Doplnìk pro mìøení
indukèností a kapacit
pro èítaèe z PE 5/97 a 3/99
Milo Zajíc
Postupnì byly k publikovaným èítaèùm doplnìny dalí funkce.
Mìøení LC bude pro uivatele asi nejzajímavìjí, a proto pøináíme
jeho popis.
Základní technické údaje
Mìøení L:
10 nH a 100 mH.
Mìøení C:
0,1 pF a 1,5 µF.
Rychlost mìøení:
1/s.
Pøesnost:
prùmìrnì asi 1 %,
u nejniího rozsahu asi 8 %,
u nejvyího rozsahu asi 2 %.
 Automatické pøepínání rozsahù.
 Jednoduchá obsluha a manipulace
- ádné pøepínaèe.
 Automatická kalibrace. Verze pro
LCD nevyaduje ádné pøesné vybírané souèástky!
Upozornìní  Popsané doplòky lze
pouít pouze s èítaèi popsanými

v Praktické elektronice è. 5/97 (estimístný LED displej) a v è. 3/99 (LCD
alfanumerický displej) s pøíslunou
verzí programu. Pro ádné jiné typy je
nelze pouít!

Popis zapojení
Doplnìk pracuje na rezonanèním
principu. Mìøicí kmitoèet je v rozsahu
asi 20 a 800 kHz. Nìkdy je to výhodnìjí ne bìné mìøicí pøístroje, které
pøevánì mìøí na kmitoètu 1 kHz. Lze
proto mìøit i dosti malé kapacity a indukènosti. Mezi nevýhody patøí zejména u indukèností poadavek malého
èinného odporu a nemonost mìøit
elektrolytické kondezátory.

Nejdùleitìjí èástí je mìøicí oscilátor. Jeho velmi vtipné a jednoduché
zapojení od neznámého autora bylo
pøevzato z LC mìøièe s procesorem
PIC, jen je ji dlouho nabízen jako
stavebnice na Internetu. Oproti pùvodní konstrukci není tøeba kalibraèní
kapacitu pøesnì vybírat na 1020 pF.
Kapacita se nastaví v menu pøi nastavování pøístroje a je mono ji èasem
znovu upravit na nejvìtí pøesnost.
V oblasti vstupù bylo zapojení upraveno tak, aby manipulace s pøístrojem
byla co nejjednoduí a nebyla nutná
neustálá manipulace s pøepínaèi. Proto pøibylo jetì jedno relé, které zajiuje pøepínání pøi mìøení indukèností
nebo kapacit.
Zapojení je na obr. 1 (obr. 2). Aktivní prvek oscilátoru tvoøí bìný komparátor IO1 (LM311). Jde o modifikované zapojení RC oscilátoru, jeho
kmitoèet ale urèuje paralelní rezonanèní obvod pøipojený na vstupu. Pøi mìøení kondenzátorù se mìøený kondenzátor pøipojuje paralelnì k C1. Pøi
mìøení indukèností se mìøená indukènost pøipojuje do série s L1. Hodnoty
tìchto dvou prvkù nemusí být nijak
pøesné, protoe základní kalibraci urèuje pouze kapacita C2. Výstupní signál oscilátoru s pravoúhlým prùbìhem
je vyveden pøes oddìlovaè s T1, aby
oscilátor nebyl ovlivòován zatíením
výstupu. Z bezpeènostních dùvodù
jsou pro spínání relé pouity tranzistory, i kdy by to procesor pøímo zvládl.
Pro maximální odolnost proti pokození (jak pøípravku, tak i èítaèe) má doplnìk svùj vlastní stabilizátor IO2. Zapojení je velmi jednoduché a nejsou
v nìm ádné záludnosti.
Nejdùleitìjí èástí zaøízení je programové vybavení v èítaèi, které zajiuje zpracování signálu z oscilátoru
a výpoèet vech potøebných údajù.

