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Symbole elementów
Na mapie samochodowej symbole stosuje siÚ w celu oznaczania miast,
miejscowoĂci, dróg gïównych, dróg lokalnych, lotnisk, torowisk kolejowych i punktów charakterystycznych w terenie. Podobnie na schemacie ideowym stosuje siÚ symbole do oznaczenia przewodów, rezystorów,
kondensatorów, tranzystorów i innych podzespoïów elektronicznych.
Nowe symbole tworzy siÚ dla kaĝdego wynalezionego elementu. CzÚsto
taki element bazuje na istniejÈcej juĝ czÚĂci, a wiÚc symbol stosowany
na schemacie bÚdzie zmodyfikowanÈ wersjÈ istniejÈcego juĝ wczeĂniej
symbolu.

Wskazówka
W poniĝszym rozdziale znajdziesz symbole wiÚkszoĂci elementów
stosowanych w elektronice i elektrotechnice. Dodatek A (znajdujÈcy
siÚ na koñcu tej ksiÈĝki) zawiera rozszerzonÈ listÚ symboli przedstawionÈ w formie tabeli.
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Rezystory
Rezystory sÈ jednymi z najprostszych elementów elektronicznych.
StawiajÈ one opór przepïywajÈcemu prÈdowi. WartoĂÊ oporu, jakÈ charakteryzuje siÚ rezystor, jest mierzona w omach (:). W praktyce spotyka
siÚ rezystory o oporze w granicach od kilku omów do milionów omów.
Rzadko spotykane sÈ rezystory charakteryzujÈce siÚ oporem mniejszym
od jednego oma lub wiÚkszym od setek milionów omów.

Rysunek 3.1. Standardowe symbole stosowane do oznaczenia rezystora o staïej wartoĂci
oporu elektrycznego; symbol z prostokÈtem jest czÚĂciej stosowany w europejskiej
literaturze specjalistycznej; symbol z liniÈ ïamanÈ jest czÚĂciej spotykany w literaturze
amerykañskiej

Niezaleĝnie od charakteryzujÈcego oporu wszystkie rezystory sÈ
przedstawiane na schematach za pomocÈ symbolu widocznego na rysunku 3.1. Na rysunku tym przedstawiono dwa symbole, które sÈ powszechnie stosowane do oznaczania rezystorów. Poziome linie znajdujÈce siÚ po bokach kaĝdego z oznaczeñ symbolizujÈ styki rezystora.
Zwykle majÈ one formÚ drucików, jednakĝe czasem mogÈ byÊ to bardziej zïoĝone zaciski. Na rysunku 3.2 przedstawiono „przezroczysty”
rezystor wÚglowy z dwoma wyprowadzeniami, charakteryzujÈcy siÚ
staïÈ wartoĂciÈ oporu elektrycznego. Na rysunku 3.3 znajdujÈ siÚ dwa
rezystory innych typów. Kaĝdy z rezystorów pokazanych na rysunkach 3.2 i 3.3 na schemacie zostaïby przedstawiony za pomocÈ symbolu
widocznego na rysunku 3.1.

Rysunek 3.2. Budowa rezystora warstwowego wÚglowego
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Rysunek 3.3. Budowa rezystora drutowego (A) oraz rezystora metalizowanego (B)

Rezystor nastawny charakteryzuje siÚ tym, ĝe moĝemy zmieniaÊ
wartoĂÊ oporu elektrycznego, jakim siÚ on charakteryzuje — rezystor
jest wyposaĝony w pokrÚtïo lub suwak. Uĝytkownik moĝe rÚcznie
ustawiÊ wïaĂciwÈ wartoĂÊ oporu, która nie bÚdzie ulegaÊ zmianie do
momentu przesuniÚcia suwaka lub obrócenia pokrÚtïa. Z punktu widzenia ukïadu rezystor taki posiada staïÈ wartoĂÊ oporu. Jednakĝe w przypadku obwodu, który wymaga zastosowania rezystora nastawnego, niezbÚdne jest oznaczenie tego faktu na schemacie, aby osoba ïÈczÈca ukïad
zastosowaïa wïaĂciwy element. Na rysunku 3.4 pokazano symbol rezystora nastawnego posiadajÈcego dwa wyprowadzenia. IstniejÈ równieĝ
rezystory nastawne posiadajÈce trzy zïÈcza (trzecie wyprowadzenie jest
podïÈczone do elementu ruchomego). Na rysunku 3.5 przedstawiono
przykïadowe symbole rezystorów nastawnych posiadajÈcych trzy zïÈcza
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— nazywa siÚ je potencjometrami lub reostatami w zaleĝnoĂci od ich
konstrukcji. ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe wyglÈdajÈ one jak zwykïe rezystory,
tylko dodano do nich strzaïkÚ.

Rysunek 3.4. Symbole rezystorów nastawnych posiadajÈcych dwa zïÈcza

Rysunek 3.5. Alternatywne symbole rezystorów nastawnych zwanych potencjometrami
lub reostatami (zaleĝnie od konstrukcji); w rezystorze przedstawionym na rysunku A
element przesuwny zwarto z jednym ze zïÈczy, a na rysunku B zastosowano trzy
wyprowadzenia

Czy wiesz, ĝe...?
Reostaty dziaïajÈ tak samo jak potencjometry, ale sÈ zbudowane
w inny sposób. Reostat zawiera element oporowy w postaci nawiniÚtego drutu, a potencjometr zwykle zawiera warstwÚ wÚgla. WartoĂÊ
oporu elektrycznego reostatu jest zmieniana krokowo. W przypadku
potencjometrów wartoĂÊ ta moĝe byÊ regulowana pïynnie.

Wskazówka
W przypadku schematów ideowych strzaïka zwykle symbolizuje
zmiennoĂÊ jakiegoĂ elementu. Jednakĝe nie jest to reguïa! Symbole
tranzystorów, diod i póïprzewodników równieĝ zawierajÈ strzaïki,
jednakĝe nie oznaczajÈ one, ĝe elementy te sÈ nastawne. W zïoĝonych
obwodach strzaïki sïuĝÈ do oznaczenia kierunku przepïywu prÈdu
lub sygnaïu.
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Na rysunku 3.6 przedstawiono budowÚ rezystora nastawnego zbudowanego na bazie drutu nawiniÚtego na korpus. Metalowy koïnierz
przesuwajÈcy siÚ wzdïuĝ rezystora moĝna ustawiÊ w róĝnych miejscach i uzyskaÊ róĝne wartoĂci oporu stawianego przez drut. Koïnierz
jest podïÈczony do giÚtkiego przewodnika, który jest zwarty z jednym
ze zïÈczy rezystora. ZmieniajÈc poïoĝenie koïnierza, zmieniamy dïugoĂÊ
drutu oporowego, przez który przepïywa prÈd. Jeĝeli prÈd przepïywa
przez krótszy odcinek drutu, to wartoĂÊ oporu elektrycznego stawianego
przez element maleje.

Rysunek 3.6. Budowa rezystora nastawnego zawierajÈcego zwoje drutu oporowego

Na rysunku 3.7 przedstawiono dziaïanie potencjometru obrotowego
(A) oraz jego symbol stosowany na schematach (B). Symbol ten wyglÈda
jak symbol rezystora nastawnego, który posiada trzy niezaleĝne zïÈcza.
Potencjometr pozwala na zmianÚ rezystancji prÈdu wypïywajÈcego ze
zïÈcza oznaczonego strzaïkÈ wzglÚdem rezystancji pomiÚdzy dwoma
pozostaïymi zïÈczami elementu. Na rysunku 3.8 przedstawiono budowÚ
typowego potencjometru.
Rezystor nastawny widoczny na rysunku 3.6 moĝe byÊ zamieniony
w reostat poprzez odïÈczenie koïnierza od jednego z drutów wyjĂciowych.
W ten sposób koïnierz moĝe peïniÊ funkcjÚ trzeciego zïÈcza. Podobnie
reostat lub potencjometr moĝe zostaÊ zmodyfikowany tak, aby dziaïaï
jak rezystor nastawny posiadajÈcy dwa zïÈcza. Wystarczy zewrzeÊ zïÈcze
nastawne z jednym z pozostaïych wyprowadzeñ elementu.
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Rysunek 3.7. Uproszczony schemat ilustrujÈcy dziaïanie potencjometru (A)
oraz oznaczenie jego zïÈczy na schemacie (B)

Rysunek 3.8. Schemat poglÈdowy peïnowymiarowego potencjometru, który moĝe zostaÊ
zamontowany w przednim panelu urzÈdzenia elektronicznego takiego jak np. odbiornik
radiowy

Schematyczny symbol rezystora nie mówi nam nic o wartoĂci oporu,
jakim siÚ on charakteryzuje. Nie odczytamy z niego równieĝ mocy ani
rodzaju rezystora. Obok symbolu moĝna umieĂciÊ róĝne charakteryzujÈce go wielkoĂci. Jednakĝe dane te zwykle umieszcza siÚ w oddzielnej
tabeli bÚdÈcej listÈ elementów zastosowanych w ukïadzie. Na schemacie
— obok symbolu — umieszcza siÚ odpowiednie oznaczenie alfanumeryczne, takie jak np. R1, R2, R3 itd.
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Wskazówka
WartoĂÊ oporu rezystora charakteryzujÈcego siÚ staïÈ rezystancjÈ
moĝna odczytaÊ ze znajdujÈcych siÚ na nim kolorowych pasków. WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w dodatku B.

