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CO TO JEST POTENCJOMETR I DLACZEGO

Ze studenckich projektów wy³ania siê brak œwiadomoœci na temat tak prostego,
wydawa³oby siê, elementu jakim jest potencjometr. Tymczasem ten element jest ci¹gle
wa¿ny i potrzebny w elektronice, warto wiêc umieæ go u¿ywaæ.

Potencjometr to z punktu widzenia elektroniki regulowany element oporowy,
zaœ z punktu widzenia zwyk³ego u¿ytkownika jest to element mechaniczny po-
siadaj¹cy oœkê. Jeœli potencjometr zosta³ zamontowany w fabrycznym sprzêcie, to na
oœce osadzona jest zwykle ga³ka stercz¹ca z p³yty czo³owej jakiegoœ urz¹dzenia. Ga³ki
czasem pêkaj¹, albo siê gubi¹, wtedy z musu krêcimy wprost za oœkê. Wtedy mamy
bezpoœredni kontakt z potencjometrem...

Typowe zastosowanie potencjometru w sprzêcie powszechnego u¿ytku to
regulacja g³oœnoœci, "basów" i "sopranów".

Najczêœciej u¿ywamy zwyk³ych potencjometrów, takich, jak na rys.1 (widok
ogólny) i rys.2 (napis od spodu). W oznaczeniach typowych potencjometrów polskiej
produkcji stosuje siê litery A i B. “A” oznacza potencjometr liniowy (o liniowej cha-
rakterystyce strojenia), natomiast “B” oznacza potencjometr “logarytmiczny”, tj.
dostosowany do w³aœciwoœci ludzkiego s³uchu ! stosuje siê go do regulacji g³oœnoœci.
Uwaga: nie wszystkie firmy stosuj¹ takie oznaczenia, nale¿y sprawdzaæ przyjête
zasady oznaczania poszczególnych producentów. W oznaczeniach producentów za-
chodnich najczêœciej jest niestety odwrotnie: “A” to logarytmiczny, “B” to liniowy.

Potencjometr jest elementem o trzech koñcówkach. ”Prawdziwe” u¿ycie potencjometru wymaga w³aœnie
wykorzystania wszystkich trzech nóg (bêdziemy to dalej nazywaæ u¿yciem “trójkoñcówkowym)”. Co dziwne,
w³aœnie takie u¿ycie potencjometru ! choæ podstawowe ! sprawia wielu osobom problem.

BUDOWA TYPOWEGO POTENCJOMETRU
Na rys. 3. pokazano potencjometr starszego typu. Ma on pewn¹ “dydaktyczn¹” zaletê ! jest du¿y (œrednica
obudowy to ok. 28mm), dziêki czemu ³atwiej pokazaæ na zdjêciach jego budowê. Uwaga: na rys. 3 z ty³u z lewej
strony widaæ dodatkowe oczko lutownicze (obecnie rzadkoœæ): jest to zacisk s³u¿¹cy pod³¹czeniu metalowej
obudowy potencjometru do masy uk³adu, co poprawia odpornoœæ na zak³ócenia. 

Praktycznie wszystkie wspó³czesne potencjometry (oprócz wieloobrotowych) s¹ w³aœnie tak skon-
struowane, tylko maj¹ mniejsze wymiary. Dodatkowe wyjaœnienie: w potencjometrach suwakowych (rys.14)
œcie¿ka jest u³o¿ona w linii prostej.

Od spodu potencjometru (rys.4) widaæ miêdzy innymi œcie¿kê oporow¹, dwa styki skrajne (1 i 3), a tak¿e
styk ruchomy ! tzw. “œlizgacz”. W demonstrowanym egzemplarzu œlizgacz jest wykonany z kilku po³¹czonych
sprê¿ynuj¹cych drutów. Œlizgacz jest przymocowany mechanicznie do p³ytki z izolatora (tê rolê pe³ni tu br¹zowy
tekstolit), zaœ elektrycznie jest po³¹czony ze stykiem œrodkowym (2) potencjometru. Na rys.4. styk ruchomy jest

Rys. 1. Typowy potencjo-
metr (polski)

Rys. 2. Potencjometr
100kÙ liniowy

Rys. 3.Potencjometr
starszego typu

Rys. 4. Budowa potencjo-
metru

Rys. 5. Œlizgacz w pozycji
skrajnej (“max”)

