Tester kondenzátorù 
 mìøiè ESR
Milo Zajíc
Kadý opraváø potvrdí, e jednou z nejèastìjích závad spotøební elektroniky jsou vadné elektrolytické kondenzátory. Mìøièem ESR
je lze snadno a rychle najít bez vypájení.
Co je ESR ?
ESR  ekvivalentní sériový odpor
je souèet vech vnitøních odporù kondenzátoru zmìøený v ohmech. Hodnota ESR závisí na konstrukci kondenzátoru, kvalitì dielektrika, kmitoètu a
teplotì. Lze si jej pøedstavit jako sériové spojení ideálního kondenzátoru se
sériovým rezistorem Rs o odporu odpovídajícím hodnotì ESR.
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Obr. 1. Ekvivalentní sériový odpor
kondenzátoru
Pro nás je zajímavé hlavnì to, e
zmìna vlastností kondenzátoru zpùsobená stárnutím a vysycháním se
nejdøíve projeví na hodnotì ESR. ivotnost elektrolytických kondenzátorù se toti velmi výraznì zkracuje se
zvyující teplotou. Ta se nezvyuje jen
ohøevem od okolí, ale i ztrátami pøi
prùchodu velkého støídavého proudu.
ESR se musí mìøit støídavým proudem s vyím kmitoètem, vìtinou kolem 100 KHz. Bìnými pøístroji pro
mìøení kapacity kondenzátorù se
nedá zmìøit, a málokdy lze ESR mìøit pøímo v zapojení. Pouhé zmìøení
kapacity nemusí dávat dobré výsledky, protoe velmi záleí na pouité
mìøicí metodì.

Základní technické parametry
0,1 a 300 Ω,
tj. 0,1 a 10 000 µF.
Max. mìøicí napìtí:
150 mV.
Mìøicí kmitoèet:
100 kHz.
Zobrazení:
8 + 1 LED.
Napájení:
baterie 9 V.
Spotøeba:
asi 6 mA.
Rozmìry:
67 x 115 x 28 mm.
Rozsah mìøení:

Poadavky
Pøi konstrukci pøístroje jsem si stanovil základní poadavky, které by mìl
pøístroj splòovat:
Jednoduchá a pøehledná indikace
namìøeného údaje  u nìkterých publikovaných konstrukcí byla pouita
indikace pouze jednou LED. Pro velký rozsah mìøených kapacit a správné posouzení stupnì jejich pokození
je jednoúrovòová indikace nedostateèná. V této aplikaci není nutná velká
pøesnost mìøení, ale spíe jednoduchá pøehledná indikace údaje v dosti
velkém rozsahu bez pøepínání rozsahù. Proto bylo zvoleno øeení se
stupnicí LED. Ruèkový mìøicí s logaritmickou stupnicí by také vyhovìl, ale
z dùvodù malé mechanické odolnosti
je nevhodný.
Indikace zkratu  aby nedocházelo
k omylu pøi mìøení, mìl by tester dokázat rozliit malý stejnosmìrný odpor (zkrat, vodiè) od kondenzátoru.
Automatické vypnutí pøi neèinnosti  z vlastní zkuenosti pøi pouívání
jiných pøístrojù napø. multimetrù je tato
funkce velmi dùleitá.

Obr. 2. Schéma zapojení mìøièe ESR
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Popis zapojení
Na první pohled by se mohlo zdát,
e by pøístroj mohl být zkonstruován
z bìných analogových souèástek.
Pøesto byl k jeho realizaci pouit mikroprocesor. Jedná se o typ Atmel
Atiny15, který obsahuje ve potøebné
pro realizaci pøístroje vèetnì pøevodníku AD. Zejména èást detekce zkratu a automatické vypnutí by bìnou
konstrukci dosti komplikovala.
Program v procesoru IO1 nejprve
vygeneruje impuls na vývodu 7. Ten
je proudovì zesílen tranzistorem T1.
Pøesná velikost proudu (kalibrace) se
nastavuje trimrem P1. Velikost impulsu je zapamatována obvodem sample and hold tvoøeném diskrétními
souèástkami T2 a C2. Pøi vývoji vzor-

