty. Niektóre rezystory o wysokiej mocy majÈ nawet
dodatkowy metalowy radiator, którego ĝeberka odprowadzajÈ ciepïo na zewnÈtrz.

Èczenie rezystorów
Kiedy pójdziesz na zakupy, to szybko spostrzeĝesz, ĝe nie zawsze moĝna dostaÊ dokïadnie
taki rezystor, jakiego siÚ potrzebuje. Jest to spowodowane tym, ĝe producentom nie opïaci
siÚ produkowaÊ rezystorów o kaĝdej moĝliwej wartoĂci rezystancji, a wiÚc wytwarzajÈ
tylko ograniczony asortyment tych urzÈdzeñ. Zaraz wyjaĂnimy, jak moĝna rozwiÈzaÊ ten
problem. Na przykïad ze ĂwiecÈ nie znajdziesz rezystora o wartoĂci 25 kȍ, natomiast
rezystorów o wartoĂci 22 kȍ jest w sklepach na pÚczki! Sztuka polega na tym, aby
uzyskaÊ wymaganÈ rezystancjÚ, uĝywajÈc standardowych dostÚpnych rezystorów.
Rezystory moĝna ïÈczyÊ na róĝne sposoby, aby uzyskaÊ rezystancjÚ zastÚpczÈ o wartoĂci
prawie identycznej z wartoĂciÈ, której potrzebujesz. A poniewaĝ typowy rezystor i tak
ma zakres tolerancji od 5 do 10 procent wartoĂci znamionowej, ïÈczenie rezystorów nie
sprawia ĝadnych kïopotów.
Èczenie rezystancji podlega pewnym zasadom, które poznasz w tym podrozdziale. Naleĝy
siÚ nimi kierowaÊ nie tylko przy wyborze rezystorów do swoich wïasnych obwodów, lecz
równieĝ kiedy analizuje siÚ obwody elektroniczne innych osób. JeĂli np. wiadomo, jakÈ
rezystancjÚ ma ĝarówka w obwodzie, i poïÈczy siÚ z niÈ szeregowo rezystor, to aby obliczyÊ
caïkowity prÈd przechodzÈcy przez te dwa urzÈdzenia, trzeba znaÊ ich zastÚpczÈ rezystancjÚ.

Szeregowe ïÈczenie rezystorów
Aby wykonaÊ szeregowe poïÈczenie rezystorów, naleĝy je zïÈczyÊ za wyprowadzenia,
tak jak widaÊ na rysunku 5.13, aby przez wszystkie po kolei przepïywaï ten sam prÈd.
Pierwszy rezystor ogranicza prÈd o pewnÈ wartoĂÊ, nastÚpny redukuje prÈd jeszcze
bardziej itd. Z tego taki wniosek, ĝe kaĝdy kolejny rezystor w poïÈczeniu szeregowym
zwiÚksza ogólnÈ wartoĂÊ rezystancji.