Rys. 6. Przeciwna skrajna
pozycja (“min”)
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mniej wiêcej na œrodku œcie¿ki oporowej. Na rys.5. i 6. œlizgacz jest w pozycjach
skrajnych ! w tych pozycjach rezystancja pomiêdzy œlizgaczem, a skrajnym
stykiem (1 lub 3) spada do ma³ych (zwykle pomijalnych) wartoœci. Na zdjêciach
widaæ zreszt¹ ró¿nicê w kolorze œcie¿ki oporowej. Przy nitach ³¹cz¹cych element
oporowy z oczkiem lutowniczym œcie¿ka jest metaliczna (jaœniejsza), aby
rezystancja miêdzy stykiem ruchomym a stykiem skrajnym by³a jak najmniejsza.

Typowy k¹t obrotu osi potencjometru to ok. 270E, choæ miêdzy wyko-
naniami bywaj¹ pewne ró¿nice.

Dla porz¹dku trzeba dodaæ, ¿e na zdjêciach otwartego potencjometru
widaæ smar, stosowany w potencjometrach starszych typów. 

SPOSÓB U¯YCIA POTENCJOMETRU
Potencjometru mo¿na u¿ywaæ na kilka ró¿nych
sposobów. Najwa¿niejszy z nich, stwarzaj¹cy akurat
najwiêcej trudnoœci pocz¹tkuj¹cym, to regulowany
dzielnik potencjometryczny, czyli ! mo¿naby powie-
dzieæ ! “potencjometr w³aœciwy”. Najproœciej mo¿na
to sobie wyobraziæ, kiedy potencjometr s³u¿y do regu-
lacji napiêcia (w przyk³adzie bêdzie to napiêcie sta³e)
od zera do maksimum. Takie u¿ycie wymaga roz-
s¹dnego pod³¹czenia trzech nó¿ek elementu: do nó¿ki
“max” pod³¹czamy jakieœ napiêcie np. +9V z baterii, do
nó¿ki “min” pod³¹czamy masê (a wiêc przeciwny
biegun baterii), a styk œrodkowy (ruchomy) jest
wyjœciem tego obwodu regulacji. Na rys.7. przedsta-
wiono takie pod³¹czenie: do górnego zacisku czerwo-
nym przewodem pod³¹czono plus baterii, ¿ó³ty przewód
to wyjœcie, czarny ! ujemny przewód baterii (mo¿emy
go uznawaæ za masê). Na rysunkach 8, 9 i 10. na po-
tencjometr za³o¿ono ga³kê, aby by³o lepiej widaæ w
jakim po³o¿eniu jest oœ potencjometru. 

Na rys.8. oœ potencjometru ustawiono mniej
wiêcej na œrodku k¹ta obrotu ! takie te¿ jest wskazanie
miernika.

Aby uzyskaæ maksymalne napiêcie na wyjœciu
potencjometru nale¿y przekrêciæ oœ do górnego skraj-
nego po³o¿enia, co pokazuje rys.9. (ma³a uwaga: napiê-
cie przekracza 9V, bo bateria by³a dopiero co rozpako-
wana). 

Z kolei rys.10. ilustruje ustawienie minimalne:
ga³ka “pokazuje” mniej wiêcej dolny skrajny styk po-
tencjometru. Miernik pod³¹czony do styku œrodkowego
(¿ó³ty przewód, czerwony krokodylek) i do masy (czar-
ny krokodylek i czarny przewód) pokazuje zero. 

Opisany powy¿ej sposób pod³¹czenia potencjo-
metru mo¿na nazwaæ “zadajnikiem napiêcia”. Np.
mog³aby to byæ regulacja napiêcia wyjœciowego zasila-
cza laboratoryjnego (rzecz jasna, po odpowiednim
wzmocnieniu) itp. 
UWAGA. Na rysunkach 8, 9 i 10 zamieszczono schematyczne przedstawienie obwodów z symbolami
potencjometru. Jednak trzeba zaznaczyæ, ¿e tylko symbol z rys.8 jest poprawny, natomiast symbole poten-
cjometru z rys.9 i rys.10 s¹ stworzone tylko na potrzeby tych wyjaœnieñ. Na prawdziwych schematach
nie “przesuwa siê” styku potencjometru (powinien byæ zawsze na œrodku). 