Obr. 3.
Deska s plonými
spoji a rozmístìní
souèástek

ku se ukázalo, e na místì spínaèe
lépe vyhoví bìný bipolární tranzistor
v inverzním reimu ne MOSFET.
Pøedpokladem jsou vhodné budící
obvody (R3, C1). Napìtí na C2 je
zmìøeno AD pøevodníkem v procesoru, jsou provedeny korekce, filtrace a
výsledek je zobrazen na displeji
z LED. U malých odporù (<0,5 Ω) se
provádí jetì test na zkrat. Kondenzátor se nabíjí konstantním proudem
a sleduje se, zda se napìtí na kondenzátoru zvìtuje. Pokud je stále
stejné, nejde o kondenzátor a je indikován zkrat. Vzhledem k tomu, e pouitý procesor nemá vývodù nazbyt,
bylo pouito pro øízení LED budièe
IO2. Informace o stavu výstupù se
z procesoru pøenáí sériovì. íøkou
impulsu se urèí, zda se zapisuje logická 0 nebo 1. Takto pøipojení LED
zabírá pouze jeden vývod procesoru.
Výstupy IO2 pøímo budí LED s malou
spotøebou a jejich proud je omezen
rezistorem R8.
Poslední èástí jsou obvody napájení. Tranzistor T4 slouí jako hlavní
spínaè napájení. Následuje stabilizátor IO3. Jde o typ s malou vlastní spotøebou a malým úbytkem. Bìný
78L05 má klidovou spotøebu asi 3 mA,
co je více jak polovina spotøeby celého pøístroje. Malý úbytek na stabilizátoru zajiuje, e pøístroj pracuje
beze zmìn a do poklesu napìtí baterie na 5,3 V. Pøístroj se zapíná tlaèítkem TL1. Jeho stiskem se pøes D3
sepne hlavní spínaè T4 a potom si ji
sám procesor drí zapnuté napájení
pomocí T3. Pokud se nemìøí, pøístroje se sám asi po 1 minutì vypne.
Souèástky D1,D2,R4 slouí jako
ochranné. Pøesto radìji kondenzátor
pøed mìøením vybijeme.

osazen v objímce. Zatím neosazujeme LED a TL1. Svítivé diody nasadíme do desky a desku vloíme do vyvrtané krabièky. Po usazení LED do
dìr v krabièce je zapájíme. Obdobnì
i tlaèítko. Tím zajistíme, e ve bude
perfektnì pasovat.
Pøipájíme konektor pro baterii 9 V
a nakonec pøipojíme dvìma krátkými
vodièi vstupní zdíøky. Zdíøky lze také
vynechat a vodièe od mìøicích hrotù
zapájet pøímo do desky. Smyèkou drátu je pøichytíme na kraji desky proti
vytrení. Koneènou montá provedeme a po oivení. Mìøicí vodièe by
mìly mít dostateèný prùøez a délku
nejvýe 1 m. Stejnosmìrný odpor
obou vodièù by mìl být mení jak
0,1 Ω. Je nutno si uvìdomit, e mìøíme dosti malé odpory.

Mechanická konstrukce
Pøístroj je umístìn v krabièce
KP20. Pokud nemáme krabièku ji
hotovou, je nutné provést tyto úpravy. Nejprve musíme z vrchního dílu
odstranit ètyøi nízké nálitky. Jde to
dobøe típacími kletìmi s ostøím kolmo k rukovìti. Pøes títek si jehlou
oznaèíme na èelním panelu støedy dìr
a vyvrtáme je  9x Ø 3 mm pro LED a

1x Ø 3,3 mm pro tlaèítko. V horním
boku vyvrtáme díry pro dvì zdíøky
(2x 8 mm). Pokud nepouijeme zdíøky, bude zde pouze jeden otvor
s prùmìrem gumové prùchodky, kterou pouijeme pro prùchod mìøicích
vodièù. Ve spodním dílu krabièky
je nutno sníit spojovací sloupky
o tlouku desky s plonými spoji, tj.
asi o 1,5 mm. Nakonec pøilepíme èelní títek.

Oivení
Zapojení je velmi jednoduché a pøi
peèlivé práci bude fungovat okamitì. Pøesto pøed prvním zapnutím vyjmeme procesor. Zdroj nastavíme na
omezení asi 50 mA a postupnì zvìtujeme napìtí a asi na 7 V. Pøi zvìtování napìtí stiskneme TL1. Odebíraný proud bude závislý podle toho,
kolik bude svítit LED (nemusí svítit
také ádná). Pokud je ve v poøádku i
pøi napìtí zdroje 7 V, zmìøíme napìtí
na objímce procesoru mezi vývody 4
a 8. Zde by mìlo být 4,9 a 5,25 V.
Potom osadíme procesor. Po zapnutí
tlaèítkem se otestují diody. Nyní zkalibrujeme pøístroj. Vstupní svorky jsou
pøitom volné. Trimrem P1 najdeme
rozhraní, kdy nejvyí LED pøechází

Stavba
Osazování zaèneme jednou drátovou propojkou na desce. Potom postupnì osazujeme souèástky od nejnií po nejvyí. Procesor IO2 je

Obr. 4.
Osazená deska mìøièe
ve skuteèné velikosti
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z trvalého svitu do blikání. Kousek jetì pøidáme, tak aby LED spolehlivì
blikala. To signalizuje, e je pøístroj zapnut a vstupní svorky jsou buï volné,
nebo je mìøená hodnota mimo rozsah. Tím je nastavení skonèeno a
mùeme vyzkouet mìøení.