Rysunek 5.13. Rezystancja zastÚpcza kilku rezystorów poïÈczonych szeregowo jest
równa sumie wartoĂci poszczególnych rezystorów w szeregu
Aby obliczyÊ ïÈcznÈ (zastÚpczÈ) rezystancjÚ kilku rezystorów w szeregu, naleĝy po
prostu zsumowaÊ ich wartoĂci. ZasadÚ tÚ moĝna przedstawiÊ w postaci nastÚpujÈcego
ogólnego wzoru:
Rszereg = R1 + R2 + R3 + R4 + …
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Symbolami R1, R2, R3 itd. oznaczone sÈ wartoĂci rezystancji kolejnych rezystorów, a Rszereg
reprezentuje ogólnÈ rezystancjÚ zastÚpczÈ. PamiÚtaj, ĝe przez wszystkie rezystory
w szeregu pïynie ten sam prÈd oraz ĝe wszystkie rezystory dodajÈ czÚĂÊ ogólnej
rezystancji.
PrzedstawionÈ zasadÚ obliczania rezystancji zastÚpczej moĝna zastosowaÊ przy wybieraniu
rezystorów do swojego obwodu. Zaïóĝmy, ĝe potrzebujemy rezystancji o wartoĂci 25
kȍ, ale nie znajdujemy standardowego rezystora o takich parametrach. W takim razie
moĝemy poïÈczyÊ szeregowo dwa standardowe rezystory o wartoĂciach 22 kȍ i 3,3 kȍ,
aby uzyskaÊ rezystancjÚ o wartoĂci 25,3 kȍ. Otrzymana wartoĂÊ róĝni siÚ od wymaganej
zaledwie o niecaïe dwa procent, a jak wiemy, zakres tolerancji typowych rezystorów
wynosi od 5 do 10 procent.
Kiedy sumujesz wartoĂci rezystancji, uwaĝaj na to, w jakich jednostkach sÈ one wyraĝone.
Gdy zechcesz na przykïad poïÈczyÊ szeregowo rezystory o wartoĂciach 1,2 kȍ, 680 ȍ
i 470 ȍ (rysunek 5.13), to przed dodaniem musisz te wartoĂci zamieniÊ na tÚ samÈ
jednostkÚ, np. om. Aby obliczyÊ rezystancjÚ zastÚpczÈ przedstawionych rezystorów,
naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈce obliczenia:
Rz = 1200 ȍ + 680 ȍ + 470 ȍ = 2350 ȍ lub 2,35 kȍ
W obwodach szeregowych rezystancja zastÚpcza jest zawsze wiÚksza od rezystancji
poszczególnych elementów. Fakt ten moĝna wykorzystaÊ przy projektowaniu obwodów.
JeĂli np. chcesz ograniczyÊ iloĂÊ prÈdu docierajÈcego do ĝarówki, ale nie znasz wartoĂci
rezystancji tej ĝarówki, to moĝesz poïÈczyÊ z niÈ szeregowo rezystor, aby mieÊ pewnoĂÊ,
ĝe caïkowita rezystancja w obwodzie jest nie mniejsza niĝ rezystancja dodanego
rezystora. W obwodach, w których podïÈczony jest rezystor zmienny (np. w Ăciemniaczach
Ăwiatïa), umieszczenie rezystora staïego w szeregu z rezystorem zmiennym daje gwarancjÚ,
ĝe przepïyw prÈdu bÚdzie ograniczony nawet wówczas, gdy pokrÚtïo potencjometru
zostanie przekrÚcone na wartoĂÊ zerowÈ (sposób obliczania natÚĝenia prÈdu dla okreĂlonej
kombinacji napiÚcia i rezystancji opisaliĂmy dalej w tym rozdziale).
Sam zobacz, jak maïy rezystor podïÈczony szeregowo moĝe uratowaÊ diodÚ LED.
Skonstruuj obwód widoczny na rysunku 5.14 przy uĝyciu nastÚpujÈcych czÚĂci:

9 Jedna bateria 9 V
9 Jeden klips do podïÈczania baterii
9 Jeden rezystor 470 ȍ (ĝóïty, fioletowy, brÈzowy)
9 Jeden potencjometr 10 kȍ
9 Cztery zaciski szczÚkowe
9 Jedna dioda LED dowolnego rozmiaru i koloru
PodïÈcz do obwodu styk Ărodkowy i jeden ze styków bocznych potencjometru (drugi
styk boczny pozostaw wolny) i nie zapomnij prawidïowo podïÈczyÊ diody LED, której
krótsza nóĝka powinna byÊ poïÈczona z ujemnym biegunem baterii.
PokrÚÊ gaïkÈ potencjometru i obserwuj diodÚ. Wraz ze zmianami rezystancji intensywnoĂÊ
Ăwiatïa powinna siÚ zmieniaÊ od bardzo jasnego do bardzo sïabego (i odwrotnie).
Ustaw gaïkÚ potencjometru mniej wiÚcej na Ărodku zakresu oraz wymontuj z obwodu
rezystor, aby podïÈczyÊ diodÚ bezpoĂrednio do potencjometru, jak pokazano na
rysunku 5.14 po prawej. NastÚpnie przekrÚÊ gaïkÚ w kierunku powodujÈcym zwiÚkszenie
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Rysunek 5.14. Rezystor poïÈczony szeregowo z potencjometrem sprawia, ĝe do diody
LED dociera ograniczona iloĂÊ prÈdu, nawet gdy w potencjometrze zostanie ustawiona
zerowa rezystancja. Gdyby nie rezystor, dioda by siÚ spaliïa
jasnoĂci Ăwiecenia diody LED. PrzekrÚÊ do koñca i obserwuj, co siÚ dzieje z diodÈ.
W miarÚ zbliĝania siÚ rezystancji do 0 ȍ dioda powinna robiÊ siÚ coraz jaĂniejsza,
aĝ w koñcu przestanie ĂwieciÊ. Przy braku rezystancji ograniczajÈcej przepïyw prÈdu
mogïo dojĂÊ do spalenia elementu. (JeĂli tak, to moĝesz go wyrzuciÊ, poniewaĝ jest
juĝ bezuĝyteczny).

