Component tester
Milo Zajíc
Slouí k rychlé identifikaci a testování polovodièových souèástek a odporù. Sám automaticky rozpozná typ souèástky a rozloení jejich vývodù.
Je moné testovat:
- Tranzistory: bipolární køemíkové, germaniové (mìøí stejnosmìrné proudové
zesílení, zbytkový proud, napìtí Ube),
Darlingtonovy a MOSFET.
- Tyristory, Triaky.
- Diody: køemíkové, germaniové, Schottkyho, LED, Zenerovy (mìøí napìtí v propustném smìru pøi dvou úrovních proudu.
- Odpory: 1 Ω a 0,5 MΩ.
Poznámka: Není urèen pro testování zapájených souèástek.

Základní technické parametry
Vstupy:

3 univerzální vstupy,
max. mìø. napìtí 5 V,
max. proud 25 mA.
Displej:
2x 8 znakù maticový LCD.
Rozmìry:
110 x 67 x 28 mm.
Napájení:
9 V (6 a 10 V ),
max. 30 mA,
automatické vypnutí.

Historie
Tester na stejném principu jsem
zkonstruoval poprvé ji v 1997. Byl øízen procesorem 89C2051 a pro mìøení pouíval jednoduchý externí pøevodník A/D. Dále obsahoval nìkolik
analogových multiplexerù a tøímístný
displej LED. Do pamìti procesoru se
veel program, který mìøil pouze
tranzistory a diody. Zapojení obsahovalo 8 ks IO a bylo sice funkèní, ale
relativnì sloité, tak jsem jej odloil.
Potom stále nìjak nebyl èas, a jsem
se do testeru s odstupem doby pustil
znovu a zde je výsledek. Princip mìøení zùstal stejný, ale pouitím mo-

dernìjích souèástek se zapojení výraznì zjednoduilo a zlepily parametry. Hlavními poadavky pøi konstrukci byla nízká cena a jednoduchost.

Popis zapojení
Hlavní pouitou souèástkou je mikroprocesor Atmel Atmega 8. Ten obsahuje ji prakticky ve potøebné pro
konstrukci testeru. Základ zapojení je
velmi jednoduchý, pomocné obvody
displeje a napájení jsou prakticky sloitìjí ne vlastní testovací èást.
Pro vlastní mìøení jsou pouity tøi
univerzální vstupy. Kadý tvoøí 4 ks
rezistorù s odpory dekadických násobkù 470 Ω, 4,7 kΩ, 47 kΩ, 470 kΩ.
Ty fungují jako promìnné zdroje proudu. K pøepínání se vyuívá monosti
konfigurovat vlastnosti vývodù mikroprocesoru za chodu. Aktivní je vdy
jen jeden výstup procesoru, ostatní
jsou ve tøetím stavu. Odpadá tak pouití multiplexeru. Stav pøísluného
výstupu urèuje zda bude výstupní
proud kladný nebo záporný. Navíc je
pøipojen jetì jeden výstup, který má
pouze ochranný rezistor s malým odporem, a slouí pro generování nejvìtích proudù asi 25 mA (nebo jako
virtuální zem). Poslední estý rezistor
je té ochranný a je v serii se vstupem pøevodníku A/D. Díky této konfiguraci je moné na kterémkoliv testovacím vývodu nastavit vlastnosti
potøebné pro mìøení souèástek. Procesor pracuje s interním oscilátorem
RC a není pouit ani vývod 1 Reset.
Jako displej je pouit bìný displej
LCD 2x 8 znakù s øadièem. Kriteriem
pro výbìr displeje byly rozmìry a také

Obr. 1. Schéma
zapojení
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cena. Pouitím procesoru s vìtím
pouzdrem by bylo moné pøipojit displej pøímo na procesor. Zapojení by
se jetì výraznì zjednoduilo a bylo
elegantnìjí. Bohuel vak procesor
ve vìtím pouzdøe je výraznì draí
a proto byl pouit typ Atmega8 a displej je pøipojen sériovì pomocí IO2.
Ve známém zapojení potom staèí na
pøipojení pouze dva vývody místo
esti. Vyaduje to vak sloitìjí programovou obsluhu. Displej pracuje
ve 4bitovém reimu s jednosmìrnou
komunikací. Vývody registru jsou
programovì zpøeházeny tak, aby
vycházely spoje bez køíení.
Poslední èástí testeru jsou napájecí obvody. Zapínání a vypínání je
elektronické pomocí T1 a T2. To
umoní hlavnì automatické vypnutí
pøi neèinnosti. Je to dùleitá funkce
u vech pøístrojù napájených z baterií. Procesor je napájen ze stabilizovaného napìtí 5 V vytváøeného IO3.
Je pouit typ s malým úbytkem napìtí. Vstup AD3 s R25a R26 mìøí napìtí baterie.