Rys. 7. Pod³¹czenie potencjo-
metru

Rys. 8. Œrodkowe po³o¿enie potencjometru

Rys. 9. Potencjometr ustawiony na maksymalne
napiêcie

Rys. 10. Regulacja napiêcia wyjœciowego
potencjometru: napiêcie minimalne
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W zasadzie w taki sam sposób (z pewnymi dodatkowymi zastrze¿eniami
! patrz dalej) wykorzystuje siê potencjometry do regulacji g³oœnoœci. U¿ywa siê
wtedy potencjometrów logarytmicznych, a nie liniowych, ale pod³¹cza tak samo:
zamiast dodatniego bieguna baterii do³¹czone jest Ÿród³o sygna³u, a ze styku
ruchomego pobieramy sygna³ o mniejszej lub wiêkszej amplitudzie.

Jeœli u¿yty potencjometr ma charakterystykê liniow¹, to zale¿noœæ
miêdzy k¹tem obrotu osi a napiêciem jest liniowa. Zwykle dla u¿ytkownika, czyli
tego, kto krêci ga³k¹, tak jest najwygodniej. Wyj¹tkiem s¹, jak ju¿ wspomniano,
regulacje audio (g³oœnoœci, tonów zwykle te¿): wtedy dla uzyskania wra¿enia
(s³uchowego) liniowej regulacji potencjometr powinien byæ logarytmiczny. 

Z punktu widzenia elektronicznego otoczenia
potencjometru nale¿y koniecznie zauwa¿yæ, ¿e przedstawiony ob-

WYwód ma zmienn¹ rezystancjê wyjœciow¹ R . Za³ó¿my
najprostsz¹ sytuacjê, tak¹ jak w opisywanym w³aœnie obwodzie:
potencjometr o rezystancji 100kÙ, “dolny” zacisk potencjometru
pod³¹czony do masy, górny ! do napiêcia zasilania. A wiêc w
skrajnym dolnym po³o¿eniu (rys.10) rezystancja wyjœciowa bliska
zera (to tylko opór styku ruchomego). Z kolei w skrajnym górnym
po³o¿eniu (rys.9) jest to w przybli¿eniu rezystancja wewnêtrzna
Ÿród³a napiêcia (tu u¿yliœmy baterii, wiêc to doœæ ma³a rezystancja,
np. rzêdu omów). Natomiast w po³o¿eniu œrodkowym (rys.8)
rezystancja bardzo wyraŸnie roœnie: teraz jest to równoleg³e
po³¹czenie oporów górnej czêœci œcie¿ki oporowej (od styku
górnego do œlizgacza) i dolnej czêœci (od œlizgacza do
dolnego styku). Dla potencjometru o opornoœci 100kÙ s¹ to
opornoœci po 50kÙ ka¿da. St¹d wyjœciowa rezystancja tego
obwodu w po³o¿eniu œrodkowym wynosi 25kÙ. Przy

WYregulacji R  zmienia siê p³ynnie w powy¿szym przypadku
od oko³o zera do 25kÙ. Jest to istotna i raczej niewygodna
w³aœciwoœæ tego obwodu: aby regulacja by³a naprawdê
liniowa, wyjœcia potencjometru nie mo¿na obci¹¿yæ. 

U¯YCIE POTENCJOMETRU DO REGULACJI G£OŒNOŒCI
Co do podstawowej zasady regulacji, obwody regulacji g³oœnoœci z
u¿yciem potencjometru s¹ budowane tak, jak wy¿ej wyjaœniono. Jednak
trzeba dodaæ praktyczn¹ uwagê: potencjometr s³u¿¹cy do regulacji
g³oœnoœci powinien mieæ odciête wszelkie sk³adowe sta³e. Jeœli tych
sk³adowych nie odetniemy, bêdziemy s³yszeæ wiêksze lub mniejsze trzaski
albo szum podczas krêcenia potencjometrem. Tylko zupe³nie nowy
potencjometr nie da tego efektu (wiêc mo¿na siê nabraæ, ¿e wszystko jest
OK), ale po kilkunastu pokrêceniach trzaski bêdzie s³ychaæ. Dlatego
nale¿y odci¹æ sk³adowe sta³e (zwykle zarówno od wejœcia i od wyjœcia)
odpowiednio dobranymi kondensatorami. Typowe podejœcie ilustruje
rys.11. Za³o¿ono, ¿e obwód kolektora pierwszego tranzystora ma potencja³
dodatni, obwód bazy drugiego tranzystora tak¿e. Poniewa¿ przenoszony sygna³ ma charakter akustyczny,
zachodzi potrzeba uzyskania ma³ej wartoœci dolnej czêstotliwoœci granicznej. Zwykle skutkuje to
koniecznoœci¹ stosowania kondensatorów o du¿ej pojemnoœci, wiêc elektrolitycznych, co zilustrowano na
rysunku. 