Równolegïe ïÈczenie rezystorów
W równolegïym ïÈczeniu dwóch rezystorów ïÈczy siÚ razem ich wyprowadzenia
(rysunek 5.15), dziÚki czemu kaĝdy rezystor otrzymuje takie same napiÚcie. PrÈd pïynie
dwiema Ăcieĝkami, a wiÚc mimo ĝe kaĝdy rezystor ogranicza prÈd pïynÈcy przez jednÈ
ze Ăcieĝek, zawsze jest dodatkowa Ăcieĝka, którÈ moĝe popïynÈÊ dodatkowy prÈd. Z punktu
widzenia napiÚcia ěródïowego efektem równolegïego poïÈczenia rezystorów jest
zmniejszenie ogólnej rezystancji.

Rysunek 5.15. Rezystancja zastÚpcza rezystorów poïÈczonych równolegle jest zawsze
mniejsza niĝ rezystancja któregokolwiek z uĝytych rezystorów
Do obliczania rezystancji zastÚpczej dwóch rezystorów poïÈczonych równolegle uĝywa
siÚ poniĝszego wzoru:
Rrówn =
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Symbole R1 i R2 oznaczajÈ wartoĂci poszczególnych rezystorów.
Pewnie pamiÚtasz, ĝe kreska oddzielajÈca licznik od mianownika w uïamku zwykïym
reprezentuje dzielenie. Zatem powyĝszy wzór moĝna przeksztaïciÊ do nastÚpujÈcej
postaci:
Rrówn = (R1·R2) ÷ (R1+R2)

W przykïadzie przedstawionym na rysunku 5.14 poïÈczono równolegle dwa rezystory 2 kȍ.
Ich rezystancja zastÚpcza wynosi zatem:
Rz =
=

2000  2000
2000  2000
4000000
4000

= 1000
Rz = 1 kȍ
Poniewaĝ rezystory w tym przykïadzie majÈ jednakowÈ rezystancjÚ, z poïÈczenia ich
w sposób równolegïy uzyskaliĂmy rezystancjÚ zastÚpczÈ równÈ poïowie ich wartoĂci.
W wyniku tego kaĝdy rezystor pobiera poïowÚ dostarczanego prÈdu. JeĂli rezystory
majÈ róĝne wartoĂci rezystancji, to przez rezystor o mniejszej wartoĂci popïynie wiÚcej
prÈdu niĝ przez rezystor o wiÚkszej wartoĂci.
JeĂli potrzebujesz do swojego obwodu rezystora o nieco wiÚkszej mocy, np. 1 W, ale masz
pod rÚkÈ tylko rezystory o mocy ½ W, to moĝesz w zamian uĝyÊ dwóch rezystorów
o mocy ½ W poïÈczonych równolegle. Dobierz tylko rezystory o takich wartoĂciach,
aby z ich poïÈczenia wyszïa rezystancja o odpowiedniej wartoĂci. Poniewaĝ kaĝdy
z rezystorów pobiera poïowÚ prÈdu, jaki pobieraïby jeden rezystor, rozpraszajÈ one
poïowÚ mocy (przypomnijmy, ĝe moc = natÚĝenie · napiÚcie).
JeĂli w poïÈczeniu równolegïym uĝyje siÚ wiÚcej niĝ dwóch rezystorów, to obliczenia
nieco siÚ komplikujÈ:
Rz =