Stavba
Obr. 1.
Zapojení doplòku pro
mìøení L a C k èítaèí
z PE 3/99 (displej LCD)

Obr. 2. Zapojení doplòku pro mìøení L a C k èítaèí z PE 5/97 (displej LED)
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Pøi peèlivé práci by nemìlo být sestavení problémem. Pozornost je vak
tøeba vìnovat nìkterým souèástkám.
C2 by mìl být stabilní fóliový kondenzátor. Tolerance mùe být bìných
± 5 %. Cívka L1 by mìla mít malý sériový odpor. V ádném pøípadì to nemùe být typ ve tvaru bìného rezistoru.
Nejlepí je typ feritová èinka. Pokud
neseeneme cívku s potøebnou indukèností hotovou, je mono ji zhotovit navinutím drátem o prùmìru 0,3 a
0,4 mm na feritovou èinku. Poèet závitù je závislý na materiálu  asi 30 a
60. Nebo mùete pouít jiný zpùsob:
Z tlumivky 09P-331K (GM electronic)
odstraníme vinutí a navineme 45 závitù drátem o prùmìru 0,3 mm. Indukènost cívky staèí také s pøesností asi
± 5 %. Pokud nemáme monost indukènost zmìøit, lze si ji ovìøit provizorní metodou. Zapojíme ji do oscilátoru a mìøíme kmitoèty podle návodu
k oivení. Poèet závitù upravíme tak,
aby kmitoèty odpovídaly popisu. Ve
stavebnici je dodávána tlumivka prak-

Obr. 3.
Deska s plonými
spoji a rozmístìní
souèástek
k doplòku z obr. 1

Obr. 4.
Deska s plonými
spoji a rozmístìní
souèástek
k doplòku z obr. 2
ticky hotová. Z dodané cívky je tøeba
pouze odmotat asi 60 cm vodièe.
Doplnìk se pøipojuje na vstup A èítaèe kouskem stínìného (mùe být
i nf) kablíku s konektorem BNC a vstupy X, Y dalím konektorem, kterým
jsou tyto signály vyvedeny z èítaèe.
Samozøejmì zapojíme také napájení
èítaèe. Pøípravek umístíme do malé
krabièky.

Oivení
(zapojení z obr. 1)
Pøed prvním zapnutím vizuálnì
zkontrolujeme desku a pøipojíme ji na
stabilizovaný zdroj s omezením proudu asi na 100 mA. Postupnì zvìtujeme napìtí na uvedenou velikost. Odbìr bez sepnutých relé by nemìl být
vìtí jak asi 20 mA. Jeli ve v poøádku, pøipojíme na +5 V oba vstupy X a
Y. Relé sepnou a odbìr se zvìtí asi
o 25 mA. Výstup A pøipojíme do vstupu A èítaèe. Na výstupu A by mìl být
obdélníkový signál s kmitoètem 400 a
500 kHz. Pøi odpojení vstupu Y od 5 V
se musí kmitoèet zvýit na asi 700 a
800 kHz. Pøi odpojení jetì vstupu X
bude na výstupu signál s kmitoètem asi

1 Hz (není podstatné  oscilátor nekmitá). Pokud je ve v poøádku, propojíme pøípravek kompletnì s èítaèem,
tj. pøipojíme signály X a Y na pøísluné
výstupy na desce èítaèe. Pøepneme na
mìøení C a dlouhým stiskem tl. ROZSAH nastavíme bìným zpùsobem
kalibraèní konstantu na výchozí hodnotu 1000. Zkusíme cviènì zmìøit
nìjaké kondenzátory. Pokud je ve
v poøádku, mùeme provést pøesnou
kalibraci. Pouijeme kondenzátor
s pøesnì známou kapacitou v rozsahu
1 a 10 nF. Nyní mìníme kalibraèní
konstantu tak, aby se údaj na displeji
co nejvíce blíil pøipojené kalibraèní
kapacitì. Kalibraèní konstanta je vlastnì pøesná kapacita kondenzátoru C1
v pikofaradech vèetnì parazitních kapacit. Konstanta by mìla být v rozsahu
950 a 1050 pF. Pokud se nám nepodaøí dosáhnout souhlasu, je nìjaká
chyba v oblasti C1, C2, L1. Jinak je nastavení skonèeno a pøístroj mùeme
pouívat.