POTENCJOMETRY SPECJALNE
Spotyka siê bardzo ró¿ne wykonania i wersje potencjometrów, w tym podwójne, wieloobrotowe, suwakowe,
z wy³¹cznikiem itd. Na rys.12. element z lewej to potencjometr podwójny niezale¿ny. Obecnie jest rzadko
spotykany. Ma dwie niezale¿ne osie ! cieñsza oœ (na zdjêciu ciemny, cienki prêt wystaj¹cy na górze z ni-
klowanej rurki) jest umieszczona w œrodku drugiej osi (na zdjêciu niklowana rurka) drugiego potencjometru.

Rys. 11. Obwód regulacji
g³oœnoœci

Rys. 12. Potencjometry specjalne
(podwójny, stereo, helipot)

Rys. 13. Potencjometry monta¿owe

Rys. 14. Potencjometr suwakowy
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Element tego typu by³ stosowany zwykle w przenoœnym sprzêcie audio np.
do regulacji “sopranów” i “basów”. Taki potencjometr wymaga³ spec-
jalnych podwójnych (“dzielonych”) ga³ek.

Œrodkowy element to potencjometr podwójny tzw. "stereo" ! tutaj
oœ dla obu potencjometrów jest wspólna (tzn. krêc¹ siê jednoczeœnie). 

Po prawej stronie rys.12 widaæ potencjometr wieloobrotowy
(helipot). Wiêkszoœæ wieloobrotowych potencjometrów ma dziesiêæ obro-
tów, rzadziej spotyka siê wersje o innej liczbie obrotów. Wewnêtrzna kon-
strukcja helipotu to œcie¿ka oporowa u³o¿ona w kszta³t linii œrubowej. Ruchomy styk
takiego potencjometru wykonuje jednoczeœnie ruch obrotowy i przesuwny. Wiêkszoœæ
helipotów ma gwarantowan¹ ma³¹ nieliniowoœæ (u³amki procenta), dziêki czemu przy
wykorzystaniu specjalnych wieloobrotowych ga³ek mog¹ s³u¿yæ jako precyzyjne
zadajniki. 

Potencjometry przeznaczone do regulacji g³oœnoœci mog¹ te¿ mieæ dodatkowe
odczepy (ze œrodka œcie¿ki oporowej) zwi¹zane z dopasowywaniem przenoszonego
pasma do fizjologii s³uchu. Czêsto te¿ takie potencjometry wyposa¿a siê w wy³¹czniki
sieciowe ! przy pocz¹tku ruchu osi potencjometru nastêpuje w³¹czenie zasilania.
 
POTENCJOMETRY MONTA¯OWE (“PR”)
Osie wy¿ej opisanych potencjometrów prawie zawsze s¹ dostêpne dla u¿ytkownika, który za ich pomoc¹
reguluje jakiœ parametr urz¹dzenia. Jednak gdybyœmy zdjêli obudowê jakiegoœ z³o¿onego sprzêtu analo-
gowego (np. oscyloskopu) ujrzelibyœmy sporo malutkich potencjometrów, które nie s¹ dostêpne dla u¿ytkow-
nika. S¹ to potencjometry monta¿owe, zwane “PR-kami” (rys.13). Idea ich dzia³ania jest taka sama, jak
zwyk³ych potencjometrów, jednak zwykle nie posiadaj¹ one obudowy (ew.
bardzo ma³¹), ani te¿ oœki, na któr¹ mo¿na za³o¿yæ ga³kê. S¹ te¿ wyraŸnie
mniejsze. Aby obróciæ taki PR-ek potrzebny jest œrubokrêt. PR-ki stosowane
s¹ tam, gdzie regulacja potrzebna jest jednorazowo, albo bardzo rzadko.
Np. podczas uruchamiania sprzêtu, albo w czasie kalibracji. Element na
œrodku rys.13 to bardzo powszechny PR-ek tzw. “stoj¹cy” (p³aszczyzna ele-
mentu jest prostopad³a do powierzchni p³ytki), a z prawej ! równie pow-
szechny tzw. “le¿¹cy”(p³aszczyzna równolegle do p³ytki). 

