M I N I P R O J E K T Y

Miernik pojemności kondensatorów
Jednym z†bardziej
przydatnych przyrz¹dÛw
pomiarowych jest
miernik pojemnoúci
kondensatorÛw
elektrolitycznych, ktÛrego
opis przedstawiamy.

W†przyrz¹dzie wykorzystano nastÍpuj¹c¹ metodÍ pomiaru pojemnoúci: w†1-sekundowych odstÍpach badany kondensator jest roz³adowywany
przez ok. 200ms, nastÍpnie ³adowany pr¹dem o†sta³ej wartoúci, dziÍki czemu napiÍcie
na nim roúnie liniowo. Wynik
pomiaru jest ustalany przez
odpowiednio wyskalowany

noúci. WartoúÊ pr¹du ³aduj¹cego zaleøy od wartoúci rezystorÛw R15..20 wybieranych 6pozycyjnym prze³¹cznikiem
Prz1 oraz po³oøenie suwaka
potencjometru referencyjnego
POT. Zmiana zakresu pomiarowego odbywa siÍ poprzez
zmianÍ po³oøenia suwaka
prze³¹cznika Prz1. Po³oøeniu
oznaczonemu na rys. 1†cyfr¹

(za³Ûømy, øe bÍdzie to 180µF)
naleøy do³¹czyÊ - zwracaj¹c
uwagÍ na polaryzacjÍ! - do zaciskÛw pomiarowych C+ i†C-.
Oczywiúcie, w†zaleønoúci od
pojemnoúci kondensatora referencyjnego naleøy prze³¹cznikiem Prz1 dobraÊ odpowiedni
zakres pomiarowy (w naszym
przypadku bÍdzie to 20..200µF
- ì3î). Reguluj¹c po³oøenie su-

potencjometr lub przez napiÍcie na testowym wyjúciu przyrz¹du (J3, +MON). Moøna wiÍc
wykorzystaÊ prezentowany
przyrz¹d jako przystawkÍ do
multimetru.
Generator wykonany na
uk³adzie U1A (rys. 1) taktuje
binarny licznik U2 z†czÍstotliwoúci¹ 10Hz (naleøy j¹ ustaliÊ
za pomoc¹ RN1). Impulsy
z†wyjúÊ tego licznika s¹ sumowane (suma logiczna) przez
diody D1 i†D2 oraz steruj¹ kluczami tranzystorowymi Q1,
Q2. Tranzystor Q3 wraz ze
wzmacniaczem U1C (pracuje
jako wzmacniacz napiÍcia b³Ídu) spe³nia rolÍ ürÛd³a pr¹dowego o†programowanej wydaj-

ì1î odpowiada zakres pomiarowy 200nF..2µF, po³oøeniu
oznaczonemu cyfr¹ ì2î odpowiada zakres pomiarowy
2..20µF i†dalej odpowiednio:
20..200µF,
200µF..2mF,
2..20mF i†20..100mF.
Pos³ugiwanie siÍ przyrz¹dem jest proste, pod warunkiem wstÍpnego wyskalowania. Rozpoczynamy od ustalenia (korzystaj¹c z†RN1) na wyjúciu U1A czÍstotliwoúci przebiegu prostok¹tnego na ok.
10Hz. NastÍpnie badany kondensator o†znanej pojemnoúci

waka potencjometru POT doprowadzamy do zaúwiecenia
diody LED - miejsce to naleøy
oznaczyÊ symbolem 1,8. Drugi
pomiar kalibracyjny powinien
zostaÊ przeprowadzony z†kondensatorem o†pojemnoúci ìz
drugiegoî koÒca skali, np.
220nF, 3µF, itp.
Na rys. 2†znajduje siÍ schemat montaøowy przyrz¹du.
AG

Rys. 1.

Projekt wykonano w oparciu o†notÍ aplikacyjn¹ ANS416 firmy PMI.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R10, POT: 4,7kΩ
R1, R3, R4: 100kΩ
R2: 750kΩ
R5, R7, R21: 10kΩ
R6: 20kΩ
R8, R12: 220Ω
R9: 3,6kΩ
R11, R22: 6,8kΩ
R13: 2,7kΩ
R15: 10Ω
R16: 39Ω
R17: 390Ω
R18: 3,9kΩ
R19: 39kΩ
R20: 390kΩ
R23: 330Ω
RN1: 470kΩ

Kondensatory
C1..C3, C5..C7, C9: 100nF
C4: 100µF/16V
C8: 220nF
C10: 22pF
Półprzewodniki
U1: TLC274 lub podobny
U2: 4017
U3: 7805
Q1, Q3: BC548
Q2: BC558
D1, D2: 1N4148
LED: LED
Różne
Prz1: dowolny podwójny
przełącznik 6−pozycyjny ze
wspólnym wyprowadzeniem

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1277.

Rys. 2.
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Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.
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