1
1
1
1


 ...
R1 R2 R3

ZnajdujÈcy siÚ na koñcu mianownika wielokropek oznacza, ĝe naleĝy dodawaÊ
kolejne wielkoĂci odwrotne rezystorów podïÈczonych równolegle do obwodu.
Dla wielu rezystorów poïÈczonych równolegle iloĂÊ prÈdu przepïywajÈcego przez danÈ
gaïÈě jest odwrotnie proporcjonalna do rezystancji w tej gaïÚzi. Innymi sïowy,
im wyĝsza rezystancja w danej gaïÚzi, tym mniej prÈdu przez niÈ przepïywa. PrÈd,
tak jak woda, wybiera drogÚ, którÈ najïatwiej mu pïynÈÊ.
W równaniach moĝna czasami spotkaÊ symbol ||, który oznacza, ĝe rezystory sÈ
poïÈczone równolegle. Na przykïad:
Rz = R1||R2 =
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lub
Rz = R1||R2||R3 =

1
1
1
1


R1 R 2 R3

Kombinacje szeregowych
i równolegïych poïÈczeñ rezystorów
W wielu obwodach uĝywa siÚ zarówno szeregowych, jak i równolegïych poïÈczeñ
rezystorów, aby w niektórych miejscach ograniczyÊ przepïyw prÈdu, a w innych go
rozdzieliÊ. W niektórych przypadkach moĝna obliczyÊ rezystancjÚ zastÚpczÈ poprzez
poïÈczenie równañ dla szeregowych poïÈczeñ rezystorów i dla równolegïych poïÈczeñ
rezystorów.
Na przykïad na rysunku 5.16 rezystor R2 (3,3 kȍ) jest równolegle poïÈczony
z rezystorem R3 (3,3 kȍ), natomiast caïa ta równolegïa kombinacja rezystorów R2 i R3
jest poïÈczona szeregowo z rezystorem R1 (1 kȍ). RezystancjÚ zastÚpczÈ (Rz) tego ukïadu
(w kȍ) moĝna obliczyÊ z nastÚpujÈcego wzoru:
Rz = R1 + (R2||R3)
= R1 +

R 2  R3
R 2  R3

= 1 kȍ +

3,3 kȍ  3,3 kȍ
3,3 kȍ  3,3 kȍ

= 1 kȍ + 1,65 kȍ
= 2,65 kȍ
Rz = 2,65 kȍ

Rysunek 5.16. W wielu obwodach uĝywane sÈ kombinacje szeregowych i równolegïych
poïÈczeñ rezystorów
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W tym obwodzie prÈd dostarczany przez bateriÚ jest redukowany przez zbiorczÈ
rezystancjÚ obwodu, której wartoĂÊ wynosi 2,65 kȍ. PrÈd wychodzÈcy z dodatniego
bieguna baterii przepïywa przez rezystor R1, rozdziela siÚ — jedna poïowa pïynie przez
rezystor R2, a druga poïowa przez rezystor R3 — a nastÚpnie ïÈczy siÚ z powrotem i pïynie
do ujemnego bieguna baterii.
W obwodach czÚsto uĝywane sÈ znacznie bardziej skomplikowane kombinacje rezystorów
niĝ przedstawione kombinacje poïÈczeñ szeregowych i równolegïych, a obliczenie ich
rezystancji równowaĝnej nie zawsze jest ïatwe. Do ich analizy trzeba posïugiwaÊ siÚ
macierzami. Poniewaĝ to nie jest ksiÈĝka z dziedziny matematyki, nie bÚdziemy zagïÚbiaÊ
siÚ w szczegóïy obliczeñ z wykorzystaniem macierzy.

Mierzenie rezystancji zastÚpczej
Za pomocÈ miernika uniwersalnego moĝna zmierzyÊ
rezystancjÚ w omach, jak równieĝ zweryfikowaÊ rezystancjÚ zastÚpczÈ rezystorów poïÈczonych szeregowo i równolegle.