Istniej¹ tak¿e monta¿owe odpowiedniki helipotów, tzn. potencjometry
monta¿owe wieloobrotowe, tzw. helitrimy (rys.13 po lewej). Stosuje siê je
doœæ rzadko, zwykle w sprzêcie wymagaj¹cym precyzyjnej analogowej ka-
libracji.

SYMBOLE POTENCJOMETRÓW
Na rys.15 pokazano typowe symbole potencjometrów stosowane w polskim pi-
œmiennictwie elektronicznym. Z lewej stosowane zamiennie, symbole potencjo-
metrów z ga³k¹, tj. dostêpne dla u¿ytkownika. Charakteryzuje je strza³ka. Z prawej
! symbol potencjometru monta¿owego, z charakterystycznym “T” oznaczaj¹cym
ograniczon¹ dostêpnoœæ ! “tylko dla Techników”. 

POTENCJOMETRY STOSOWANE JAKO ZMIENNE OPORNOŒCI
Doœæ oczywistym zastosowaniem potencjometru jest u¿ycie go w uproszczony
sposób ! jako opornoœci regulowanej (o ile nie jest to sytuacja taka, w której nale-
¿y korzystaæ z potencjometru “w³aœciwego”). W zasadzie takie u¿ycie mog³oby siê sprowadzaæ do
pod³¹czenia tylko dwóch koñcówek ! styku ruchomego i jednego ze styków sta³ych. Jednak zwykle trzeci¹
koñcówkê (sta³¹) zwiera siê ze stykiem ruchomym (rys.16), chocia¿ teoretycznie nie zmienia to w³aœciwoœci
obwodu. Zabieg ten zabezpiecza obwód regulacji przed sytuacj¹, kiedy œlizgacz w czasie ruchu obrotu odrywa
siê na chwilê od œcie¿ki oporowej. Chwilowa zmiana oporu ze skoñczonego na nieskoñczony mo¿e w
niektórych obwodach spowodowaæ wrêcz groŸne skutki. Do³¹czenie trzeciej koñcówki powoduje, ¿e nawet

Rys. 15. Symbole potencjometrów

Rys. 16. Regulowana
rezystancja

Rys. 17. Po³o¿enie styku
ruchomego

Rys. 18. Potencjometr
jako dzielnik oporowy
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w sytuacji oderwania œlizgacza ca³y element wykazuje rezystancjê nominaln¹. 
Warto przy okazji zaznaczyæ, ¿e w prawie wszystkich potencjometrach

monta¿owych styk ruchomy ma bezpoœredni elektryczny kontakt z otworem na
œrubokrêt. Dlatego kiedy dotykamy PR-ka œrubokrêtem (jeœli nie jest to specjalny
œrubokrêt z tworzywa) zostaje on do³¹czony do obwodu styku ruchomego, staj¹c siê
na tê chwilê swojego rodzaju “anten¹”. Stanowi to problem zw³aszcza w obwodach
w.cz. Dlatego doœwiadczeni elektronicy staraj¹ siê styk ruchomy umieszczaæ od
strony wêz³a o mniejszej impedancji wewnêtrznej, najlepiej jeœli jest to wêze³
zasilania lub masy. Jeœli wiêc PR-ek jest np. rezystancj¹ zmienn¹ w obwodzie
kolektora tranzystora, to styk ruchomy powinien byæ od strony zasilania, a nie od
strony kolektora (rys.17). Podobnie, jeœli np. PR-ek pracuje w obwodzie ujemnego
sprzê¿enia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego, to styk ruchomy powinien byæ
od strony wyjœcia, a nie wejœcia itd. 