Mìøení
Obsluha pøístroje je velmi jednoduchá. V menu zvolíme pøísluné mìøení a na displeji se objeví nápis Kali-
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brace 1020. Nyní se asi 2 s pøístroj
kalibruje (výpoèet hodnot C1 a L1).
V prùbìhu kalibrace nesmí být na
vstupních svorkách nic pøipojeno! Èíslo
1020 (pøíklad) za nápisem je kalibraèní konstanta (kapacita C2) a slouí pro
kontrolu. Po zkalibrování mùeme mìøit. V pøípadì mìøení indukèností se pøi
nepøipojené cívce objeví nápis Pøipoj
mìø. objekt. Tento nápis se mùe objevit také v pøípadì, e je indukènost
nemìøitelná (moc velká nebo má cívka velký sériový odpor). Pøepínání rozsahù je automatické.
Vlastnímu pøipojení mìøené souèástky je nutno vìnovat náleitou pozornost. Jakékoliv mìøicí pøívody musí
být co nejkratí! Pøi mìøení malých
hodnot zásadnì souèástku nesmíme
dret v ruce! Pøi mìøení kapacit mùeme vykompenzovat kapacitu mìøicích
pøívodù tak, e vodièe necháme pøipojeny i v prùbìhu kalibrace (hodnoty do
nìkolika pF). Na displeji se mohou
objevovat i velmi malé záporné údaje  není to závada. Znamená to pouze, e pøi kalibraci byla kapacita vìtí
ne pøi vlastním mìøení.
U indukèností je situace sloitìjí.
Základním problémem je zde ji i vlastní pøipojení mìøené cívky, protoe se

ji znaènì uplatòuje indukènost pøívodù. Proto mìøení cívek s indukèností
desítek nH je velmi sporné. Následkem
tohoto jevu se pøi zkratování svorek namìøí malá záporná indukènost. Pokud
chceme tomuto jevu pøedejít, provedeme kalibraci pøi dùkladném zkratování
mìøicích svorek pro indukènost. Dalí
moností je pouít malou kompenzaèní tlumivku zapojenou do pøívodu ke
svorce L (s indukèností shodnou jako
zobrazovaná záporná indukènost). Tou
lze chybu vykompenzovat. Je tøeba si
uvìdomit, e základní rozliení pøístroje 0,01 µH je ji velmi malý údaj, jaký
bìné i dosti drahé pøístroje vùbec
nejsou schopny zmìøit!

Verze pro èítaè z PE5/97 
6místný LED displej (obr. 2)
Ve je a na nìkolik odchylek shodné s verzí LCD, viz obr. 2. Protoe na
èítaèi je k dispozici pouze jeden výstupní signál, je pouito zapojení s registrem IO3. Programovì lze potom ovládat nezávisle obì relé podle potøeby.

Stavba
V této verzi se musí pøístroj seøídit
výbìrem kondenzátoru C2. Jeho
pøesná kapacita (i vèetnì parazitních
kapacit spojù) je pevnì nastavena
v programu (asi 1050 pF) a zmìnou
kapacity C2 se provede základní nastavení. Nemá význam C2 napøed vybírat. Kondenzátor vybereme a v zapojení. Vstupní bod X je pøipojen na
vývod è. 2 procesoru IO5 v èítaèi, který je nepouit. Indukènost L1 a ostatní
pøipomínky jsou popsány u pøedchozí
verze.

Oivení
Pøed prvním zapnutím provedeme
vizuální kontrolu. Pøipojíme na stabilizovaný zdroj s omezením proudu asi