Na zdjÚciu po lewej rezystancja zastÚpcza szeregowo poïÈczonych rezystorów wynosi 254 kȍ
(220+33+1), natomiast rezystancja rzeczywista
zmierzona za pomocÈ miernika wynosiïa 255,4 kȍ.

Na poniĝszych zdjÚciach pokazano sposób mierzenia
rezystancji zastÚpczej trzech rezystorów poïÈczonych
szeregowo (po lewej), dwóch rezystorów poïÈczonych równolegle (Ărodek) i kombinacji rezystora
poïÈczonego szeregowo z dwoma rezystorami poïÈczonymi równolegle. Wybierz którÈĂ z tych trzech
wersji i wypróbuj jÈ w swoim warsztacie.

Na zdjÚciu Ărodkowym obliczona rezystancja zastÚpcza wynosi 28,7 kȍ ((220·33)/(220+33)), natomiast rzeczywista rezystancja zastÚpcza wedïug
wskazañ miernika wynosiïa 28,5 kȍ.

W obwodzie szeregowo-równolegïym przedstawionym na prawym zdjÚciu obliczona rezystancja
zastÚpcza wynosi 29,7 kȍ (28,7+1), a rzeczywista
Przedstawione na zdjÚciach rezystory majÈ wartoĂci rezystancja wedïug wskazañ miernika to 29,4 kȍ.
220 kȍ, 33 kȍ oraz 1 kȍ. Na Ărodkowym i prawym
zdjÚciu rezystory poïÈczone równolegle majÈ war- PamiÚtaj, ĝe wartoĂÊ wiÚkszoĂci rezystorów odtoĂci 220 kȍ i 33 kȍ. Rezystor poïÈczony szere- biega nieco od ich wartoĂci znamionowej. Dlatego
wyniki pomiarów w kaĝdym z pokazanych przypadgowo na prawym zdjÚciu ma wartoĂÊ 1 kȍ.
ków róĝniÈ siÚ od wyników obliczeñ (w zakresie
poniĝej 2%).
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Skorowidz
A
akcelerometry, 230
akumulatory
litowo-jonowe, 223
niklowo-kadmowe, 223
niklowo-metalowo-wodorowe, 223
alarm, 210, 326
Ăwiatïoczuïy, 320
Ăwietlny, 322
amper, 28
amperomierz, 295
analiza schematu, 52, 104, 110, 272
analogowe elementy elektroniczne, 267
anoda, 158
anteny, 230
antystatyczne ubranie, 257
architektura komputerów, 341
atomy, 25
automatyczna zmiana zakresu, 297

B
badanie sygnaïów przemiennych, 340
bajt, 193
baterie, 33, 43, 221
AA, 46
blokowe, 221
alkaliczne, 223
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litowe, 223
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ĝycia baterii, 222
czÚstotliwoĂÊ, 35
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D
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Elektronika dla bystrzaków
dioda
przewodzenie prÈdu, 160
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dïawik, 143, 147
dïugoĂÊ materiaïu, 82
domieszkowanie, 157
dostarczanie energii elektrycznej, 33
dostrajanie do stacji radiowych, 147, 149
drugie prawo Kirchhoffa, 58
dziaïanie
alarmu, 326
prÈdu elektrycznego, 252
tranzystora, 176
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E
efekt
pamiÚci, 223
piezoelektryczny, 151
ekranowanie, 148
elektroda, 33
elektromagnes, 141
elektroniczny metronom, 210
elektrony, 25, 26, 37
elektrycznoĂÊ, 25, 140
statyczna, 28
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cyfrowe, 268
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F
farad, 125
filtrowanie, 147
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generator tonów, 326
generowanie
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interpretowanie schematów, 259
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cyfrowo-analogowy, 216
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L
LED, 164
licznik dziesiÚtny 4017, 214
listwy zaciskowe, 219
logika cyfrowa, 191, 203
lutowanie, 284
lutownica, 41, 241
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ekranowanych cewek indukcyjnych, 149
elementów, 218
elementów na staïe, 289
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rezystorów, 94
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temperatury, 229
migacz, 314, 316
samochodowy, 328
migajÈce Ăwiateïka, 210
mikrofon
dynamiczny, 228
krystaliczny, 228
pojemnoĂciowy, 228
Ăwiatïowodowy, 228
mikrokontroler, 215, 341
mikroprocesor, 216
mikroukïad, 190
miliamper, 52, 93
moc, 31, 60
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znamionowa, 93, 163, 232
znamionowa rezystorów, 92
modelowanie dziaïania tranzystorów, 177
modulacja czasu trwania impulsu, 234
modyfikowanie
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montaĝ
powierzchniowy, 93, 199, 289
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multimetr
analogowy, 298
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multiwibrator
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monostabilny, 211
muzyka, 323