Kondensatory
Kondensatory sÈ elementami, które blokujÈ prÈd staïy, a przepuszczajÈ
prÈd przemienny. SïuĝÈ one do przechowywania energii. PojemnoĂÊ
kondensatorów mierzymy w faradach (F). Farad jest bardzo duĝÈ jednostkÈ, w zwiÈzku z czym wiÚkszoĂÊ spotykanych kondensatorów charakteryzuje siÚ pojemnoĂciÈ mierzonÈ w maïych uïamkach farada: mikrofaradach i pikofaradach. Korzystamy gïównie z mikrofaradów (PF)
bÚdÈcych milionowÈ czÚĂciÈ farada (0,000 001 F), pikofaradów (pF) bÚdÈcych milionowÈ czÚĂciÈ mikrofarada (0,000 001 PF) lub bilionowÈ
czÚĂciÈ farada (0,000 000 000 001 F).
Na rysunku 3.9 pokazano najpopularniejszy symbol kondensatora
charakteryzujÈcego siÚ staïÈ pojemnoĂciÈ. Istnieje wiele róĝnych typów
kondensatorów. Niektóre z nich sÈ niespolaryzowane — niezaleĝnie
od tego, jak wepniesz je w obwód, zawsze bÚdÈ dziaïaïy tak samo. Inne
kondensatory sÈ spolaryzowane — posiadajÈ zïÈcza dodatnie i ujemne.
Musisz zachowaÊ ostroĝnoĂÊ i podïÈczaÊ je do ukïadu zgodnie z zaznaczonÈ polaryzacjÈ. WiÚkszoĂÊ kondensatorów posiada tylko dwa zïÈcza, jednakĝe czasem moĝna natknÈÊ siÚ na egzemplarz posiadajÈcy
trzy lub wiÚcej wyprowadzeñ. Czasami moĝesz spotkaÊ równieĝ alternatywne symbole, takie jak pokazano na rysunku 3.10.

Rysunek 3.9. Standardowy symbol kondensatora charakteryzujÈcego siÚ staïÈ pojemnoĂciÈ

Rysunek 3.10. Alternatywne symbole kondensatorów charakteryzujÈcych siÚ staïÈ
pojemnoĂciÈ; element oznaczony literÈ A jest kondensatorem spolaryzowanym;
w elemencie B w charakterze izolatora zastosowano ciaïo staïe
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Podstawowy symbol kondensatora skïada siÚ z dwóch pionowych
linii rozdzielonych odstÚpem. Poziome linie biegnÈce do Ărodków tych
oznaczeñ symbolizujÈ zïÈcza kondensatora. Jeĝeli symbol nie zawiera
symboli polaryzacji, to oznacza on kondensator niespolaryzowany, który
moĝe mieÊ formÚ metalowych pïytek oddzielonych ceramikÈ, mikÈ,
szkïem, papierem lub innym ciaïem staïem bÚdÈcym dielektrykiem.
W niektórych kondensatorach rolÚ izolatora peïni powietrze lub próĝnia.
Dielektryk jest technicznym terminem okreĂlajÈcym materiaï bÚdÈcy
izolatorem, który oddziela od siebie dwa gïówne elementy kondensatora. Typowy kondensator charakteryzujÈcy siÚ staïÈ pojemnoĂciÈ jest
wykonany z dwóch maïych pïytek wykonanych z przewodnika, które
sÈ od siebie izolowane elektrycznie za pomocÈ warstwy dielektryka.
Na rysunku 3.11 przedstawiono symbol spolaryzowanego kondensatora elektrolitycznego. Symbol ten jest taki sam jak symbol kondensatora niespolaryzowanego, ale umieszczono po jego jednej stronie
znak dodawania (+). Znak ten symbolizuje zïÈcze, które naleĝy podïÈczyÊ do dodatniej strony obwodu. Czasami kondensatory mogÈ byÊ równieĝ oznaczone znakiem odejmowania (–) umieszczonym po drugiej
stronie ich symbolu. WidzÈc kondensator oznaczony w ten sposób,
wiesz, ĝe jest to element spolaryzowany i naleĝy go wïÈczyÊ w obwód,
zachowujÈc odpowiedniÈ polaryzacjÚ. Dodatnia elektroda kondensatora
powinna byÊ podïÈczona do tej czÚĂci obwodu, która znajduje siÚ bliĝej
dodatniego bieguna ěródïa zasilajÈcego obwód, a ujemna elektroda bliĝej ujemnego bieguna.

Rysunek 3.11. Symbol kondensatora spolaryzowanego; strona oznaczona znakiem
dodawania (+) powinna byÊ podïÈczona do miejsca w obwodzie, które charakteryzuje siÚ
bardziej dodatniÈ wartoĂciÈ napiÚcia niĝ miejsce, do którego zostanie podïÈczona druga
strona kondensatora

Wskazówka
Obudowy kondensatorów spolaryzowanych posiadajÈ specjalne oznaczenia informujÈce o ich polaryzacji. Niektóre sÈ oznaczone znakiem
plusa, niektóre minusa. Niewiele kondensatorów posiada oznaczenia
obu biegunów. Czasami do odczytania oznaczeñ moĝe Ci siÚ przydaÊ
lupa. Nigdy nie podïÈczaj spolaryzowanego kondensatora przeciwnie
do jego polaryzacji!
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Wszystkie omówione dotychczas kondensatory charakteryzujÈ siÚ
staïÈ pojemnoĂciÈ. Nie moĝesz zmieniÊ tej charakteryzujÈcej je wartoĂci,
która jest okreĂlana w momencie produkcji. Jednakĝe istniejÈ specjalne
kondensatory, które charakteryzujÈ siÚ tym, ĝe moĝna zmieniaÊ ich
pojemnoĂÊ. SÈ to tak zwane kondensatory nastawne. WĂród nich moĝemy wyróĝniÊ wyspecjalizowane rodzaje, takie jak kondensatory dostrojcze i kondensator wyrównawczy.
Na rysunku 3.12 przedstawiono najczÚĂciej spotykany symbol kondensatora nastawnego. MoĝliwoĂÊ zmiany pojemnoĂci jest symbolizowana przez strzaïkÚ biegnÈcÈ skoĂnie przez symbol kondensatora charakteryzujÈcego siÚ staïÈ pojemnoĂciÈ. Na rysunku 3.13 przedstawiono
dwa alternatywne sposoby oznaczania tych komponentów. W wiÚkszoĂci
przypadków, niezaleĝnie od wewnÚtrznej budowy kondensatora nastawnego, do jego oznaczania bÚdzie stosowany symbol widoczny na
rysunku 3.12.

Rysunek 3.12. Standardowy symbol kondensatora nastawnego, bez rozróĝnienia
statora i rotora

Rysunek 3.13. Alternatywne symbole kondensatorów nastawnych; na symbolu A ïuk
symbolizuje rotor, a linia prosta stator, zaĂ na symbolu B rotor jest oznaczony liniÈ
zakoñczonÈ strzaïkÈ

Powietrzny kondensator nastawny (w roli dielektryka zastosowano
w nim powietrzne) wystÚpuje w sprzÚcie radiowym (jako element dostrojczy zespoïu antenowego lub jako podzespóï obwodu wyjĂciowego).
SpotkaÊ go moĝna w wielu starych odbiornikach radiowych. Typowy
powietrzny kondensator nastawny skïada siÚ z wielu pïytek poïÈczonych
ze sobÈ elektrycznie w dwa zespoïy. Pïytki, które siÚ obracajÈ, tworzÈ
rotor, a nieruchomy zestaw pïytek tworzy stator. Wszystkie kondensatory nastawne sÈ niespolaryzowane. Oznacza to, ĝe prÈd staïy moĝe
wpïywaÊ do nich w dowolnym kierunku.
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Wskazówka
W wiÚkszoĂci powietrznych kondensatorów nastawnych rotor powinien byÊ podïÈczany do uziemienia. Rotor jest fizycznie poïÈczony
z waïkiem, którym obracasz. UziemiajÈc waïek z rotorem, minimalizujemy efekt zewnÚtrznej pojemnoĂci powstajÈcej w wyniku kontaktu waïka z ciaïem czïowieka. DziÚki temu zabiegowi kontakt obwodu z ciaïem nie zaburzy funkcjonowania urzÈdzenia. Ponadto takie
rozwiÈzanie chroni uĝytkownika przed poraĝeniem prÈdem (dotykany waïek jest uziemiony)!
Czasami dwa oddzielne kondensatory nastawne sÈ poïÈczone lub
zespolone w obwodzie. Zespolone podzespoïy sÈ stosowane do sterowania przynajmniej dwoma obwodami elektronicznymi, jednakĝe oba
podzespoïy sÈ jednoczeĂnie regulowane — ich pokrÚtïa sÈ ze sobÈ poïÈczone. Na rysunku 3.14 pokazano symbol dwóch kondensatorów nastawnych zespolonych ze sobÈ. WartoĂci minimalnej i maksymalnej
pojemnoĂci obu elementów mogÈ, ale nie muszÈ byÊ identyczne. Jednakĝe pojemnoĂci obu podzespoïów bÚdÈ modyfikowane jednoczeĂnie.
Gdy pojemnoĂÊ jednego kondensatora bÚdzie zwiÚkszana, zwiÚkszana
równieĝ bÚdzie pojemnoĂÊ drugiego.

