
Csak a hamisítás állandó a világban…

Pár újabb példa, hogy miket (is) éri meg hamisítani. Nézzünk előbb 
ritkaságokat, amelyekből általában hiány van. Évek óta, folyamatosan. A 
különlegességük miatt drágábbak is az átlagos alkatrészeknél.

IXCP10M45S 

A legegyszerűbb teszt is kimutatja a hamisítást, ha pusztán a felirat nem lenne 
eléggé gyanús. Egy drága alkatrész helyett a legolcsóbb NMOS birtokába jutottunk,
ami ebben a tokozásban létezik. Működő alkatrész, de már nem igazán jó semmire.
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Ránézésre alig van különbség, de van az elején egy betű eltérés, amely világokat 
különböztet meg, a D, vagy E (MOS). Kiürítéses, illetve növekményes MOSFET.
Ég és föld...  (E-ből van rengeteg és olcsó, a D ritka és drága.)
Hasonló hamisítvány a következő is.

DN2540N5-G

Az előzővel azonos módszer, csak még vacakabb (olcsóbb) FET-et kaptunk, a 
kisebb bemeneti kapacitás kisebb áramú és feszültségű eszközt jelent. Ez a kettő 
egyszerű feliratmosást és pecsételést jelentett, viszonylag kis befektetéssel nagy 
haszon. Viszont jön érdekesebb eset is, amivel már dolgozni kell. :)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Depletion_and_enhancement_modes


MJ21193

Nem olyan ritka, de viszonylag drága, nagy teljesítményű tranzisztor fém házban. 
Érdemes először csak a külsejét szemügyre venni.

A tranzisztor alján azt látjuk, hogy a felület nem sík, hanem a lábaknál domborodik, 
azaz nem lehet normálisan hűtőbordára szerelni. Mellette balra egy igazi. A furatokat
és a körbevágást nézve az látszik, hogy ez nem gyárban készült, hanem otthon a 
garázsban. :) Eszméletlenül hanyag, sorjás munka, rossz szerszámokkal készítve.
Ránézésre 95%-ra mondanám, hogy ez bizony hamis. Mérjünk is valamit, hátha 
véletlen az egész. Balra egy jó, jobbra a hamisnak feltételezett tranzisztorunk.

A baloldali egy igazi 16A-es tranzisztor maximális körüli erősítése. A jobboldali 
pedig egy jóval kisebb fizikai méretű és teljesítményű tranzisztor nagyobb erősítése.
Most emelem a hamisítás valószínűségét 99%-ra, de még nem végeztem. Az első 
valódi lebukás ezek után következik. Nézzük a mérés előtt az adatlapját:
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Mérjük meg előbb a B-E dióda kapacitását, az igazi több nF értékű lesz.

         Original        FAKE

Most lett igazán 100%, hogy hamisítvánnyal van dolgunk. A házilag barkácsolt
bádogdobozba épített tranzisztor sokkal kisebb, max. 1 A-es, nem pedig 16… Már 
csak kíváncsiságból folytatjuk. A C-B dióda következik.

A hamisítás egyértelmű. A hamis tranzisztor bázisdiódájának záróirányú árama azt 
jelenti, hogy valami vezető ragaccsal rögzítették a kis tranzisztort a bádoghoz.
Valahogy így nézhet ki belül, annyit nem ért az egész, hogy szétszedjem.
Egy dolgot viszont még kipróbáltam, nem kár érte. 3 A-en korlátozott tápegységről 
elkezdtem növelni nyitóirányban a bázisáramot. Az igazi tranzisztor bázisárama 5 A 
is lehet tartósan (adatlap). A hamis tranzisztor bázisa kb. 100 mA áramnál elszakadt,
az igazi végtelenségig bírta volna a 3 A-es áramot. (Ehhez 0,5… 1 V közötti 
feszültségre van szükség. Olyan tápegységgel kell próbálni, amelyik tényegesen 
nullától növelhető feszültségű.)

A legkisebb gyanú esetén érdemes (és egyszerű) megmérni a kapacitásokat, mert
azok értéke rengeteget elárul a tranzisztorról. További vizsgálat nem is kell ahhoz,
hogy eldönthető legyen az, hogy a tranzisztor azonos-e önmagával. :)

Zabb Csaba
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https://www.diyaudio.com/community/threads/fake-transistors-from-ebay.358365/
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