N
nadprzewodnik, 82
napiÚcie, 29, 56
elektryczne, 27
polaryzacji, 159
prÈdu, 103
przebicia, 163
przewodzenia, 159
robocze, 234
wsteczne, 160
znamionowe, 126
narzÚdzia, 40, 246
rÚczne, 41, 242
natÚĝenie prÈdu, 35, 103
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nawiÈzywanie poïÈczeñ, 70
neutrony, 25
noĂniki ïadunku, 26
noty aplikacyjne, 202
numer czÚĂci, 265

O
obciÈĝenie, 32
obliczanie
mocy, 60
natÚĝenia prÈdu, 104, 111
rezystancji, 107
rezystancji zastÚpczej obwodu, 110
spadku napiÚcia, 111
staïej czasowej, 145
wartoĂci napiÚcia prÈdu, 105
obniĝanie napiÚcia, 153
obserwowanie ïadowania kondensatora, 119
obudowa, 198
obwód, 31, 49
elektryczny, 24
ïadujÈcy, 135
mieszany, 71
migacza, 315
RC, 132, 134
rezonansowy, 150
RL, 145
rozïadowujÈcy, 135
skali C-dur, 323
strojony, 150
z bateriÈ, 262
z diodÈ LED, 53, 55
z internetu, 339
zamkniÚty, 49
ochrona
przed przepiÚciami, 169
zdrowia, 250
odczytywanie wartoĂci
kondensatorów, 127
rezystorów, 89
ogniwa
fotoelektryczne, 35
fotowoltaiczne, 35
sïoneczne, 35
ograniczanie
iloĂci prÈdu, 316
przepïywu prÈdu, 83
om, 82
omomierz, 296
opaska antystatyczna, 42, 256
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opór, 81
oscylator, 151
oscyloskop, 340
oznaczenia
elementów elektronicznych, 265
masy, 264
indukcyjnoĂci, 148

P
panel sïoneczny, 224
para Darlingtona, 186
parametry tranzystorów, 183
pasmo czÚstotliwoĂci, 231
pasywne czujniki ruchu, 229
pierwiastek, 25
piksel, 37
pin header, 220
pïytka
drukowana, 76, 289
perforowana, 289
prototypowa, 40, 46, 55
stykowa, 247, 276, 279
perforowana, 289
pobieranie prÈdu staïego, 33
poczÈtek, 133
podstawka lutownicy, 241
pojemnoĂci kondensatorów, 128
pojemnoĂÊ
elektryczna, 124
zastÚpcza, 132
polaryzacja
diod, 159
kondensatorów, 127
przewodzÈca, 159
tranzystora, 180
zaporowa, 159
pole, 289
poïÈczenia
równolegïe, 65
szeregowe, 64
pomiar
napiÚcia, 57
napiÚcia prÈdu, 303
natÚĝenia prÈdu, 304
rezystancji, 305
potencjaï napiÚcia, 29
potencjometr, 44, 87–92, 306
dostrojczy, 92
obrotowy, 91
suwakowy, 92
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Skorowidz
potencjometry
pozycja
otwarta, 69
zamkniÚta, 69
póïprzewodniki, 35, 53, 155
typu n, 157
typu p, 157
póïprzewodnikowy czujnik temperatury, 229
póïsumator, 195
praca, 31
prawo
Joule’a, 113
Ohma, 72, 101, 110
prÈd, 24, 25, 30, 59
impuls, 165
konwencjonalny, 262
przemienny, 33, 35
przewodzenia, 159, 165
staïy, 33
szczytowy, 165
wpïywajÈcy, 202
wypïywajÈcy, 202
z baterii, 53
prÚdkoĂÊ obrotowa, 234
projektowanie obwodów, 112
prostowanie
peïnookresowe, 163
póïokresowe, 163
prÈdu zmiennego, 162
prostownik, 162
protony, 25, 26
przeciwstawne zmiany prÈdu, 144
przekaěnik, 70
przekïadnia, 234
przekroczenie zakresu, 299
przekrój materiaïu, 82
przeïÈczanie sygnaïów, 182
przeïÈcznik, 43, 50, 69
DPDT, 71
DPST, 70
dwustabilny, 69
jednobiegunowy, 70
koïyskowy, 69
listkowy, 69
przyciskowy, 69
SPDT, 70, 119
SPST, 70
suwakowy, 69
tranzystorowy, 178
wïÈcz-wïÈcz, 73
przepïyw prÈdu, 101
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przepuszczanie prÈdu zmiennego, 122
przetwarzanie danych, 193
przetwornica prÈdu, 35
przetworniki
wejĂciowe, 230
wyjĂciowe, 230
przewodniki, 27
przewody, 218, 219
przewodzenie prÈdu przez diodÚ, 160
przycisk
pojedynczy, 69
rozwierny, 70
zwierny, 70