Programové vybavení
Celý tester mùe být jednoduchý
jen proto, e vekeré funkce jsou tvoøeny programovì s pomocí co nejjednoduího hardware. Podrobný popis

Obr. 2. Deska s plonými spoji
algoritmù by byl znaènì rozsáhlý a tak
se omezím jen na velmi struèný popis funkce programu. Je napsán v assembleru, má asi 4500 øádek a zabírá zhruba dvì tøetiny programové
pamìti procesoru.
Po zapnutí program zkouí mìøit
co je pøipojeno na vstupních svorkách. Nejprve se provìøuje, zda není
zapojen tranzistor, potom tyristor,
triak, dioda a nakonec rezistory. Napøíklad pro testování tranzistoru je
provìøováno dvanáct kombinací (6 je
kombinací zapojení vývodù a vechny ve dvou polaritách npn a pnp).
Procesor i program je dostateènì
rychlý na to, aby identifikace probìhla velmi rychle - prakticky okamitì.
Pokud je nalezena nìkterá z mìøitelných souèástek, je detailnì zmìøena
pro upøesnìní typu a parametrù. Ty
jsou potom postupnì zobrazeny na
displeji.
Dalí podrobnìjí informace o mìøení jednotlivých souèástek jsou v kapitole Návod k obsluze.
Procesor Atmega 8 je samozøejmì vybaven pamìtí Flash, take je
moné do budoucna program mìnit
a vylepovat. Obsah pamìti je chránìn proti ètení.

Stavba
Na desce nejprve osadíme dvì
drátové propojky. Potom osazujeme
postupnì souèástky od nejmení po
nejvìtí. Velké souèástky je tøeba zapájet tak, aby nebyly vyí ne 9 mm
nad deskou. Procesor je umístìn v
objímce. Neosazujeme zatím tlaèítko.
Jako konektor pro displej slouí 4x 3vý-

Obr. 3. Vývody displeje

vodová precizní objímka pro IO.
Jsou osazeny ze strany pájení a jejich zapájení vìnujeme vìtí pozornost (viz obr. 3).
Tester je vestavìn do krabièky
typu KP20. Deska je v krabièce umístìna souèástkami dolù, na stranì
spojù je tlaèítko a displej. Pokud není
krabièka upravena je nutné vyøíznout
podle výkresu (obr. 4) otvor pro displej, tlaèítko a mìøicí kablíky. Do
displeje zaroubujeme ètyøi rouby
M2x 16 s matkami. Potom pomocí
dalích dvou kontramatek nastavíme
výku displeje tak, aby jeho horní
hrana byla pøesnì v rovinì s horní
stranou krabièky. Pokud vadí hlavièky roubù, je nutné buï v místech
hlav roubù trochu zahloubit krabièku, nebo hlavy roubù ubrousit a po
dráku. Dále zapájíme vývody displeje, na které pouijeme zbytky vývodù
rezistorù.
Nyní je vhodné umístit tlaèítka a
to nejlépe s odmontovaným displejem. Tlaèítko zlehka pøipájíme pouze
za dva vývody a zkusíme v krabièce
zda není ikmo nebo zablokované.
Pokud je ve v poøádku, pøipájíme je
definitivnì. Nakonec nalepíme samolepící títek (obr. 5) na èelo krabièky.
V této fázi je ji moné kompletnì
osazenou desku oivit.
Samostatnou kapitolou by asi mohl
být zpùsob pøipojování souèástek. Je
to komplikovaný problém, který nejde
vyøeit tak, aby byl kadý spokojen.
Typù pouzder je velmi mnoho a to ani
neuvauji provedení SMD. Nejlepí
øeení by bylo pouít miniaturní zdíøky nebo malý konektor, kam by se
pøipojovaly rùzné redukce - adaptéry.
Bohuel se mi nepodaøilo sehnat nic
malého, kvalitního, dostupného a levného. Proto jsem nakonec zvolil kompromis, a to pouití tøí barevných
kablíkù s krokosvorkami. Zde má
kadý monost upravit si tuto èást
testeru podle svých moností a pøedstav. Vývody kablíkù mohou být v dolní, ale i horní èásti krabièky. Barvu
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Obr. 4. Výkres krabièky
kablíkù zapájíme podle poøadí barev
na títku pøístroje.