Rysunek 3.14. Symbol dwóch zespolonych kondensatorów nastawnych

Tak jak w przypadku wiÚkszoĂci komponentów elektronicznych
symbol kondensatora zastosowany na schemacie sïuĝy tylko do jego
identyfikacji oraz okreĂlenia, czy jego pojemnoĂÊ jest staïa, czy moĝna
jÈ zmieniÊ. Symbol okreĂla równieĝ polaryzacjÚ kondensatora. WartoĂci
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dotyczÈce danego elementu mogÈ byÊ podane obok jego symbolu.
Jednakĝe dane te zwykle umieszcza siÚ w oddzielnej tabeli bÚdÈcej listÈ
elementów zastosowanych w ukïadzie. Na schemacie — obok symbolu
— umieszcza siÚ odpowiednie oznaczenie alfanumeryczne, takie jak
np. C1, C2, C3 itd.

Cewki i transformatory
Podstawowa cewka skïada siÚ z drutu nawiniÚtego na karkas w celu
dodania do obwodu indukcyjnoĂci. IndukcyjnoĂÊ jest siïÈ, która przeciwdziaïa zmianom w prÈdach pïynÈcych w obwodzie. W praktyce
dziaïa ona tylko wtedy, gdy prÈdy zwiÚkszajÈ lub zmniejszajÈ swoje
wartoĂci. Cewki i wzbudniki mogÈ róĝniÊ siÚ wielkoĂciÈ, która zaleĝy
od wartoĂci indukcyjnoĂci danego elementu, a takĝe natÚĝenia prÈdu,
jaki moĝe przez niego pïynÈÊ.
JednostkÈ pomiaru indukcyjnoĂci jest henr (H). NajczÚĂciej stosuje
siÚ elementy, których indukcyjnoĂÊ mierzy siÚ w milihenrach (mH)
— 1 mH = 0,001 H — lub mikrohenrach (PH) — 1 PH = 0,001 mH =
0,000 001 H. Czasami napotkasz indukcyjnoĂÊ wyraĝonÈ w nanohenrach
(nH) — 1 nH = 0,001 PH = 0,000 000 001 H.
Na rysunku 3.15 pokazano podstawowy symbol cewki powietrznej.
ZïÈcza elementu sÈ symbolizowane przez poziome linie poïÈczone ze
zwojami. Cewka powietrzna nie jest nawiniÚta na ĝadnym przedmiocie,
który moĝe wpïywaÊ na jej indukcyjnoĂÊ. Niektóre cewki powietrzne
sÈ wykonane z twardego drutu, który nie potrzebuje ĝadnego dodatkowego wzmocnienia — ich rdzeniem jest wtedy tylko i wyïÈcznie
powietrze. Jednakĝe wiÚkszoĂÊ cewek jest nawiniÚta na wzorniku wykonanym z materiaïu nie bÚdÈcego przewodnikiem oraz nie posiadajÈcego wïaĂciwoĂci indukcyjnych (np. z plastiku, miki lub ceramiki). Karkas
cewki sïuĝy wtedy tylko i wyïÈcznie do wzmocnienia jej konstrukcji
i utrzymania odpowiedniego ksztaïtu.

Rysunek 3.15. Standardowy symbol cewki powietrznej lub induktora o rdzeniu powietrznym
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Czy wiesz, ĝe...?
W niektórych starych odbiornikach radiowych stosowano cewki powietrzne nawiniÚte na maïe papierowe cylindry pokryte woskiem,
które swym wyglÈdem przypominaïy maïe sïomki. Niektórzy hobbyĂci nawijajÈ cewki powietrzne na woskowane drewniane koïki!
Na rysunku 3.16 pokazano symbol cewki powietrznej z dwoma odczepami. Omawiane wczeĂniej cewki posiadaïy dwa zïÈcza, jednakĝe
cewki mogÈ posiadaÊ trzy lub wiÚcej odczepów. Elementy te posiadajÈ
dodatkowe kable podïÈczone do Ărodkowej czÚĂci zwojów. MaksymalnÈ
indukcyjnoĂÊ moĝna uzyskaÊ, podïÈczajÈc cewkÚ do obwodu za pomocÈ
skrajnych zïÈczy. Dodatkowe odczepy pozwalajÈ na uzyskanie niĝszej
indukcyjnoĂci.

Rysunek 3.16. Symbol cewki powietrznej z dwoma odczepami

Cewki moĝna równieĝ wyposaĝyÊ w ruchomy styk, który moĝe byÊ
przesuwany wzdïuĝ uzwojenia. Takie rozwiÈzanie pozwala na dowolne regulowanie indukcyjnoĂci cewki. Odczepy pozwalaïy tylko na obniĝenie indukcyjnoĂci do pewnych z góry okreĂlonych wartoĂci. Cewka,
której indukcyjnoĂÊ moĝna zmieniaÊ, jest prezentowana za pomocÈ symboli przedstawionych na rysunku 3.17. Strzaïka Ăwiadczy o tym, ĝe indukcyjnoĂÊ danego elementu moĝe byÊ regulowana w zakresie od wartoĂci maksymalnej do wartoĂci minimalnej.

Rysunek 3.17. Symbole cewek powietrznych o zmiennej indukcyjnoĂci. Na rysunku A
strzaïka zostaïa umieszczona nad symbolem cewki, a na rysunku B umieszczono jÈ skoĂnie
na symbolu
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Na rysunku 3.18 przedstawiono symbole cewki powietrznej o staïej
indukcyjnoĂci (A), cewki powietrznej z dodatkowymi odczepami (B)
i cewki powietrznej, której indukcyjnoĂÊ moĝna pïynnie regulowaÊ (C).

Rysunek 3.18. Symbole cewek

Cewka zaprojektowana do pracy z sygnaïami o niskiej czÚstotliwoĂci moĝe byÊ nawiniÚta na rdzeñ wykonany z ĝelaza pokrytego warstwÈ laminatu. Rdzeñ wykonany z materiaïu ferromagnetycznego zastosowano zamiast omówionego pustego rdzenia powietrznego. Na
przykïad dïawik 50 Hz stosowany w filtrach zasilaczy zwykle zawiera
jeden zwój nawiniÚty na okrÈgïy ĝelazny wzornik. Materiaï ferromagnetyczny znacznie zwiÚksza indukcjÚ magnetycznÈ wewnÈtrz zwojów cewki, co powoduje wzrost indukcji kilkaset razy (a czasami nawet
kilka tysiÚcy razy) w stosunku do indukcji cewki powietrznej o tych
samych wymiarach.
Na rysunku 3.19 znajduje siÚ symbol cewki o rdzeniu wykonanym
z ĝelaza. Symbol ten powstaï w wyniku dodania dwóch równolegïych
linii do omówionego wczeĂniej symbolu cewki charakteryzujÈcej siÚ
staïÈ indukcyjnoĂciÈ. Czasami cewkÚ o rdzeniu wykonanym z ĝelaza
przedstawia siÚ za pomocÈ symbolu widocznego na rysunku 3.20 — linie
umieszczono wewnÈtrz symbolu zwojów. Nie jest to wïaĂciwy symbol,
jednakĝe w praktyce czÚsto spotkasz go na róĝnych schematach. Czasami cewki z rdzeniem wykonanym z ĝelaza zawierajÈ odczepy pozwalajÈce na uzyskanie indukcyjnoĂci o innych wartoĂciach, a niektóre
z nich nawet mogÈ byÊ regulowane. Symbole takich elementów pokazano na rysunku 3.21.

Rysunek 3.19. Symbol cewki o rdzeniu wykonanym z ĝelaza
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Rysunek 3.20. Alternatywny symbol cewki o rdzeniu wykonanym z ĝelaza

Rysunek 3.21. Symbole cewek o rdzeniu wykonanym z ĝelaza, które posiadajÈ odczepy
(A) lub sÈ regulowane (B)

Przy wysokich czÚstotliwoĂciach rdzenie wykonane z bryïy ĝelaza
lub z laminowanego ĝelaza nie sÈ wystarczajÈco wydajne do pracy
w cewkach indukcyjnych. Inĝynierowie powiedzieliby, ĝe charakteryzujÈ siÚ zbyt duĝymi stratami. Przy czÚstotliwoĂciach przekraczajÈcych
kilka kiloherców (kHz) do zwiÚkszenia indukcyjnoĂci ponad wartoĂÊ
generowanÈ przez cewkÚ wyposaĝonÈ w rdzeñ wykonany z materiaïu
nieferromagnetycznego (takiego jak powietrze, plastik, ceramika czy
drewno) niezbÚdne staje siÚ zastosowanie specjalnego rdzenia. Zwykle
rdzenie takie wykonuje siÚ z materiaïu ĝelaznego rozbitego na malutkie kawaïki, które pokryte sÈ warstwÈ izolujÈcÈ. Materiaï po rozdrobieniu
i zaizolowaniu jest Ăciskany tak, aby tworzyï jednolity element — rdzeñ
ze sproszkowanego ĝelaza. Na rysunku 3.22 przedstawiono symbole
cewek wyposaĝonych w tego typu rdzeñ.