R
Raspberry Pi, 342
redukowanie napiÚcia, 85
regulacja gïoĂnoĂci, 327
regulator napiÚcia, 163, 203
rejestr, 198
reostat, 87, 92
rezonans, 149
rezystancja, 81, 82, 103
zastÚpcza, 94, 99
rezystor, 39, 44, 53, 81, 306
nastawny, 87, 90
precyzyjny, 88
równolegïy, 111
staïy, 87
rezystywnoĂÊ, 82
rodzaje
baterii, 222
materiaïów, 82
mierników uniwersalnych, 296
pïytek drukowanych, 289
przetworników, 230
rezystorów, 87
ukïadów scalonych, 206
rozlutowywanie, 287
rozïadowywanie, 133
elektrostatyczne, 256
kondensatorów, 117
rozmiary
kondensatorów, 126
pïytek stykowych, 279
rozpoznawanie rezystorów, 93
równolegïe ïÈczenie
kondensatorów, 130
rezystorów, 96
róĝnica potencjaïów, 29, 58
rysowanie linii, 140
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S
samoindukcja, 152
schemat, 36
blokowy, 260
ideowy, 259
Ăwietlnego alarmu, 321
SEM, 28
silniki prÈdu
przemiennego, 147
staïego, 233
siïa elektromotoryczna, 28
sklepy, 343
skïadania ukïadu, 198
spadek
napiÚcia, 29, 58
potencjaïu, 29
sprawdzanie
bezpieczników, 310
diod, 308
kondensatorów, 307
obwodów, 311
obwodu, 318
potencjometrów, 306
przeïÈczników, 310
przewodów i kabli, 309
rezystorów, 306
tranzystorów, 309
sprzÚĝenie transformatorowe, 152
stacje radiowe, 149
staïa czasowa obwodu RC, 134
stan
peïnego naïadowania, 133
tranzystora, 178
sterowanie
dziaïaniem przeïÈcznika, 69
prÈdem, 79
przepïywem prÈdu, 169
Ăwiatïami, 330
stop lutowniczy, 241
stóï warsztatowy, 239
struktura póïprzewodników, 156
strumieñ magnetyczny, 140
styk zwierny
podwójny, 70
pojedynczy, 70
styki ukïadów scalonych, 200
sygnalizacja Ăwietlna, 332
sygnaï
elektryczny, 180
przemienny, 340
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symbole
baterii lub fotoogniw, 263
bramek logicznych, 269
cewki indukcyjnej, 143
elementów analogowych, 267
elementów elektronicznych, 273
kondensatorów, 130
masy, 263, 265
napiÚcia staïego, 263
przekaěników, 270
przeïÈczników, 270
przetworników wejĂciowych, 271
ěródeï zasilania, 262
symulowanie ukïadów, 340
syrena, 325
systemy liczbowe, 192
szczypce do ciÚcia drutu, 242
szeregowe
kondensatorów, 131
ïÈczenie rezystorów, 94
szerokoĂÊ pasma, 206
szkïo powiÚkszajÈce, 243
szum, 147
szyna zasilajÈca, 74