Napájení
Krabièka je standardnì urèena pro
baterii 9 V. Vzhledem k odbìru pøístroje není ji obyèejná baterie pøíli

Obr. 4. títek pøístroje
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- Pøi mìøení se nedotýkejte prsty vývodù souèástky.

Tranzistory

Mìøení tranzistorù je základní
funkcí testeru. Souèástka je nejprve
testována zda vykazuje zesilovací
funkci. Po rozliení vývodù a polarity
je podle napìtí Ube urèen typ tranzistoru: Si - køemíkový, Ge - germaniový, DARL - Darlingtonovo zapojení,
MOSF - MOSFET (enhancement
mode). Pokud tranzistor obsahuje interní diodu CE, jsou její vývody zobrazeny na spodním øádku pod rozloením vývodù.

vhodná. Proto doporuèuji pouít 9 V
akumulátor. Pokud nepouijeme oddìlovací pøepáku, lze do prostoru
baterie vtìsnat 6 ks èlánkù velikosti
AAA bez dráku. Vzorek pøístroje je
napájen z dvou èlánkù Li-Ion 700 mAh.
Výhodou je malá váha a malé samovybíjení, jsou vak nároènìjí na dodrování pøísluných zásad pro jejich
pouívání.

Oivení
Oivení pøístroje je jednoduché,
nemá ádné nastavovací prvky. Po
dùkladné vizuální kontrole vyjmeme
procesor a displej. Ze stabilizovaného zdroje asi 7 V/max. 50 mA desku
napájíme. Mìøíme napìtí na výstupu
stabilizátoru, kde by mìlo být trvale 5 V.
Pokud je ve v poøádku, nasadíme
displej, trimr P1 vytoèíme na doraz
smìrem k 0 V. Osadíme také procesor a zkusíme zapnout. Displej zobrazí úvodní hláení. Odbìr proudu
bez mìøené souèástky je max. asi 20
a 25 mA. Mùeme pøikroèit k poslední fázi a tou je kontrola osazení
mìøicích rezistorù. Postupnì zkouíme mìøit rezistory s odpory 470 Ω,
4,7 kΩ, 47 kΩ, 470 kΩ. Odpory rezistorù nejsou vùbec kritické, jde jen
o jejich øádovou odlinost. Mìøíme ve
vech tøech moných kombinacích
pøipojení rezistoru. Pøi mìøení odporù
nad 50 kΩ se nesmíme dotýkat vývodù mìøené souèástky, jinak je údaj
nestabilní. Tímto zpùsobem si ovìøíme zda jsou funkèní vechny zdroje
proudu nutné pro testování. V pøípadì odlinosti kontrolujeme rezistor se
stejným odporem na tìch vstupech
procesoru, kde je pøipojen kontrolní
rezistor. Kdo tuto zkouku neprovede, mùe se potom doèkat pøi provo-
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zu pøístroje rùzných pøekvapení v podobì nesmyslných údajù.

Struèný návod k obsluze
Pøístroj slouí pro rychlou kontrolu
a identifikaci elektronických souèástek. Celý proces je automatický
s minimálnámi nároky na obsluhu.

Ovládání
Ovládání testeru je velmi jednoduché. Pøístroj zapneme stiskem tlaèítka a po ohláení pøipravenosti pøipojíme souèástku. V prùbìhu mìøení je
krátký stisk tlaèítka vyhodnocen jako
povel k pøeruení stávajícího mìøení
a zahájení nového.

Na dalí obrazovce je zobrazen
stejnosmìrný zesilovací èinitel a proud,
pøi kterém byl mìøen. U speciálních
typù tranzistorù - Darligtonùv a MOSFET není moné zesílení pøesnì zmìøit, take je zobrazen pouze údaj:
vìtí jak 1.
U germaniových tranzistorù støedních a vìtích výkonù je údaj o zesílení èasto znaènì zkreslen velkým
zbytkovým proudem tranzistoru. Ten
je sice pøi mìøení zesílení brán v úvahu, ale hlavní pøíèinou je velká závislost zbytkového proudu na odporu
báze - emitor.