Rysunek 3.22. Symbole cewek z rdzeniem ze sproszkowanego ĝelaza o staïej wartoĂci
indukcji (A), z dodatkowymi odczepami (B) oraz o regulowanej wartoĂci indukcji (C)
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Wskazówka
Symbole cewek wyposaĝonych w rdzeñ ze sproszkowanego ĝelaza
sÈ niemalĝe identyczne jak symbole cewek wyposaĝonych w rdzeñ
monolityczny lub laminowany. Dodatkowe linie zastosowane w symbolach sÈ przerywane. Cewki tego typu mogÈ byÊ wyposaĝone w dodatkowe odczepy lub mogÈ mieÊ konstrukcjÚ pozwalajÈcÈ na pïynnÈ
regulacjÚ indukcji.
Transformator skïada siÚ z kilku cewek nawiniÚtych na róĝne rdzenie lub nawiniÚtych na róĝne obszary tego samego rdzenia. Na rysunku 3.23 przedstawiono podstawowy symbol transformatora o rdzeniu
powietrznym. Symbol ten skïada siÚ z dwóch przeciwstawionych sobie
cewek o rdzeniu powietrznym. Transformator jest podzespoïem, który
potrafi przenosiÊ energiÚ prÈdu przemiennego pomiÚdzy dwoma róĝnymi obwodami. Transformatory skïadajÈ siÚ z cewek, z tego powodu
ich symbole wyglÈdajÈ jak poïÈczone symbole cewek. Na rysunku 3.24.
przedstawiono symbole transformatorów o rdzeniach wykonanych z ĝelaza. Transformatory A i B majÈ lite lub laminowane rdzenie, a C i D
sproszkowane.

Rysunek 3.23. Symbol transformatora o rdzeniu powietrznym

Rysunek 3.24.
A — transformator o litym lub
laminowanym rdzeniu ĝelaznym;
B — transformator o litym lub
laminowanym rdzeniu ĝelaznym,
który posiada dodatkowe odczepy;
C — transformator o rdzeniu
ze sproszkowanego ĝelaza;
D — transformator regulowany
o rdzeniu ze sproszkowanego ĝelaza

Kup książkę

Poleć książkę

50 Symbole elementów

PrzeïÈcznik
PrzeïÈcznik jest elementem, za pomocÈ którego moĝesz uruchomiÊ lub
zablokowaÊ (mechanicznie lub elektrycznie) przepïyw prÈdu w obwodzie. PrzeïÈczniki mogÈ byÊ ponadto stosowane do kierowania przepïywem prÈdu przez róĝne elementy obwodu. Na rysunku 3.25 przedstawiono symbol przeïÈcznika SPST (z ang. single-pole single-throw —
pojedynczy przeïÈcznik jednopozycyjny). Komponent ten moĝe zewrzeÊ
obwód w jednym punkcie lub wykonaÊ w nim przerwÚ. Jest to zwyczajny przeïÈcznik dziaïajÈcy na zasadzie wïÈcz-wyïÈcz.

Rysunek 3.25. Symbol przeïÈcznika SPST

Na rysunku 3.26 przedstawiono przeïÈcznik SPDT (z ang. single-pole
dual-throw — pojedynczy przeïÈcznik dwupozycyjny). ZïÈcze wejĂciowe
przeïÈcznika jest symbolizowane przez styk znajdujÈcy siÚ u podstawy
strzaïki, a zïÈcza wyjĂciowe sÈ symbolizowane przez styki, na które
moĝe wskazywaÊ strzaïka. PrzeïÈcznik ten sïuĝy do wyboru jednego
z dwóch obwodów wyjĂciowych, do których ma popïynÈÊ prÈd wejĂciowy.

Rysunek 3.26. Symbol przeïÈcznika SPDT

Niektóre przeïÈczniki posiadajÈ wiÚcej zïÈczy wejĂciowych. Na rysunku 3.27 (czÚĂÊ A) pokazano symbol przeïÈcznika DPST (z ang. dualpole single-throw — podwójny przeïÈcznik jednopozycyjny), a na czÚĂci B
tego samego rysunku pokazano symbol przeïÈcznika DPDT (z ang. dualpole dual-throw — podwójny przeïÈcznik dwupozycyjny). Niektóre przeïÈczniki skïadajÈ siÚ z jeszcze wiÚkszej iloĂci podzespoïów. Element pokazany na rysunku 3.28 posiada piÚÊ zïÈczy wejĂciowych. Kaĝde z nich
moĝe byÊ podïÈczone do jednego z dwóch zïÈczy wyjĂciowych. Taki
przeïÈcznik moĝna okreĂliÊ mianem „piÚciokrotnego przeïÈcznika dwupozycyjnego” (5PDT).
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Rysunek 3.27. A — symbol przeïÈcznika DPST; B — symbol przeïÈcznika DPDT

Rysunek 3.28. Symbol 5PDT (piÚciokrotnego dwupozycyjnego)

Ostatni z omawianych podzespoïów moĝna okreĂliÊ mianem przeïÈcznika wielostykowego. Do kategorii tej moĝna zaliczyÊ wiÚkszoĂÊ
przeïÈczników posiadajÈcych wiÚcej niĝ dwa zïÈcza wejĂciowe lub wyjĂciowe. Na przykïad przeïÈcznik obrotowy posiada jedno zïÈcze wejĂciowe i kilka wyjĂciowych. Przykïad takiego podzespoïu pokazano na
rysunku 3.29. Strzaïka równieĝ tutaj wskazuje zïÈcza wyjĂciowe. W tym
przypadku jest ich dziesiÚÊ. Technicznie rzecz biorÈc, jest to przeïÈcznik
SP10T (pojedynczy przeïÈcznik dziesiÚciopozycyjny)!
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Rysunek 3.29. Symbol przeïÈcznika obrotowego — pojedynczego przeïÈcznika
dziesiÚciopozycyjnego (SP10T)

Czasami moĝna siÚ spotkaÊ z zespolonymi przeïÈcznikami obrotowymi. WczeĂniej omówiono zespolone potencjometry. Teraz mamy do
czynienia z podobnym zabiegiem — przeïÈczniki sÈ ze sobÈ poïÈczone
tak, aby byïy przeïÈczane jednoczeĂnie. Na rysunku 3.30 pokazano symbol zespoïu dwóch przeïÈczników obrotowych. Przerywana linia informuje odbiorcÚ o tym, ĝe przeïÈczniki sÈ ze sobÈ zespolone. PrzeïÈczajÈc
jeden przeïÈcznik, automatycznie przeïÈczamy drugi. Jeĝeli przeïÈcznik z lewej strony jest ustawiony tak, aby kierowaï sygnaï na zïÈcze
wyjĂciowe o numerze trzy, to przeïÈcznik znajdujÈcy siÚ z prawej strony
równieĝ bÚdzie kierowaï sygnaï do swojego trzeciego wyjĂcia.

Rysunek 3.30. Symbol dwóch zespolonych ze sobÈ przeïÈczników obrotowych;
przedstawiony komponent posiada dwa wejĂcia i dziesiÚÊ wyjĂÊ (jest to przeïÈcznik
typu 2P10T)

Na kaĝdym z symboli maïe kóïeczka oznaczajÈ zïÈcza (niezaleĝnie od
tego, czy sÈ to zïÈcza wejĂciowe, czy wyjĂciowe). O tym, czy zïÈcze jest
wejĂciowe, czy wyjĂciowe, informuje zwrot strzaïki. W niniejszej sekcji
przedstawiono standardowe symbole. Inne oznaczenia przeïÈczników
stosowane sÈ sporadycznie.
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Czy wiesz, ĝe...?
Niektórzy wyposaĝajÈ swoje amatorskie radia w specjalny przeïÈcznik nazywany kluczem kodu Morse’a. To niezbyt dziĂ popularne
urzÈdzenie, zwane równieĝ kluczem rÚcznym, zwiera lub przerywa
obwód w celu rÚcznego kodowania znaków przez radiooperatora.
Jest to przeïÈcznik typu SPST wyposaĝony w děwigniÚ, która gdy operator jÈ puĂci, jest odbijana przez sprÚĝynÚ do pozycji rozwierajÈcej
obwód. Na rysunku 3.31 przedstawiono symbol tego elementu.

Rysunek 3.31. Symbol rÚcznego klucza sïuĝÈcego do nadawania kodu Morse’a

Przewody i kable
W naszych dotychczasowych rozwaĝaniach zakïadaliĂmy, ĝe linia prosta symbolizuje przewodnik — wiÚkszoĂÊ obwodów zawiera wiele
elementów przewodzÈcych. RysujÈc schemat skomplikowanego obwodu, zrozumiesz, ĝe krzyĝowanie siÚ kabli jest czymĂ, czego nie sposób
uniknÈÊ (niezaleĝnie od tego, czy krzyĝujÈce siÚ przewody sÈ ze sobÈ
poïÈczone).
Na rysunku 3.32 pokazano dwa przewody, które musiaïy krzyĝowaÊ
siÚ na schemacie, jednakĝe nie istnieje pomiÚdzy nimi poïÈczenie galwaniczne (a przynajmniej nie ma go w punkcie, w którym przewody te
krzyĝujÈ siÚ na schemacie). BudujÈc ukïad przedstawiony na schemacie,
nie bÚdziesz musiaï krzyĝowaÊ przewodów dokïadnie w miejscu oznaczonym na schemacie. Linie muszÈ krzyĝowaÊ siÚ na schemacie, aby
przedstawiÊ kable ïÈczÈce róĝne punkty ukïadu w czytelny sposób, który
nie wymaga stosowania trzeciego wymiaru.