POTENCJOMETR CZYLI DZIELNIK REGULOWANY. 
Œciœle rzecz bior¹c ka¿dy potencjometr u¿yty “trójkoñcówkowo”, stanowi dzielnik
regulowany, tak jak to ilustruje rys. 18, gdzie potencjometr zosta³ specjalnie “roz-
ci¹gniêty”, aby zilustrowaæ omawiany fakt. Œlizgacz dzieli warstwê rezystywn¹

P1 P2potencjometru na dwa opory R  i R . Oczywiœcie w ka¿dym konkretnym po³o¿eniu
œlizgacza podzia³ bêdzie inny, jednak zawsze obowi¹zuj¹ zale¿noœci:

P1 P2 P P R  + R  = R , gdzie R  to rezystancja nominalna potencjometru, 
oraz 

WY WE P2 P1 P2U  =U @R /(R +R ) (równanie dzielnika).

P1 P2W skrajnych po³o¿eniach, ma siê rozumieæ, jedna z opornoœci R  lub R  jest bliska
zeru (rezystancja œcie¿ki metalicznej).

TYPOWE U¯YCIE POTENCJOMETRU MONTA¯OWEGO
Sprawa jest pozornie oczywista: dobieraj¹c obwód regulacji z PR-kiem, nale¿y tak
wyliczyæ wartoœci, aby po¿¹dana wartoœæ pr¹du czy napiêcia wypada³a dla œrodkowego
po³o¿enia œlizgacza. Jednoczeœnie zakres regulacji powinien byæ tak sensownie
dobrany, ¿eby nie trzeba by³o ustawiaæ pokrêt³a PR-ka pod mikroskopem. Aby to
zilustrowaæ (rys.19), za³ó¿my, ¿e mamy jakiœ uk³ad wymagaj¹cy kalibracji lub

S R1dostrojenia pr¹du I  i wydzielony obwód z PR-kiem (P ), który ma temu dostrojeniu s³u¿yæ.

S SNa obwodzie regulacji odk³ada siê sta³e napiêcie U . Niech teraz U  = 2V, a zak³adany pr¹d

S SMINI  = 2mA z regulacj¹ ±0.5mA. Ujmuj¹c to inaczej ! minimalny pr¹d regulacji I  wyniesie

SMAX1.5mA, a maksymalny I  = 2.5mA. Maksymalny pr¹d to PR-ek skrêcony na zero, wiêc

1 1 S SMAXpr¹d ustalany bêdzie przez sam opornik R : R  = U /I  = 2V/2.5mA = 0.8kÙ. Z kolei przy

SMIN 1 PR S SMINminimalnym pr¹dzie I  PR-ek bêdzie mia³ maksymalny opór, wiêc: R  + R  = U /I

PR PR = 2V/1.5mA = 1.33kÙ. Z tego R  = 1.33kÙ ! 0.8kÙ, R  = 0.53kÙ. Przek³adaj¹c uzyskane

1liczby na wartoœci dostêpne z szeregu zastosujemy R  = 820Ù i PR-ek 470Ù. 

NAJCZÊSTSZE B£ÊDY
“Sztuczny” dzielnik. B³¹d ten polega na u¿yciu potencjometru do regulacji napiêcia, ale
potencjometr wystêpuje tu jako regulowana rezystancja dzielnika. Taki dzielnik sk³ada siê
ze zwyk³ego opornika i w³aœnie rezystancji regulowanej (rys.20 pokazuje dwie wersje takie-
go rozwi¹zania).Wynika to zwykle z niezrozumienia dzia³ania potencjometru. Oba przed-
stawione uk³ady s¹ niewygodne z kilku powodów. Po pierwsze i najwa¿niejsze: regulacja
taka jest mocno nieliniowa, gdy¿ zmienny opór wystêpuje w mianowniku zale¿noœci

WY WEU (U ), co daje hiperboliczn¹ charakterystykê przestrajania. Po drugie: uk³ad z lewej nie pozwala na osi¹g-

WEniêcie zera na wyjœciu, natomiast uk³ad z prawej nie pozwala na osi¹gniêcie wartoœci maksymalnej (tj. U )
na wyjœciu. Zdarzaj¹ siê wprawdzie nietypowe sytuacje, kiedy nale¿y u¿yæ w³aœnie takiego rozwi¹zania, ale

Rys. 19. Obwód regulacji
z PR-kiem

Rys. 20. “Sztuczny” dziel-
nik z regulowan¹ rezys-
tancj¹

Rys. 21. Potencjometr “do
niczego”

Rys. 22. Poten-
cjometr “zwiera-
j¹cy”
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ogromna wiêkszoœæ takich realizacji to b³êdy.