Poslední obrazovka zobrazuje
zbytkový proud tranzistoru a napìtí Ube.

Tyristory a triaky
V pøípadì pøipojování tøívývodové
souèástky je vhodné po pøipojení
vech 3 vývodù stisknout tlaèítko.
Tester pracuje rychle a napøíklad po
zapojení prvních dvou vývodù tranzistoru je okamitì identifikuje jako
diodu a zobrazuje diodu. Pokud bychom tlaèítko nestiskli, uskuteèní se
nejprve celé zobrazení parametrù
diody a po jejím skonèení probìhne
opìtovná identifikace a správné zobrazení tranzistoru. Po odpojení souèástky se dokonèí jetì zobrazení
vech jejich parametrù, které ji vak
nemusí mít správné hodnoty.
Doporuèení:
- Nepøipojujte na vstupy testeru ádné vnìjí napìtí ani nabité kondenzátory.
- Pøipojujte pouze volné nezapájené
souèástky.
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Mìøení tìchto prvkù je omezeno
pouze na je jejich identifikaci a rozloení vývodù. Tyristory jsou testovány
na funkènost v kvadrantu 1 a triaky
v kvadrantu 1 a 3. Vzhledem ke
konstrukci testeru a max. proudu asi
25 mA je testování omezeno na souèástky malých a støedních výkonù.
U souèástek pro velké výkony je potøebný proud øídicí elektrody a pøídrný proud vìtí. Dùvodem k omezení
proudu je také bezpeènost mìøení.
Pøi vìtích testovacích proudech by

se mohly pokodit souèástky jiných
typù (tranzistorù, diod).
V praxi to znamená, e lze mìøit
souèástky s maximálním proudem
asi 10 A. Jde vak jen o velmi pøibliný údaj, spíe záleí na konkrétním
typu a výrobci.

Diody

Diody jsou detekovány na základì
nelineární VA charakteritiky. Na displeji je zobrazeno pøiøazení vývodù,
napìtí v propustném smìru, poøadové èíslo diody a proud protékající diodou. Mìøí se pro dvì hodnoty proudu
s rozsahy asi do 1 mA a do 10mA.
Na základì zobrazených údajù mùeme ji snadno urèit typ diody.
Nejmení napìtí do asi 0,4 V vykazují diody germaniové a Schottky, napìtí mezi 0,4 a asi 1 V bìné køemíkové diody. Diody s napìtím nad 1,2 V
jsou vìtinou diody LED. Pokud se
nejedná o infraèervené LED, je pøímo
vidìt, jak dioda svítí pøi rùzných proudech, take si hned mùeme udìlat
pøedstavu o kvalitì diody LED - svítivosti.
Aby bylo moné detekovat i vícenásobné souèástky, je na displeji vlevo dole zobrazováno poøadí testovaného pøechodu (diody). Tøívývodová
souèástka mùe teoreticky obsahovat a 6 diod (3 antiparalelní dvojice), které jsou postupnì vechny
detekovány a zobrazeny. V praxi se
setkáme nejèastìji s bìnou diodou - 1 pøechod, dvojitou - 2 pøechody. Samozøejmì také dvoubarevné
LED dvou i tøívývodové se dvìma
pøechody. U Zenerových diod do napìtí 5 V jsou také indikovány dva pøechody, jeden v propustném smìru
a druhý s velikostí Zenerova napìtí.
U Zenerových diod s napìtím vìtím
ne 5 V je detekován pouze jeden
pøechod v propustném smìru. Lze
mìøit i rùzné referenèní zdroje malého napìtí.
Nelze testovat vysokonapìové
diody obsahující více pøechodù spojených sériovì.

Rezistory

Jako doplòková funkce je mìøení
odporù. Rozsah mìøení je od 1 Ω
(rozliení 1 Ω ) a po asi 0,5 MΩ.
Pøepínání rozsahù je automatické.
Displej zobrazuje, mezi které dva vývody je mìøený rezistor pøipojen a zmìøený odpor. Je moné mìøit i rezistory
s vìtími odpory, ale pouze informa-

tivnì, protoe vzhledem k velkým impedancím je zobrazený údaj nestabilní. Maximální hodnota detekovaného
odporu je 10 MΩ.
Pøi stisku tlaèítka bez pøipojené
souèástky se zobrazí napìtí baterie a
verze software. Pokud není pøipojena
ádná souèástka ani stisknuto tlaèítko, tester se asi po 1 minutì automaticky vypne.
Polovodièových souèástek existuje nepøeberné mnoství typù. Je tedy
moné, e narazíte na souèástku,
kterou tester nezmìøí, nebo zmìøí
chybnì. Rozíøení o dalí typy souèástek v budoucnu je plánováno, pokud bude technicky moné jejich mìøení. Aktuální informace najdete na
www.zajic.cz.