Rysunek 3.32. Symbol krzyĝujÈcych siÚ przewodów, pomiÚdzy którymi nie wykonano
poïÈczenia galwanicznego
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Aha!
W rzeczywistoĂci obwody sÈ elementami trójwymiarowymi, jednakĝe
ich schematy muszÈ byÊ wykonane na pïaszczyěnie dwuwymiarowej.
Aby podoïaÊ temu wymogowi, osoba tworzÈca schematy musi stosowaÊ siÚ do pewnych zasad, które pozwolÈ na wïaĂciwÈ interpretacjÚ
schematu przez czytelnika.
Na rysunku 3.33 pokazano dwa sposoby symbolicznego oznaczania
punktów, w których krzyĝujÈce siÚ kable powinny byÊ poïÈczone
elektrycznie. Na rysunku A jeden z przewodników zostaï „podzielony
na dwie czÚĂci”, a wiÚc wydaje siÚ, ĝe poïÈczenie przewodów wykonano
w dwóch róĝnych miejscach. Taki zabieg wyraĝa doĂÊ jasno to, ĝe dwa
przewody (pionowy zostaï podzielony na dwie czÚĂci, a poziomy pozostaï nienaruszony) sÈ ze sobÈ poïÈczone elektrycznie. PoïÈczenie to
jest symbolizowane za pomocÈ czarnych kropek. Na rysunku B przedstawiono przewody przecinajÈce siÚ pod kÈtem prostym, a pojedyncza
kropka symbolizuje punkt, w którym sÈ poïÈczone. Metoda przedstawiona na rysunku B moĝe wydawaÊ siÚ lepsza, jednakĝe sprawia ona,
ĝe schemat jest mniej czytelny. Czytelnik moĝe przeoczyÊ czarnÈ kropkÚ
i pomyĂleÊ, ĝe przewody nie powinny byÊ poïÈczone. Metoda zastosowana w przykïadzie A sprawia, ĝe do takiego przeoczenia nie dojdzie.

Rysunek 3.33. A — preferowany symbol dwóch przewodów poïÈczonych elektrycznie;
B — alternatywny symbol takiego samego poïÈczenia

Niektórzy czytelnicy mogÈ przeoczyÊ kropkÚ na symbolu B przedstawionym na rysunku 3.33, a inni mogÈ omyïkowo dostrzec kropkÚ
na rysunku 3.32 (gdzie tak naprawdÚ jej nie ma)! Tak wiÚc konstruktor
moĝe zewrzeÊ ze sobÈ kable, które nie powinny byÊ ze sobÈ ïÈczone.
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Z problemem tym mamy rzadko do czynienia w przypadku poprawnie
naszkicowanych schematów, które sÈ wyraěnie wydrukowane. Na niektórych starszych schematach nie zwarte ze sobÈ krzyĝujÈce siÚ przewody oznaczano za pomocÈ ïuku (zobacz rysunek 3.34). Taka symbolika,
która moim zdaniem nigdy nie powinna wyjĂÊ z uĝycia, sprawiaïa, ĝe
osoba czytajÈca schemat nigdy nie miaïa wÈtpliwoĂci, czy dane przewody
sÈ ze sobÈ poïÈczone elektrycznie, czy teĝ nie.

Rysunek 3.34. Stosowany kiedyĂ (wyraěny) symbol przewodów, które krzyĝowaïy siÚ
na schemacie, ale w rzeczywistoĂci nie byïy ze sobÈ poïÈczone elektrycznie

Kabel skïada siÚ z dwóch lub wiÚcej przewodników otoczonych
wspólnym izolujÈcym koïnierzem. Zwykle kable nieekranowane nie sÈ
oznaczane w jakiĂ specjalny sposób na schematach ideowych — przedstawia siÚ je, umieszczajÈc obok siebie kilka równolegïych linii symbolizujÈcych przewody. ZaznaczajÈc na schemacie kable ekranowane,
naleĝy zastosowaÊ dodatkowe symbole. Na rysunku 3.35 przedstawiono
przykïady oznaczeñ kabli ekranowanych, które sÈ czÚsto stosowane do
przedstawienia kabli koncentrycznych. Kable koncentryczne skïadajÈ siÚ
z umieszczonej w ich Ărodku ĝyïy, która jest otoczona ekranem wykonanym z materiaïu bÚdÈcego przewodnikiem. Elementy te sÈ oddzielone
od siebie za pomocÈ warstwy dielektryka. W wiÚkszoĂci kabli koncentrycznych jest to polietylen, który moĝe byÊ spieniony lub posiadaÊ formÚ
ciaïa staïego.

Rysunek 3.35. A — symbol kabla koncentrycznego o nieuziemionym ekranie;
B — symbol kabla koncentrycznego, którego ekran naleĝy uziemiÊ
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Wskazówka
Na rysunku 3.36 znajduje siÚ symbol kabla koncentrycznego, którego ekran jest poïÈczony z podstawÈ montaĝowÈ (metalowÈ pïytÈ
peïniÈcÈ funkcjÚ podstawy ukïadu). Podstawa montaĝowa moĝe byÊ
poïÈczona z uziemieniem, jednakĝe nie jest to reguïa. Np. w samochodzie nie ma uziemienia, a wiÚc obudowa (podstawa montaĝowa) CB
radia bÚdzie poïÈczona z ramÈ pojazdu.

Rysunek 3.36. Symbol kabla koncentrycznego, którego ekran jest poïÈczony z podstawÈ
montaĝowÈ

W niektórych kablach pojedynczy ekran otacza kilka przewodów.
Na rysunku 3.37 pokazano symbol dwuĝyïowego kabla ekranowanego.
Symbol ten przypomina symbol kabla koncentrycznego, jednakĝe dodano w nim dodatkowÈ liniÚ symbolizujÈcÈ drugi przewód. Im wiÚcej ĝyï
biegnie w danym kablu, tym wiÚcej równolegïych linii bÚdzie przebiegaÊ przez elipsÚ znajdujÈcÈ siÚ w Ărodkowej czÚĂci omawianego symbolu. Gdyby rysunek 3.37 miaï przedstawiaÊ symbol piÚcioĝyïowego
przewodu, to przez elipsÚ powinno przebiegaÊ piÚÊ poziomych linii.

Rysunek 3.37. Symbol dwuĝyïowego kabla ekranowanego, którego ekran poïÈczony jest
z podstawÈ montaĝowÈ
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Diody i tranzystory
Na rysunku 3.38 przedstawiono podstawowy symbol diody póïprzewodnikowej. W symbolu tym strzaïka i linia pionowa symbolizujÈ wewnÚtrzne elementy diody, a linie poziome symbolizujÈ jej zïÈcza. Wspomniany rysunek przedstawia diodÚ prostowniczÈ. Strzaïka symbolizuje
anodÚ, a krótka prosta pionowa linia, do której dotyka grot strzaïki,
symbolizuje katodÚ. W normalnych warunkach pracy dioda prostownicza przewodzi elektrony, gdy te poruszajÈ siÚ w kierunku przeciwnym
do zwrotu strzaïki — wtedy gdy do anody dochodzi prÈd o napiÚciu
dodatnim w stosunku do potencjaïu anody.

Rysunek 3.38. Symbol diody ogólnego stosowania lub diody prostowniczej

Na rysunku 3.39 zaprezentowano symbole wyspecjalizowanych
diod: diody pojemnoĂciowej (A) — moĝe ona pod wpïywem prÈdu staïego o regulowanym napiÚciu peïniÊ funkcjÚ kondensatora o zmiennej
pojemnoĂci; diody Zenera (B) — moĝe ona peïniÊ rolÚ regulatora napiÚcia w ukïadach zasilajÈcych; diody Gunna (C) — moĝe ona dziaïaÊ
w charakterze generatora drgañ lub wzmacniacza w ukïadach charakteryzujÈcych siÚ czÚstotliwoĂciami znajdujÈcymi siÚ w paĂmie mikrofalowym.

