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Rys. 2.Rys. 1.

Najprostszym sposobem
sprawdzenia, czy tranzystor
nie jest uszkodzony jest dwu-
kierunkowy pomiar spadku
napiÍcia na z³¹czach baza-
emiter i†baza-kolektor.
W†praktyce czÍsto potrzebna
jest takøe znajomoúÊ wspÛ³-
czynnika wzmocnienia pr¹-
dowego tranzystora, dziÍki
czemu jest moøliwe m.in.
dobranie tranzystorÛw w†pa-
ry. Nasz tester realizuje oby-
dwa zadania, co prawda
w†nieco ograniczonym zakre-
sie, lecz wystarczaj¹cym
w†wiÍkszoúci ìdomowychî
aplikacji.

Schemat elektryczny tes-
tera przedstawiono na rys. 1.
Pomimo prostej budowy po-
zwala zmierzyÊ pr¹d kolekto-
ra w†zaleønoúci od zadanego

pr¹du bazy (dwie wartoúci:
10 i†100µA), a†takøe okreúliÊ
wartoúÊ spadku napiÍcia na
z³¹czu baza-emiter.

Poniewaø jako miernik wy-
korzystano miliwoltomierz,
tester liniowo przetwarza pr¹d
kolektora na napiÍcie, przy
czym wspÛ³czynnik przetwa-
rzania wynosi ok. 1mV/1mA.
NapiÍcie UBE jest mierzone
bezpoúrednio na z³¹czu B-E.
Prze³¹cznik W1 pozwala na
zmianÍ polaryzacji napiÍÊ za-
silaj¹cych badany tranzystor,
dziÍki czemu jest moøliwe tes-
towanie tranzystorÛw PNP
i†NPN. Prze³¹cznikiem W2 wy-
biera siÍ pomiar napiÍcia na
z³¹czu E-B lub K-B.

Tester proponujÍ zmonto-
waÊ na p³ytce, ktÛrej schemat
montaøowy znajduje siÍ na

Tester tranzystorów bipolarnych
Przedstawiamy
projekt prostej
w†wykonaniu
przystawki do

multimetru, ktÛra
umoøliwia pomiar

wspÛ³czynnika
wzmocnienia

tranzystorÛw za
pomoc¹ dowolnego
miliwoltomierza.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1Ω
R2: 56Ω/0,5W
R3: 91kΩ
R4: 910kΩ
Różne
W1, W2: podwójne
przełączniki trzypozycyjne
Z1..Z5: zaciski bananowe
P1, P2: 4−stykowe podstawki
okrągłe lub 8 złoconych
gniazd miniaturowych

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1278.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.

rys. 2. Tester wyposaøono
w†dwie podstawki dla tran-
zystorÛw ma³ej mocy (P1
i†P2), wykonane ze standar-
dowych z³oconych z³¹czy
IDC, oraz w†trzy bananowe
zaciski uniwersalne Z1..3,
do ktÛrych moøna do³¹czyÊ
tranzystory wiÍkszej mocy.
NapiÍcie zasilania powinno
wynosiÊ 9V. Miliwoltomierz
spe³niaj¹cy rolÍ wskaünika
naleøy do³¹czyÊ do zaciskÛw
Z4 i†Z5.
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