Závìr
Pøístroj najde uplatnìní v kadé
amatérské i profesionální laboratoøi.
Uetøí èas pøi identifikaci a pøezkouení nejrùznìjích typù souèástek.

Seznam souèástek
Rezistory
R1, R10, R13
R2, R11, R17
R3, R7, R16, R21
R4, R8, R15
R5, R9, R14
R6, R12, R18, R20
R22, R24, R26
R23,R25
P1

47 Ω, 1 %
470 Ω, 1 %
4,7 kΩ, 1 %
47 kΩ, 1 %
470 kΩ, 1 %
10 kΩ
22 kΩ, 1 %
100 kΩ, 1 %
10 kΩ

Kondenzátory
C1, C2
C3
C4, C5, C6, C7

10 µF/25 V
47 µF/10 V
100 nF, keram.

Polovodièové souèástky
D1, D2, D3
1N4148
T1
BC556
T2
BC546
IO1
Atmega 8 (programovaný!)
IO2
4094
IO3
LM2931Z-5.0
Z1
LCD 2x 8 znakù
Ostatní souèástky
L1
10 µH
Krabièka KP20,
Deska s plonými spoji
Tlaèítko
Objímka 28 vývodù úzká
Samolepicí ítek
Konektor baterie
Krokosvorka 3x
Samotný naprogramovaný procesor si lze objednat za 300,- Kè;
procesor s deskou a displejem
za xxx,- Kè. Kompletní stavebnice
s upravenou krabièkou a títkem
stojí 600,- Kè.
Mùete si jí objednat na tel. 321
785 510 nebo na milos@zajic.cz.
Na adrese www.zajic.cz najdete aktuální informace.
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mejkal, L.: PLC a automatizace, 2. díl. Nakladatelství BEN
- technická literatura, 208 stran
B5, obj. è. 121127, MC 199 Kè.
Uèebnice, po které ji trh dlouho volal,
vyla v prosinci 2005 s podtitulem Sekvenèní úlohy, fuzzy logika a norma IEC 61131.
Druhý díl je vìnován pøedevím programování sekvenèních logických úloh. Tyto
úlohy v praxi pøevaují a jejich nesystematické programování bývá zdrojem mnoha problémù a chyb. Jsou uvedeny programy typických úloh z praxe, øeené intuitivními
postupy s vyuitím pamìových funkcí, èítaèù, èasovaèù a jiných funkèních blokù. Podrobnì a na pøíkladech jsou vysvìtleny systematické postupy programování, zaloené
na principech koneèných automatù, Petriho
sítí a na efektivním vyuití tabulek a datových struktur v programu PLC.
Obsáhlá pasá je vìnována úvodu do
fuzzy logiky a vícehodnotové logiky, které
jsou jednou z cest k umìlé inteligenci a stávají pøirozenou souèástí aplikaèní praxe.
Výklad pouívá jen minimum teoretických
pojmù a zamìøuje se na metodiku programování úloh z praxe - nejenom z oboru regulace
a øízení, ale i technické diagnostiky, zabezpeèovací techniky, rozhodování, optimalizace a jiných oborù.
Samostatná èást knihy je vìnována
struènému seznámení s normou IEC 63111-3,
která je vìnována programovacím jazykùm
a s IEC 63111-7, vìnovanou jazyku FCL
(Fuzzy Control Language) pro popis ucelených fuzzy øadièù.
Knihu si mùete zakoupit nebo objednat na dobírku v prodejnì technické literatury BEN, Vìínova 5,
100 00 Praha 10, tel. 2 7482 0411, 2 7481 6162, fax:
2 7482 2775. Dalí prodejní místa: Jindøiská 29, Praha 1, sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51 a Veveøí
13, Brno, Èeskobratrská 17, Ostrava, e-mail: knihy@ben.cz, adresa na Internetu: http://www.ben.cz.
Zásielková sluba na Slovensku: Anima, anima@anima.sk, www.anima.sk, Slovenskej jednoty 10 (za Národnou bankou SR), 040 01 Koice, tel./fax (055) 6011262.
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