Rysunek 3.39. Symbol diody pojemnoĂciowej (A), diody Zenera (B) i diody Gunna (C)

Tyrystor jest diodÈ póïprzewodnikowÈ wyposaĝonÈ w dodatkowy
element i odpowiadajÈce mu zïÈcze. Symbol tego komponentu znajduje siÚ na rysunku 3.40. Tyrystor jest zwykle (ale nie zawsze) oznaczany za pomocÈ symbolu diody (czasami umieszczonej w okrÚgu), do
której doïÈczono dodatkowy element sterujÈcy zwany bramkÈ (ukoĂna
linia biegnÈca od grotu strzaïki). We wszystkich symbolach przewód
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Rysunek 3.40. Symbol tyrystora

znajdujÈcy siÚ u podstawy grotu strzaïki jest anodÈ danego komponentu,
a przewód podïÈczony do prostej pionowej linii (znajdujÈcej siÚ na koñcu grotu strzaïki) jest katodÈ.
Na rysunku 3.41 pokazano symbol tranzystora bipolarnego. Po lewej
stronie znajduje siÚ tranzystor typu pnp, a po prawej npn. JedynÈ róĝnicÈ pomiÚdzy tymi symbolami jest kierunek, w którym zwrócona jest
strzaïka. Strzaïka w symbolu tranzystora typu pnp jest zwrócona w kierunku prostej linii symbolizujÈcej bazÚ (elektrodÚ). Strzaïka w symbolu
tranzystora typu npn jest zwrócona w kierunku przeciwnym do bazy.
Czasami w symbolach oznaczajÈcych tranzystory bipolarne pomija siÚ
okrÈg otaczajÈcy bazÚ, emiter i kolektor. Poza tranzystorami bipolarnymi
istnieje równieĝ wiele innych typów tranzystorów. Na rysunku 3.42 pokazano symbole czterech wymienionych niĝej rodzajów tranzystorów:


tranzystor polowy zïÈczowy (JFET) z kanaïem typu n (symbol A);



tranzystor polowy zïÈczowy (JFET) z kanaïem typu p (symbol B);



tranzystor polowy typu metal-tlenek-póïprzewodnik (MOSFET)
z kanaïem typu n (rysunek C);



tranzystor polowy typu metal-tlenek-póïprzewodnik (MOSFET)
z kanaïem typu p (rysunek D);

Rysunek 3.41. Symbol tranzystora bipolarnego typu pnp (A) i symbol tranzystora
bipolarnego typu npn (B)
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Rysunek 3.42. Symbol tranzystora polowego zïÈczowego (JFET) z kanaïem typu n (A),
symbol tranzystora polowego zïÈczowego (JFET) z kanaïem typu p (B), symbol tranzystora
polowego typu metal-tlenek-póïprzewodnik (MOSFET) z kanaïem typu n (rysunek C);
symbol tranzystora polowego typu metal-tlenek-póïprzewodnik (MOSFET) z kanaïem
typu p (rysunek D)

Wskazówka
Tranzystory mogÈ byÊ wykonane z róĝnych materiaïów bÚdÈcych
póïprzewodnikami lub mieszankami typu metal-tlenek. Symbol tranzystora nie informuje osoby czytajÈcej schemat o tym, z jakiego materiaïu zostaï wykonany dany komponent. Oznaczenie na schemacie
ma informowaÊ tylko o funkcjonalnoĂci danego elementu.

Lampy elektronowe
Lampy elektronowe nie sÈ juĝ tak powszechne jak kilka dekad temu,
jednakĝe wciÈĝ stosuje siÚ je w wielu ukïadach. Rysowanie symbolu
lampy elektronowej powinieneĂ zaczÈÊ od doĂÊ duĝego okrÚgu, wewnÈtrz którego naleĝy umieĂÊ elementy okreĂlajÈce typ stosowanej
przez Ciebie lampy. Na rysunku 3.43 przedstawiono powszechnie stosowane symbole elementów wewnÚtrznych lamp elektronowych.
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Rysunek 3.43. Symbole elementów wewnÚtrznych lamp elektronowych:
A — katoda ĝarzona bezpoĂrednio; B — katoda ĝarzona poĂrednio;
C — katoda zimna; D — fotokatoda; E — siatka; F — anoda;
G — elektroda odchylajÈca; H — elektrody formujÈce wiÈzkÚ;
I — symbol bañki lampy próĝniowej; J — symbol bañki lampy wypeïnionej gazem

Na rysunku 3.44 przedstawiono schemat diody próĝniowej. Skïada
siÚ ona z anody i katody. Gdy przez omawiany element przepïywa
prÈd, to tak jak w przypadku diody póïprzewodnikowej anoda charakteryzuje siÚ bardziej dodatnim potencjaïem od katody. Katoda emituje
elektrony, które podÈĝajÈ przez próĝniÚ w kierunku anody. Aktywny
ĝarnik, przypominajÈcy miniaturowÈ ĝarówkÚ maïej mocy, podgrzewa
katodÚ — uïatwia to emisjÚ elektronów. Na rysunku 3.44 ĝarnik zostaï
pominiÚty w celu uproszczenia symbolu. Zabieg ten czÚsto siÚ stosuje
podczas rysowania symboli lamp, w których ĝarnik i katoda sÈ oddzielnymi komponentami znajdujÈcymi siÚ wewnÈtrz lampy. RozwiÈzanie
takie nosi nazwÚ katody ĝarzonej poĂrednio.

Rysunek 3.44. Symbol diody próĝniowej o katodzie ĝarzonej poĂrednio; lampa zawiera
ĝarnik, jednakĝe symbol pomija ten element, poniewaĝ umieszczenie dodatkowego symbolu
ĝarnika sprawiïoby, ĝe schemat byïby mniej czytelny
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Wskazówka
Symbolicznie wszystkie elementy lampy umieszcza siÚ wewnÈtrz kóïka, które symbolizuje bañkÚ lampy elektronowej. W przypadku niektórych schematów kóïko jest pomijane. Nie jest to jednak standardowa praktyka.
Na rysunku 3.45 pokazano symbole dwóch wersji triody. Lampa ta
ma budowÚ podobnÈ do omówionej wczeĂniej diody, jednakĝe zawiera dodatkowÈ siatkÚ, która jest symbolizowana przez liniÚ przerywanÈ.
Jest jeszcze jedna róĝnica (w przypadku symbolu A). Widzisz jÈ? Przyjrzyj siÚ uwaĝnie katodzie. Lampa ta posiada katodÚ ĝarzonÈ bezpoĂrednio — katoda i ĝarnik sÈ fizycznie tym samym elementem! Ujemne
napiÚcie katody jest podïÈczone bezpoĂrednio do przewodu ĝarnika —
nie istnieje ĝadna oddzielna katoda. Symbol B (zobacz rysunek 3.45)
przedstawia triodÚ o katodzie ĝarzonej poĂrednio. Na rysunku ĝarnik
znajduje siÚ wewnÈtrz katody bÚdÈcej metalowym cylindrem umieszczonym pionowo w bañce lampy.

Rysunek 3.45. Symbol triody o ĝarzeniu bezpoĂrednim (A) oraz symbol triody
o katodzie ĝarzonej poĂrednio (B)

Tetrody posiadajÈ dwie siatki. SÈ one symbolizowane przez dwie
linie przerywane (zobacz rysunek 3.46). Górna siatka tetrody (znajdujÈca siÚ bliĝej anody) nazywana jest ekranem. Na rysunku 3.47 pokazano symbol pentody — lampy posiadajÈcej trzy siatki — czyli skïadajÈcej siÚ z piÚciu elementów. Druga siatka pentody (liczÈc od doïu) jest
ekranem, a trzecia siatka (znajdujÈca siÚ pod anodÈ) jest nazywana
siatkÈ hamujÈcÈ. Na rysunku 3.46 i 3.47 symbole znajdujÈce siÚ po lewej
stronie (A) ilustrujÈ lampy o katodzie ĝarzonej bezpoĂrednio, a symbole znajdujÈce siÚ po prawej stornie (B) lampy o katodzie ĝarzonej
poĂrednio.
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Rysunek 3.46. Symbol tetrody o katodzie ĝarzonej bezpoĂrednio (A) i symbol tetrody
o katodzie ĝarzonej poĂrednio

Rysunek 3.47. Symbol pentody o katodzie ĝarzonej bezpoĂrednio (A) i symbol pentody
o katodzie ĝarzonej poĂrednio

Analizuj kierunek przepïywu prÈdu
W lampach przedstawionych na omówionych dotychczas symbolach elektrony przepïywajÈ w kierunku od góry do doïu. SÈ one wyrzucane z katody, przechodzÈ przez siatkÚ lub siatki (o ile lampa je
zawiera) i wpadajÈ do anody. Prawdopodobnie czasami natkniesz
siÚ na symbol lampy, który bÚdzie „leĝaï na boku”. W takiej sytuacji
po prostu pamiÚtaj o tym, ĝe w normalnych warunkach uĝytkowania
lampy elektrony przemieszczajÈ siÚ od katody do anody.
Niektóre lampy skïadajÈ siÚ z dwóch oddzielnych, niezaleĝnych zestawów elektrod umieszczonych we wspólnej bañce. Lampy takie moĝna
okreĂliÊ mianem lamp podwójnych. Jeĝeli oba zestawy elektrod sÈ identyczne, to taki podzespóï moĝemy nazwaÊ podwójnÈ diodÈ, podwójnÈ
triodÈ, podwójnÈ tetrodÈ lub podwójnÈ pentodÈ. Na rysunku 3.48 znajduje siÚ symbol podwójnej triody o katodach ĝarzonych poĂrednio.
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Rysunek 3.48. Symbol podwójnej triody o katodach ĝarzonych poĂrednio

W niektórych starszych odbiornikach radiowych i telewizyjnych stosowane byïy lampy posiadajÈce cztery lub piÚÊ siatek. Lampy te skïadaïy siÚ wiÚc z szeĂciu lub siedmiu elementów i nazywano je heksodÈ
i heptodÈ. Lampy takie byïy stosowane do miksowania — procesu polegajÈcego na nakïadaniu na siebie dwóch sygnaïów radiowych o róĝnych
czÚstotliwoĂciach w celu uzyskania sygnaïu bÚdÈcego ich róĝnicÈ lub sumÈ. Na rysunku 3.49 znajduje siÚ symbol heptody (A) i heksody (B).
Oba przedstawione symbole odnoszÈ siÚ do lamp o katodach ĝarzonych
poĂrednio. Heptoda jest czasem okreĂlana mianem konwertera posiadajÈcego piÚÊ siatek.