¥
ĂciÈgacz izolacji, 243
Ăciemniacz Ăwiatïa, 24, 76
Ăcieĝka, 32, 289
Ărodki
czyszczÈce, 243
smarne, 244
ĂrubokrÚty, 243
Ăwiatïo z diod LED, 164

T
tabela prawdy, 195
tablica
pierwszej pomocy, 253
prawdy, 197
taktowanie
pulsów, 316
ukïadów logicznych, 210
technika lutowania, 285
temperatura, 82
termistor, 82, 228
termoogniwo, 229
tolerancja kondensatorów, 129
topografia ukïadu, 281
Poleć książkę

Skorowidz
transformator, 152
izolacyjny, 153
obniĝajÈcy napiÚcie, 153
podwyĝszajÈcy napiÚcie, 153
tranzystory, 39, 45, 171, 177
bipolarne, 173, 309
mocy, 175
npn, 173
pnp, 173
polowe, 174
sygnaïowe, 175
trzecia rÚka, 243
tworzenie
elementów logicznych, 197
poïÈczeñ, 63
zegarów, 124
typy termistorów, 228

U
ujĂcie prÈdu, 202
ukïad
555, 208, 210
migacza, 316
ukïady
analogowe, 191
CMOS, 203
elektroniczne, 24, 75
elektryczne, 24
scalone, 39, 45, 76, 189, 268
cyfrowe, 191
liniowe, 191
mieszane, 191
umowny kierunek prÈdu, 52
urzÈdzenia cyfrowe, 297
uziemianie narzÚdzi, 257
uziemienie, 59
uzwojenie
pierwotne, 152
wtórne, 152
uĝycie
cewek indukcyjnych, 148
ukïadów scalonych, 198

W
warsztat, 238
wartoĂci
kondensatorów, 127
rezystorów staïych, 89
znamionowe, 88
znamionowe diod, 160
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wartoĂÊ napiÚcia prÈdu, 103
wat, 31
wiÈzanie kowalentne, 156
wïasna pïytka, 292
wïÈczanie
diody LED, 166
prÈdu, 68
wolt, 28
woltomierz, 295
wtyczki, 220
wybór
czÚstotliwoĂci, 124
przeïÈcznika, 179
rodzaju kondensatora, 126
rodzaju przewodów, 218
tranzystora, 182
zakresu pomiaru, 299
wygïadzanie
napiÚcia, 124
prÈdu, 148
wykonywanie pomiarów, 293
wykorzystywanie energii elektrycznej, 30
wykrywanie
ciepïa, 228
intruzów, 320
wyïadowania elektrostatyczne, 175, 255
wyïÈczanie prÈdu, 68
wyposaĝenie
dodatkowe, 249
warsztatu, 238
wytwarzanie
pola magnetycznego, 141
prÈdu, 27
wzmacniacz, 180
děwiÚku, 327
odwracajÈcy, 207
operacyjny, 206
róĝnicowy, 207
tranzystorowy, 178
wzmacnianie
napiÚciowe, 181
prÈdu, 184
sygnaïów, 172, 179
wzrost napiÚcia, 58

Z
zaciski szczÚkowe, 43, 54
zakres pomiaru, 299
zapobieganie uszkodzeniom pïytek, 284
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zasilacz
sieciowy, 226
stabilizowany, 35
zasilanie, 74, 220
zastosowania
cewek indukcyjnych, 147
diod, 169
alarmu Ăwietlnego, 322
prawa Ohma, 106
zestaw poczÈtkowy, 248
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zimny lut, 287
zintegrowane Ărodowisko programistyczne,
IDE, 216
zïÈcza, 76, 157, 219
zmiany napiÚcia, 122
zwarcie, 32, 51
zwój, 143

½
ěródïo energii elektrycznej, 32
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