
Schemat ideowy

Schemat monta¿owy

Miernik ten jest prostym i ³atwym do uruchomienia przyrz¹dem, s³u¿¹cym do pomiaru 
pojemnoœci kondensatorów elektrolitycznych w zakresie od 1uF do 4700uF. Jego dok³adnoœæ - 
ok.5% w du¿ym stopniu uzale¿niona jest od dok³adnoœci wykonania i skalowania. Zasada 
dzia³ania przyrz¹du jest nastêpuj¹ca: mierzony kondensator Cx jest ³adowany pr¹dem 
dostarczanym przez regulowane Ÿród³o z tranzystorem T2 i roz³adowywany impulsowo przez 
tranzystor T1. Œrednia wartoœæ napiêcia Ucx jest uzale¿niona od pojemnoœci Cx, oraz 
natê¿enia pr¹du dostarczanego przez Ÿród³o. Napiêcie to jest porównywane z napiêciem 
odniesienia przez uk³ad komparatora, który sygnalizuje moment zrównania siê tych dwóch 
napiec przez zapalenie diody LED.Wartosc pojemnoœci odczytuje siê ze skali potencjometru 
reguluj¹cego pr¹d Ÿród³a. Konstrukcja miernika oparta jest na dwóch wzmacniaczach 
operacyjnych zawartych w strukturze uk³adu scalonego LM324. Jeden z nich (IC1a) pe³ni role 
generatora impulsów steruj¹cych T1. Drugi natomiast jest komparatorem,który porównuje 
napiêcie diody D2 (napiêcie odniesienia) z napiêciem na kondensatorze mierzonym i w 
zale¿noœci od wyniku porównania wywo³uje pulsuj¹ce lub ci¹gle œwiecenie diody LED (D1). 
Starannie, zgodnie ze schematem zmontowany uk³ad dzia³a od razu i wymaga tylko 
wyskalowania, z u¿yciem jako wzorców kondensatorów o dok³adnie znanej pojemnoœci. 
Skalowanie polega na do³¹czeniu kondensatora wzorcowego w miejsce CX i takim 
nastawieniu potencjometru P2, przy którym nastêpuje przejœcie z impulsowego do ci¹g³ego 
œwiecenia diody LED D1, oraz zaznaczeniu tego po³o¿enia i opisaniu go wartoœci¹ pojemnoœci 
kondensatora wzorca. Mimo tego ze skala przyrz¹du jest w zasadzie liniowa,warto 
wyskalowaæ go kilkakrotnie,dolaczajac kondensatory o ró¿nych pojemnoœciach. Przyrz¹d 
nale¿y zasilaæ ze stabilizowanego Ÿród³a o napiêciu 9V. Pobór pr¹du nie przekracza 20-30 mA, 
stad jest mo¿liwe zasilanie z baterii.

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU: 
IC1...............LM324 T1.................BC337

T2.................BC557,558R1....................1MW
D1.....LED 2/5 czerwonaR2...................33kW
D2....................1N4148R3,R6............100kW
C1..................100uF/16VR4,R7..............10kW
C2...................4,7uF/16V

R5,R8................1kW
P1......pot. monta¿owy 47kW-100kW

R9...................120W
P2......pot. z oœk¹ 5kW - 10kW/A

R10.................2,7kW
P£YTKA DRUKOWANA

R11..................22kW PODSTAWKA DIL14
R12..................15kW ZACISK BATERII 9V
R13...........240-330W
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