Rysunek 3.49. Symbol heksody (A) i symbol heptody (B)

Wskazówka
Nie spotkasz heksod ani heptod we wspóïczesnych ukïadach elektronicznych, jednakĝe jeĝeli chcesz pracowaÊ nad starymi odbiornikami radiowymi, to powinieneĂ zapoznaÊ siÚ z ich dziaïaniem. PamiÚtaj o jednym — wymiana tych lamp jest bardzo trudna — ich
zakup jest prawie niemoĝliwy. Z antykami obchodě siÚ ostroĝnie!
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Ogniwa i baterie
Ogniwa i baterie sÈ powszechnie stosowane do zasilania ukïadów
elektronicznych. Na rysunku 3.50 przedstawiono symbol pojedynczego
ogniwa elektrochemicznego. Ogniwo takie znajdziesz np. w latarce.
Charakteryzuje siÚ ono prÈdem staïym o napiÚciu 1,5 V. Baterie elektrochemiczne, które posiadajÈ wyĝsze napiÚcie znamionowe, skïadajÈ siÚ
z wielu ogniw poïÈczonych szeregowo (ujemny biegun jednego ogniwa
jest poïÈczony z dodatnim biegunem kolejnego ogniwa). Symbol baterii
skïadajÈcej siÚ z wielu ogniw przedstawiono na rysunku 3.51.

Rysunek 3.50. Symbol pojedynczego ogniwa elektrochemicznego

Rysunek 3.51. Symbol zamkniÚtej baterii elektrochemicznej skïadajÈcej siÚ z wielu ogniw

Symbol baterii skïadajÈcej siÚ z wielu ogniw to po prostu umieszczone obok siebie symbole ogniw, pomiÚdzy którymi nie znajdujÈ siÚ
ĝadne linie rozdzielajÈce. Jeĝeli obwód wymaga zasilania trzema oddzielnymi ogniwami poïÈczonymi szeregowo, to moĝesz narysowaÊ poïÈczenie szeregowe trzech ogniw poïÈczonych — pomiÚdzy symbolami
ogniw umieĂÊ symbol przewodu (zobacz rysunek 3.52). Jeĝeli ogniwa
sÈ umieszczone w zasobniku ïÈczÈcym je szeregowo, na schemacie moĝesz zastosowaÊ symbol baterii.

Rysunek 3.52. Symboliczne oznaczenie szeregowego poïÈczenia trzech ogniw
elektrochemicznych tworzÈcych bateriÚ

StandardowÈ praktykÈ jest umieszczanie znaków okreĂlajÈcych polaryzacjÚ ogniw. Niestety niektóre osoby tworzÈce schematy pomijajÈ te
oznaczenia. W takim przypadku polaryzacjÚ baterii naleĝy okreĂliÊ poprzez analizÚ pozostaïych elementów znajdujÈcych siÚ w obwodzie.
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Bramki logiczne
Wszystkie cyfrowe ukïady elektroniczne zawierajÈ przeïÈczniki wykonujÈce okreĂlone operacje logiczne. PrzeïÈczniki te nazywa siÚ bramkami logicznymi. PosiadajÈ one przynajmniej jedno wejĂcie (moĝe byÊ
ich wiele) i zwykle jedno wyjĂcie. UrzÈdzenia logiczne mogÈ przyjmowaÊ
dwa stany okreĂlane przez cyfry 0 i 1. Cyfra 0 nazywana jest „stanem
niskim”, a cyfra 1 „stanem wysokim”.


Bramka negacji, zwana równieĝ bramkÈ NOT, posiada jedno wejĂcie i jedno wyjĂcie. Na wyjĂciu generowany jest sygnaï odwrotny
do sygnaïu wejĂciowego. Jeĝeli sygnaï wejĂciowy okreĂla wartoĂÊ 1,
to na wyjĂciu otrzymujemy 0. Jeĝeli sygnaï wejĂciowy okreĂla wartoĂÊ 0, to na wyjĂciu otrzymujemy 1.



Bramka sumy logicznej, zwana równieĝ bramkÈ OR, posiada zwykle dwa wejĂcia (teoretycznie moĝe posiadaÊ ich wiÚcej). Jeĝeli
wszystkie sygnaïy wejĂciowe reprezentujÈ wartoĂÊ 0, to na wyjĂciu
otrzymujemy 0. Jeĝeli którykolwiek z sygnaïów wejĂciowych okreĂla wartoĂÊ 1, to na wyjĂciu otrzymamy wartoĂÊ 1. Matematycy powiedzieliby, ĝe bramka ta wykonuje dziaïanie sumy logicznej — na
wyjĂciu otrzymujemy wartoĂÊ 1 równieĝ wtedy, gdy obie zmienne
wejĂciowe majÈ wartoĂÊ 1.



Bramka iloczynu logicznego, zwana równieĝ bramkÈ AND, posiada
zwykle dwa wejĂcia (teoretycznie moĝe posiadaÊ ich wiÚcej). Jeĝeli
oba (wszystkie) sygnaïy wejĂciowe majÈ wartoĂÊ 1, to na wyjĂciu
bramki generowana jest wartoĂÊ 1. Jeĝeli którykolwiek z sygnaïów
wejĂciowych ma wartoĂÊ 0, to na wyjĂciu generowana jest wartoĂÊ 0.



Za bramkÈ OR moĝna umieĂciÊ bramkÚ NOT. Takie poïÈczenie daje
nam bramkÚ binegacji (zwanÈ równieĝ bramkÈ NOR). Jeĝeli oba
(wszystkie) sygnaïy wejĂciowe majÈ wartoĂÊ 0, na wyjĂciu bramki
generowana jest wartoĂÊ 1. Jeĝeli którykolwiek z sygnaïów wejĂciowych ma wartoĂÊ 1, to na wyjĂciu generowana jest wartoĂÊ 0.



Za bramkÈ AND moĝna umieĂciÊ bramkÚ NOT. Takie poïÈczenie
daje nam bramkÚ NAND. Jeĝeli oba (wszystkie) sygnaïy wejĂciowe
majÈ wartoĂÊ 1, to na wyjĂciu generowana jest wartoĂÊ 0. Jeĝeli którykolwiek z sygnaïów wejĂciowych ma wartoĂÊ 0, to na wyjĂciu generowana jest wartoĂÊ 1.
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Bramka alternatywy wykluczajÈcej, zwana równieĝ bramkÈ XOR,
posiada dwa wejĂcia i jedno wyjĂcie. Jeĝeli na obu wejĂciach podawany jest ten sam sygnaï (dwa zera lub dwie jedynki), to na wyjĂciu
generowana jest wartoĂÊ 0. Jeĝeli na dwóch wejĂciach podawany
jest róĝny sygnaï, to na wyjĂciu bramki pojawia siÚ wartoĂÊ 1. Dziaïanie takie w matematyce okreĂlane jest mianem alternatywy wykluczajÈcej.

Na rysunku 3.53 pokazano symbole stosowane do przedstawiania
bramek logicznych na schematach obwodów.

Rysunek 3.53. Symbol bramki logicznej NOT (A), symbol bramki logicznej OR (B),
symbol bramki logicznej AND (C), symbol bramki logicznej NOR (D), symbol bramki
logicznej NAND (E), symbol bramki logicznej XOR (F)

Podsumowanie
W elektronice stosuje siÚ wiele innych symboli, które nie zostaïy omówione w tym rozdziale. Dodatek A zawiera obszernÈ listÚ symboli stosowanych na schematach obwodów. Poza symbolami opisanymi w tym
rozdziale spotkasz siÚ równieĝ z symbolami zïÈczy i wtyczek, krysztaïów
piezoelektrycznych, lamp, mikrofonów, mierników, anten i innych komponentów elektronicznych.
ZapamiÚtanie tych wszystkich symboli moĝe wydawaÊ siÚ trudne,
jednakĝe praktyka i prawidïowa identyfikacja podzespoïów sprawi, ĝe
z czasem bÚdziesz odczytywaï schematy samodzielnie, bez pomocy tej
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ksiÈĝki. Najlepszym sposobem na nauczenie siÚ symboli jest analizowanie schematów i zaglÈdanie do dodatku A za kaĝdym razem, gdy
natkniesz siÚ na nieznany Ci symbol. Po kilku godzinach bÚdziesz w stanie zaczÈÊ analizowaÊ bardziej zïoĝone schematy, ponownie zaglÈdajÈc
do dodatku A, gdy natkniesz siÚ na nieznany Ci symbol. Po kilku weekendach bÚdziesz znaï wiÚkszoĂÊ symboli stosowanych na schematach
obwodów elektrycznych — widzÈc symbol na schemacie, bÚdziesz go
od razu rozpoznawaï bez dïuĝszego zastanawiania siÚ.
Symbole stosowane na schematach sÈ podstawowym narzÚdziem
komunikacyjnym elektroniki — podobnie jak symbole stosowane w dziaïaniach matematycznych lub projekty w architekturze. WiÚkszoĂÊ symboli
jest oparta na budowie danego komponentu. Symbole moĝna podzieliÊ
na pewne grupy, które majÈ ze sobÈ coĂ wspólnego. Na przykïad istnieje wiele róĝnych tranzystorów, jednakĝe sÈ one przedstawiane przez
podobne do siebie symbole. Niewielkie róĝnice pomiÚdzy symbolami
odzwierciedlajÈ róĝnice w wewnÚtrznej budowie komponentów. W ten
sposób moĝliwe jest przedstawienie za pomocÈ symboli róĝnych typów tranzystorów. To samo moĝna powiedzieÊ o innych symbolach —
symbolach diod, rezystorów, kondensatorów, cewek, transformatorów,
mierników, lamp i innych podzespoïów elektronicznych.
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A
alfabet Morse’a, 53, 110, 113, 126
amper, 137
anoda, 57

