
Niezaprzeczalnie najsilniejszym punk-
tem oferty Bournsa s¹ potencjometry i†try-
mery rezystancyjne, wystÍpuj¹ce w†nie-
prawdopodobnej wrÍcz liczbie odmian. To
w³aúnie ze ìstajniî Bournsa pochodz¹
s³ynne wieloobrotowe Trimpoty (serie
oznaczone jako 3006, 3057, 3059) oraz
stosunkowo nowe rodziny miniaturowych
trymerÛw wieloobrotowych przeznaczo-
nych do montaøu SMD (serie oznaczone
symbolami 3214, 3224 - fot. 1). Bourns
by³ jednym z†pierwszych na úwiecie pro-
ducentÛw potencjometrÛw z†cermetow¹
úcieøk¹ oporow¹. OprÛcz nich dostÍpne
s¹ potencjometry i†trymery ze úcieøk¹
wÍglow¹ oraz wykonane z†drutu oporo-
wego, ktÛre s¹ przystosowane do odpro-
wadzania do otoczenia stosunkowo du-
øych mocy (do 1W). Potencjometry tab-
licowe oraz przeznaczone do montaøu
w†panelach operatorskich czÍsto wykony-
wane s¹ z†przewodz¹cego plastyku, ktÛry
zapewnia bardzo duø¹ d³ugoterminow¹
stabilnoúÊ parametrÛw, praktycznie nieza-
leønie od warunkÛw úrodowiska.

Zalety stosowanych przez firmÍ mate-
ria³Ûw i†technologii moøna w†pe³ni doceniÊ
od 1992 roku, kiedy to Bourns wprowadzi³
w†produkowanych elementach wielow¹tko-
we szczotki, ktÛre zapobiegaj¹ efektowi
ìtrzeszczeniaî potencjometru i†- jak dekla-
ruje producent - zapewniaj¹ praktycznie
nieskoÒczenie duø¹ rozdzielczoúÊ nastaw.

Do rodziny specjalizowanych poten-
cjometrÛw moøna zakwalifikowaÊ liniowe

czujniki po³oøenia z rodziny
3048, ktÛre s¹ przeznaczo-

ne do systemÛw precy-
zyjnego pozycjonowa-
nia elementÛw mecha-
nicznych.

Ideowo blisk¹ po-
tencjometrom grup¹
elementÛw s¹ takøe
matryce rezystorowe,
ktÛrych w†ofercie Bour-
nsa moøna doliczyÊ siÍ
blisko 70 typÛw. Naj-
bardziej typowe z†tej

grupy s¹ matryce 4300 oraz
4600 w†obudowach SIL (fot.

2), 4100 w†obudowach DIP oraz 4400/
4800 (fot. 3) w†obudowach SOP do mon-
taøu powierzchniowego. DostÍpne s¹ prze-
rÛøne konfiguracje rezystorÛw we wnÍtrzu
standardowych obudÛw, w†tym standar-
dowe terminatory DRAM, SCSI, RS485,
a†nawet uk³ady gasikowe RC, w†ktÛrych
kondensatory zosta³y zintegrowane we
wnÍtrzu obudowy matrycy.

Stosunkowo ma³o znane s¹ wúrÛd kon-
struktorÛw nieliniowe rezystory 4B04 (fot.
4), s³uø¹ce do t³umienia impulsowych za-
k³ÛceÒ o†duøej amplitudzie, ktÛre s¹ prze-
znaczone przede wszystkim do urz¹dzeÒ
telekomunikacyjnych oraz innych wyma-
gaj¹cych zabezpieczenia przed przepiÍcia-
mi o†duøej energii. Takøe produkowane
przez Bournsa miniaturowe z³¹cza (np. mo-
dele 70AD/M i†F†oraz 70AA/M i†F†- fot. 5)
o†bardzo duøej trwa³oúci nie s¹ zbyt czÍsto
stosowane w†popularnym sprzÍcie, ale za
to bardzo czÍsto przez producentÛw tele-
fonÛw komÛrkowych.

Zupe³nie nieznane s¹ szafirowe czuj-
niki ciúnienia, ktÛrych cech¹ charakterys-
tyczn¹ jest bardzo wysoka odpornoúÊ na
udary oraz chemicznie agresywne otocze-
nie. Bourns oferuje 12 typÛw czujnikÛw
o†zakresach pomiarowych od 0..15 aø do
0..20000PSI, rÛønorodnych konfiguracjach
wyjúÊ (napiÍciowe/pr¹dowe) i†wykona-
niach mechanicznych (dostÍpne s¹ wersje
odporne na wybuchy!).

W†ofercie Bournsa znajduje siÍ tak-
øe, w szerokim wyborze, d³awiki i†ce-
wki przystosowane do montaøu SMD
(SDR0906 - fot. 6) i†przewlekanego. S¹ to
zarÛwno elementy mocy, przeznaczone do
stabilizatorÛw impulsowych i†filtrÛw tÍt-
nieÒ, wysokoczÍstotliwoúciowe transfor-
matory impedancji (serie 0604, RF2..4),
telefoniczne transformatory separuj¹ce (se-
ria LM-NP/LP) jak i†niskopr¹dowe d³awi-
ki o†duøej dobroci.

Uwaøni Czytelnicy EP zaznajomili siÍ
juø z†mechanicznymi enkoderami firmy
Bourns, ktÛre doskonale spisuj¹ siÍ w†roli
ìcyfrowych nastawnikÛw analogowychî.
Z†myúl¹ o†bardziej wymagaj¹cych aplika-
cjach Bourns opracowa³ enkodery optycz-
ne Opto-Asic o†bardzo duøej precyzji,
z†cyfrowymi wyjúciami rÛønicowymi
w†standardzie RS422.
Andrzej Gawryluk, AVT

Kolejne grupy produktÛw z†oferty fir-
my Bourns przedstawimy za miesi¹c.

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†mate-
ria³y dostarczone przez firmÍ Eurodis, tel.
(0-71) 367-57-41.

Bourns jest firm¹ znan¹ w†Polsce tylko z†powodu
niektÛrych wyrobÛw ze swojej oferty: bezpiecznikÛw
multifuse i enkoderÛw, a takøe stosowanych czasami

w†bardziej wymagaj¹cych aplikacjach rezystorÛw,
d³awikÛw itp. W†artykule pokrÛtce przedstawiamy ca³¹
ofertÍ firmy, ktÛrej rÛønorodnoúÊ asortymentowa bÍdzie

pewnie zaskoczeniem takøe dla wieloletnich kooperantÛw
firmy. Zaczynijmy od rzeczy znanych i†lubianych.
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