na 100 mA. Postupnì zvyujeme napìtí na asi 9 V. Odbìr by nemìl pøekroèit asi 50 mA. Pokud je ve v poøádku, propojíme doplnìk s èítaèem.
Nastavíme funkci cAPA a necháme
probìhnout kalibraci. Nyní je vhodné
zkontrolovat výstupní kmitoèet z doplòku. Ten zmìøíme buï druhým èítaèem,
nebo si pomùeme takto: po probìhnutí kalibrace na funkci cAPA musíme za chodu spojit (pinzetou) mezi
sebou vývody 3 a 4 na IO3 doplòku.
Nyní èítaè pøepneme na mìøení F-Lo,
pinzetu pustíme a na displeji by mìl
být kmitoèet asi 700 a 800 kHz. To je
známka, e je ve v poøádku. Pokud
by byl kmitoèet výraznì odliný, je tøeba kontrolovat hodnoty C1, L1 a také,
zda spínají relé. Spínání relé je pøi kalibraci slabì slyet.
Potom ji zkouíme mìøit kondenzátor o pøesné a známé kapacitì (1 a
100 nF). Pøídavnými kondenzátory
k C2 (na desce oznaèené C2A a C2B)
se snaíme docílit stejného namìøeného údaje na displeji. Po kadé zmìnì kapacity C2 se musí pøípravek znovu zkalibrovat! Kdo si to chce ulehèit,
mùe pouít kapacitní trimr, pro který
je na desce pøipraveno místo. Pokud
by se náhodou stalo, e bude potøeba
kapacitu C2 zmenit (kapcita C2 mimo
toleranci ), je nutno buï pouít jiný kus,
nebo zmenit kapacitu sériovým kondenzátorem s C2. Pokud hodnoty souhlasí, je nastavení skonèeno a pøístroj
mùeme pouívat.

Mìøení
Obsluha pøístroje je velmi jednoduchá. V poloze pøepínaèe vstupù na
F-Lo vybereme funkci cAPA pro mìøení kapacit nebo indu pro mìøení
indukèností. Po zvolení se objeví nápis cAL  a probíhá kalibrace (asi
2 s). V prùbìhu kalibrace nesmí být na
vstupních svorkách nic pøipojeno! Po
skonèení kalibrace mùeme mìøit.

V pøípadì mìøení indukèností se pøi
nepøipojené cívce objeví nápis conect. Tento nápis se mùe objevit té connect??
v pøípadì, e indukènost je nemìøitelná (moc velká, velký sériový odpor).
Pøepínání rozsahù je automatické.
Význam symbolù jednotek na displeji je následující:
Znak

Kapacita

Znak

Indukènost

P
n

pikofarady
nanofarady

u
M

mikrohenry
milihenry

Software
Uvedené doplòky mohou být jednoduché jenom proto, e hlavní èást funkce je tvoøena programem v èítaèi. Ten
musí z namìøených kmitoètù vypoèítat
mìøicí konstanty a výsledek mìøení.
Obsluný program v èítaèi musí být
proto znaènì rozíøen. To si vynutilo
v obou pøípadech zmìnu procesoru na
typ s vìtí pamìtí. Zároveò tím získáme ale jetì dalí funkce a rozíøení:
Èítaè LCD - PE 3/99, doplnìny funkce: mìøení LC, komunikace RS232,
èasový spínaè, termostat, hodiny
a datum.
Èítaè LED  PE 5/97, doplnìny funkce: mìøení LC, mìøení teploty
a budou dalí.

Závìr
Za velmi nízkou cenu získáme pøístroj, který mìøí v daném rozsahu dosti pøesnì a najde uplatnìní v dílnì
kadého radioamatéra. Ceny pro èítaè
LCD z PE 3/99 (v závorce pro èítaè
z PE 5/97): stavebnice doplòku LC:
170,- Kè (220,-) a výmìna procesoru
300,- (250,-). Je tøeba vrátit pùvodní
funkèní procesor. Stavebnice doplòku
i celého èítaèe lze získat na adrese
autora: Milo Zajíc, Hálkova 739,
289 11 Peèky. Dalí informace na
www.zajic.cz a milos@zajic.cz .

Seznam souèástek
verze LCD
R1, R6
R7, R8
R9
R2, R3, R4
R5
C1
C2
C3
C4, C6
C5
L1
D1, D2
T1 - 3
IO1
IO2
RE1, RE2

1 kΩ
22 kΩ
47 kΩ
100 kΩ
22 kΩ
680 pF
1 nF (stabilní)
10 µF/10 V tantal
10 µF/25 V
47 µF/10 V
68 µH (viz text)
1N4148
BC546
LM311
78L05
RELSIA05-500

Pro verzi LED pøibývá:

Obr. 5. Fotografie obou verzí doplòku k èítaèi pro mìøení indukèností a kapacit
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R10
R11
C7
IO3

1 kΩ
22 kΩ
1 nF (keramický)
74HC74