Mìøení v praxi
Pøístrojem mùeme mìøit v pøímo
v zapojení. Polaritu není nutno dodrovat. Vzhledem k malému mìøicímu
napìtí se polovodièové pøechody jetì neotevøou a proto diody a tranzistory mìøení neovlivòují. Je jen málo
pøípadù, kdy kondenzátor nelze zmìøit pøímo v zapojení.
Tabulka hodnot na panelu pøístroje platí pro bìné elektrolytické kondenzátory pøi pokojové teplotì! Mohou
se zde samozøejmì vyskytovat odchylky. V pøípadì, e si nejsme jisti, zmìøíme si dobrý kondenzátor stejného
typu, napìtí a kapacity pro porovnání. Postupem èasu získáme ji odhad,
kdy není nìco v poøádku. Obecnì lze
øíci, e u bìného kondenzátoru s kapacitou vìtí jak asi 5 µF by mìl být
ESR vdy pod 10 Ω. Pøístroj samozøejmì mìøí v pracovním rozsahu informativnì i odpory.

Kde hlavnì hledat podezøelé
kondenzátory?
-

Zejména v obvodech, kde kondenzátorem prochází velký impulsní
proud. Pokud je kondenzátor v blízkosti chladièe nebo výkonového
rezistoru, je pravdìpodobnost závady mnohonásobnì vìtí.

-

Primární obvody spínaných zdrojù. Obzvlá záludné jsou nìkteré
zdroje levnìjích TV, u nich se postupnì, jak kondezátory odcházejí, zvìtuje výstupní napìtí zdroje.

-

Filtraèní kondenzátory na sekundární stranì.

-

Vertikální rozklad v TV a monitorech.

-

Zdrojová èást ve videokamerách.

-

V obvodech bezkomutátorových
motorù v kamerách a videomagnetofonech.

Pokud pøi zapnutí svítí trvale nìkterá z horních LED i pøi volných
vstupních svorkách, znamená to, e
baterie je vybitá a je nutno ji vymìnit.
Upozornìní  pøed mìøením je nutné se pøesvìdèit, e je mìøený kondenzátor vybit. Tester má sice na vstupech ochranu proti pøetíení, ale ta
nevydrí ve.
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Závìr

1

Dnes si ji nedokáu pøedstavit práci opraváøe bez tohoto pøístroje. Investice do stavby pøístroje se nám vrátí ji po nìkolika málo opravách
výraznou úsporou èasu.
Stavebnici je mono si objednat na
adrese Milo Zajíc, Hálkova 739, Peèky 289 11, www.zajic.cz, email:
milos@zajic.cz, tel. 321 785 510. Cena
za eco verzi stavebnice (jen deska a
souèástky) je ,- Kè, komplet stavebnice s krabièkou a títkem stojí
,- Kè. Za pøíplatek je mono dodat vyvrtanou krabièku a títek
s otvory pøípadnì celý hotový oivený pøístroj.

Seznam souèástek
R1
R2, R8
R3, R5, R6,
R12, R13
R4
R7, R9, R11
R10
P1

10 Ω
180 Ω
10 kΩ
1 kΩ
22 kΩ
100 kΩ
500 Ω

0,3
0,1
ZKRAT
ZAP

-546-56-4
Pøed mìøením vybij kondenzátor 

Obr. 5. Èelní títek pøístroje
C1
C2
C3, C4
C5
C6

220 pF, keramický
100 nF, svitkový
1 nF, keramický
47 µF/6 V
10 µF/25 V

D1, D2
D3, D4
T1, T2, T3
T4
LED1 a LED8
LED9

1N5408
1N4148
BC546
BC556
zelená (2 mA)
èervená (2 mA)

IO1
IO2
IO3
Tlaèítko, krabièka

ATiny15 (prog.)
4094
HT7150
KP20, zdíøky

Co nelze správnì zmìøit?
-

Ke kondenzátoru je pøipojen paralelnì rezistor s malým odporem
(mením jak asi 10 Ω, vadné polovodièe) nebo indukènost (mení
jak asi 50 µH). Zde je nutné obvod
rozpojit.

-

Pokud je paralelnì spojeno více
kondenzátorù, nelze urèit který
z nich je vadný. Opìt je nutné rozpojit obvod a mìøit je samostatnì.
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Obr. 6. Hotový pøístroj a osazená deska
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