B
bateria elektrochemiczna, 64
bias, 90, 107
bramka, 57
alternatywy wykluczającej, XOR, 66
binegacji, NOR, 65
iloczynu logicznego, AND, 65
NAND, 65
negacji, NOT, 65
sumy logicznej, OR, 65
bramki logiczne, 65
budowa
rezystora, 36
rezystora nastawnego, 39
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C
cewka, 45
dostrojcza, 109
o rdzeniu Īelaznym, 47
powietrzna o zmiennej indukcyjnoĞci,
46
powietrzna z odczepami, 46
charakterystyka, 148, 155
chip, 25, 98
czĊstotliwoĞci graniczne, 118

D
demodulator, 98, 106
detektor sygnaáu, 98
diagnozowanie usterek, 84
diagram blokowy programu, 30, 32
dielektryk, 42, 55
dioda
Gunna, 57
pojemnoĞciowa, 57
póáprzewodnikowa, 57
prostownicza, 57
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dioda
próĪniowa, 60
RF, 74
Zenera, 57
dáawik, 47
drugie prawo Kirchhoffa, 140
dziaáanie
potencjometru, 40
prawa Kirchhoffa, 138
dzielnik napiĊcia, 143, 147, 148

E
efekt lawinowy, 152
ekran, 55, 61
emiter, 107
etykietowanie komponentów, 78

F
farad, 41
faza zgodna, 111
filtr czĊstotliwoĞciowy, 117
dolnoprzepustowy, 118
górnoprzepustowy, 117
Ğrodkowoprzepustowy, 118

G
galena, 98
generator, 110
audio, 115
prądu staáego, 112
gáoĞnik, 107

H

J
jednostka
indukcyjnoĞci, 45
natĊĪenia prądu, 137
oporu elektrycznego, 137
pojemnoĞci elektrycznej, 41
jĊzyk symboliczny, 17

K
kabel, 55
koncentryczny, 55
o nieuziemionym ekranie, 55
katoda, 58
Īarzona bezpoĞrednio, 61
Īarzona poĞrednio, 60
kierunek przepáywu prądu, 70, 76, 78, 89,
93, 99, 100, 103, 111
klucz
Morse’a, 110
rĊczny, 53
kondensator, 41
dostrojczy, 43
nastawny, 43
niespolaryzowany, 41
spolaryzowany, 41
wyrównawczy, 43
konduktancja, 149
koĔcówka mocy, 102

L
lampa elektronowa, 59
lampy podwójne, 62

heksoda, 63
henr, 45
heptoda, 63

I
identyfikacja bloków skáadowych, 97
indukcja magnetyczna, 47
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induktor, 45
interfejs, 121
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blokowego, 91
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M
miernik natĊĪenia pola, 74, 75
mikroamperomierz, 76
mostek
L, 108
pi, 109
pi-L, 109
TT, 111
multimetr, 87, 145

N
napiĊcie
prądu staáego, 107
przewodzenia, 151
wsteczne, 150
napiĊciowe prawo Kirchhoffa, 140
natĊĪenie prądu, 143
nawijanie drutów, 134

O
obwody proste, 69
obwody záoĪone, 97
obwód
do pomiarów napiĊcia, 154
filtra czĊstotliwoĞciowego, 117
lampy stroboskopowej, 124
latarki, 70, 73
odbiornika radiowego, 104
radia krysztaákowego, 101
rezonansowy, 117
rezonansowy LC, 106
sprawdzający prawo Kirchhoffa,
138, 141
trzech rezystorów, 83
wzmacniacza, 89, 91
Īarówek poáączonych szeregowo, 162
odwrotna polaryzacja, 112
odwrócenie fazy, 111
ogniwo elektrochemiczne, 64
om, 137
oprogramowanie, 33
owijanie koĔcówek, 134
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P
pentoda, 61
pierwsze prawo Kirchhoffa, 137
páytka eksperymentalna, 130, 133
podstawa montaĪowa, 56
podwajacz napiĊcia, 82
pojemnoĞü zewnĊtrzna, 44
polaryzacja, 140
przewodzenia, 151
zaporowa, 151
poáączenia pomiĊdzy podzespoáami, 14
poáączenie szeregowe, 64
pomiar
napiĊcia, 145, 146, 157, 158
natĊĪenia prądu, 161
rezystancji, 144
potencjometr, 39
prawo Kirchhoffa
napiĊciowe, 140
prądowe, 136
prąd
przemienny, 78
teoretyczny, 70
prądowe prawo Kirchhoffa, 136
prostownik krzemowy, 79
przedwzmacniacz, 106
przedwzmacniacz audio, 100
przeáącznik, 50
2P10T, 52
DPDT, 50, 51
DPST, 51
obrotowy, 52
SPDT, 50
SPST, 50
wielostykowy, 51
przewody, 53
przewody poáączeniowe, 135
punkty pomiarowe, 89

R
radio krysztaákowe, 99, 101
radiostacja, 105
rdzeĔ
powietrzny, 45
ze sproszkowanego Īelaza, 48
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rezonator, 93
rezystancja obciąĪająca, 153
rezystancyjny dzielnik napiĊcia, 143
rezystor, 36
drutowy, 37
metalizowany, 37
nastawny, 37, 39
obciąĪający, 147
upáywowy, 78
warstwowy wĊglowy, 36
rotor, 43
rysowanie schematów ideowych, 126

S
schemat blokowy, 9, 10, 21–33
nadajnika radiowego, 26
obwodu zasilającego lampĊ, 24
programu, 28
ukáadu zamieniającego prąd, 22
zasilacza, 25, 94
schemat funkcjonalny, 22
schemat ideowy, 9, 11, 19, 69, 163
niedopasowanych Īarówek, 159
i blokowy, 92–94
latarki, 71, 74
miernika natĊĪenia pola, 76
obwodu wzmacniacza, 89, 91
podziaá na strony, 105
pomiaru napiĊcia, 153
radia krysztaákowego, 99
zasilacza, 77, 82, 94
schemat poglądowy potencjometru, 40
schemat technologiczny procesu, 26
schemat wykonawczy, 9
siatka hamująca, 61
skróty
literowe, 81
na schematach ideowych, 80
specyfikacja komponentów, 79
sprawdzanie dzielnika napiĊcia, 148
stator, 43
strzaáka, 38, 57
z literą X, 107, 115
z literą Y, 115, 116
sygnaá audio, 107
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symbol, 12
5PDT, 51
anteny, 75
baterii elektrochemicznej, 64
bramki logicznej NAND, 66
bramki logicznej NOR, 66
bramki logicznej NOT, 66
bramki logicznej OR, 66
bramki logicznej XOR, 66
cewki, 47, 75
cewki powietrznej, 45
diody, 57, 75
diody póáprzewodnikowej, 151
diody próĪniowej, 60
elementu wewnĊtrznego lampy
elektronowej, 60
heksody, 63
heptody, 63
kabla, 71
kabla koncentrycznego, 55, 56
kondensatora, 41
kondensatora nastawnego, 43
kondensatora spolaryzowanego, 42
krzyĪujących siĊ przewodów, 53
mikroamperomierza, 75
ogniwa elektrochemicznego, 64, 71
pentody, 62
podwójnej triody, 63
powietrzny nastawny, 43
przeáącznika, 50, 51
przeáącznika obrotowego, 52
przewodów poáączonych
elektrycznie, 54
rezystora, 36
rezystora nastawnego, 38
rĊcznego klucza, 53
symbol bramki logicznej AND, 66
tetrody, 62
transformatora, 49
tranzystora bipolarnego, 58
tranzystora polowego, 59
triody, 61
tyrystora, 58
zespolonych kondensatorów, 44
Īarówki, 71
symbole
elementów, 35–67
w schematach blokowych, 29
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¥
ĞcieĪka, 83
ĞcieĪki wykonywania programu, 31

T
tetroda, 61
tĊtnienie, 78
tolerancja komponentu, 90
transformator, 49
transformator o rdzeniu Īelaznym, 49
tranzystor
bipolarny, 58
pnp, 116
polowy, 58
trioda, 61
tuner, 106
tyrystor, 57

U
ukáad dopasowania anteny, 108
usterki, 84
usuwanie usterek
na poziomie komponentów, 119
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W
wáącznik, 74
wykrywanie usterek, 84
na poziomie komponentów, 119
wzmacniacz, 89, 91
mocy, 102, 116
przeciwsobny, 102

Z
zacisk aligatorowy, 135
zasada
zachowania napiĊcia, 140
zachowania prądu, 137
zasilacz, 76, 112
zasilacz regulowany, 114
zespolone
podzespoáy, 44
przeáączniki, 52
záącze p-n, 151

¿
Īarnik, 60
Īarówki poáączone szeregowo, 156, 161
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