Potencjometr “do niczego”. Chyba najczêstszy b³¹d pocz¹tkuj¹cych. Ilustruje to rys.21.

1Potencjometr P  mia³ zapewne s³u¿yæ do regulacji pr¹du emitera, jednak suwak nie jest do
niczego pod³¹czony, wiêc zmiana jego po³o¿enia nie wp³ywa na uk³ad. Byæ mo¿e Ÿród³em
tego b³êdu jest wystêpuj¹ce na schematach blokowych ogólne oznaczenie regulacji (jakiœ
ogólny element ze strza³k¹). Jednak na schemacie ideowym konkretnego uk³adu takie
oznaczenie to potencjometr u¿yty jako sta³y opornik. 

Regulowana rezystancja “zwieraj¹ca”. B³¹d pojawiaj¹cy siê po poprawieniu b³êdu
poprzedniego. Aby potencjometr z rys.21 coœ zmienia³, trzeba oczywiœcie styk ruchomy

1do³¹czyæ do któregoœ z wêz³ów. Pokazuje to rys.22. Teraz potencjometr P  wp³ywa ju¿ na
pr¹d emitera, ale robi to zbyt skutecznie. Jeœli u¿ytkownik przekrêci œlizgacz do górnego
po³o¿enia ! potencjometr stanie siê zwarciem. W zale¿noœci od parametrów uk³adu skutek
mo¿e byæ nieprzyjemny: prawdopodobne jest uszkodzenie tranzystora (za du¿y pr¹d
emitera), mo¿e te¿ zostaæ uszkodzona œcie¿ka oporowa potencjometru (przekroczenie pr¹du

0maksymalnego œcie¿ki). Aby unikn¹æ tego problemu nale¿y w szereg z potencjometrem wstawiæ opornik R
ustalaj¹cy wartoœæ minimaln¹ rezystancji w obwodzie (rys.23).
UWAGA: koniecznoœæ ograniczania zakresu regulacji dotyczy tak¿e obwodów z R-kami.

Za du¿y pr¹d œcie¿ki oporowej. Rzadko czytamy karty katalogowe potencjometrów. St¹d doœæ czêsto
przekraczamy dopuszczalne pr¹dy, które mo¿na przepuszczaæ przez œcie¿kê potencjometru. Jest to parametr
niezale¿ny od dopuszczalnej mocy wydzielanej na ca³ym potencjometrze. W niektórych potencjometrach pr¹d
dopuszczalny œcie¿ki oporowej wynosi zaledwie kilkanaœcie miliamperów (i nie wszyscy producenci podaj¹
ten parametr). Np. w uk³adzie z rys.22 pomimo ograniczonego zakresu regulacji mo¿e dojœæ do uszkodzenia
œcie¿ki oporowej, jeœli pr¹d wzroœnie powy¿ej dopuszczalnej wartoœci. Pozornym paradoksem jest to, ¿e
wczeœniej mo¿e ulec uszkodzeniu potencjometr (zw³aszcza, jeœli jest wielokrotnie u¿ywany) ni¿ tranzystor.
Uszkodzenie jest najbardziej prawdopodobne w sytuacji, kiedy œlizgacz jest blisko pozycji maksymalnego
górnego po³o¿enia, ale jeszcze nie na pozycji skrajnej, kiedy nastêpuje zwarcie œlizgacza ze stykiem
metalicznym. 

WARTO WIEDZIEÆ
Potencjometry i PR-ki s¹ dostêpne w ograniczonym szeregu opornoœci. Ogromna wiêkszoœæ to szereg E3
(mno¿niki 10, 22, 47), albo tzw. szereg militarny z mno¿nikami 10, 20, 50 (“w warunkach bojowych k¹t
prosty mo¿e dochodziæ do 100E”).

Tolerancja potencjometrów i PR-ków jest gorsza ni¿ zwyk³ych oporników. Wiêkszoœæ z nich ma tolerancjê
20%, albo nawet 30%. 

Resurs pracy typowego potencjometru to kilkanaœcie tys. obróceñ. Jeœli przez opisywany element p³ynie
znaczny pr¹d sta³y, wtedy czas ¿ycia zwykle siê skraca.

Rys. 23. Ograni-
czenie zakresu
regulacji


