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Tranzisztor  L/C ESR  TESZTER 

 
Néhány évvel ezelőtt készült el a most bemutatásra kerülő teszter első verziója, amelynek alapját a 
Markus Frejek által publikált, picit módosított verziója képezte. Az évek múlásával megnövekedett az 
igény egy ilyen típusú eszközre, de még több mérési funkcióval. A most bemutatásra kerülő eszköz   a 
Karl-Heinz Kübbeler által publikált kapcsolás némileg módosított verziója, amelyet először a 
mikrocontroller.net-en publikált. Jelen eszköz kifejezetten szerviz célokra készült, és azoknak 
ajánljuk, akik megelégednek műszaki technikai tudásával, és nem egy labor műszerre vágynak 0,1% 
pontossággal. Jelen eszköz mérési pontossága  a 2%-os tartomány alatt van, némely tartományban 
1%, vagy alatta van. Szerviz - szinten nincs szükség nagyobb pontosságra. 
(Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne még pontosabbá tenni, de feleslegesnek tartottam 
eldrágítani. Ha valaki mégis ezt szeretné, vegye fel a kapcsolatot velem.) 
 
A szervizek, és az amatőrök is olcsón hozzá tudnak jutni szinte bármilyen félvezető eszközhöz, 
azonban a típusválaszték akkora, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik a típusjelölések között, 
még az Internet világában is. Sokszor bosszankodunk, hogy a típusjelzésből lehetetlen kideríteni, mit 
tartunk a kezünkben. Az alábbi teszter segítségével egyetlen méréssel meg lehet állapítani, mi is az 
ismeretlen eszközünk. Nem szükséges katalógusokat böngészni mi lehet az, amit a kezünkben 
tartunk, vagy rengeteg mérést elvégezni, melyik lába mi lehet ismeretlen félvezető eszközünknek. 
Egyértelműen, és azonnal megméri az ismeretlen, vagy akár ismert alkatrészünket. További nagy 
segítség lehet, ha alkatrészeket akarunk párba válogatni egy nagyobb mennyiségből, vagy fel akarjuk  
térképezni a raktáron lévő alkatrészeinket, hogy a talált hibásakat kiselejtezhessük, és csak a jókat 
tartsuk meg. 



 
A Component Tester  továbbfejlesztett verziója az  alábbi mérésekre alkalmas: 
Tranzisztorok - NPN, PNP, Mos-Fetek, N és P csatornás FET-ek, ellenállás, kondenzátor, ESR, és 
induktivitás mérés. 
Automatikusan megkeresi a lábkiosztást, felismeri a mérendő eszközt, ha van a tokon belül 
védődióda, akkor azt is felismeri és kijelzi. Ha hibás az eszköz, azt szintén kijelzi.  Akár sorba, vagy 
szembe kapcsolt diódát is felismer. Kiírja a kijelzőre a félvezető típusát (NPN, PNP). Dióda esetén a 
nyitó feszültséget megméri, és kiírja.  A kivezetéseket automatikusan detektálja és ki is jelzi, nem kell 
tudnunk előre melyik láb melyik kivezetés. Megméri az erősítést (Béta), és az Ube feszültséget. FETek 
esetén nem csak azt ismeri fel, hogy N-FET vagy P-FET, hanem a Gate küszöb- feszültségét és a Gate 
kapacitást is megméri. Felismeri a Tirisztort és a Triakot is. Felderíti és kijelzi a tranzisztorba illetve a 
MOS-FET-be a beépített védődiódát. 
 
A műszer egy AVR mikrokontrollerre épül, ezért nagyon kis fogyasztása van. Telepről és hálózati 
adapterről egyaránt működik.  Jelen kivitelbe nem építettem be a külső DC- csatlakozót, de aki akarja 
csak beülteti  a NYÁK-ba, a helye ki van építve. A kijelzés egy 2x16 karakteres COG LCD display 
segítségével történik. (A magyar ékezeteket nem tudja, mert nem maradt több hely az AVR-ben 
számára.) 
 
Amennyiben a beépített telepről használjuk, először be kell kapcsolni a doboz hátulján lévő 
kapcsolóval. Bekapcsolás után a teszteren nincs semmilyen kijelzés addig, míg meg nem nyomjuk a 
START gombot.  
Egyetlen nyomógomb van csak a műszeren, a START gomb, ennek megnyomásával lehet a mérést 
indítani. 
A doboz hátulján lévő kapcsoló csak a beépített telepet kapcsolja ki vagy be, telepkímélés céljából.  
Úgy is ki tudjuk kapcsolni a tesztert egyébként, hogy a méréseredmény kijelzésénél lenyomjuk a 
START gombot, és 4-5 másodpercig nyomva tartjuk, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az „Idotullepes” 
felirat. Ha most elengedjük a START-gombot, megszűnik az áramellátás. A Start gomb ismételt 
megnyomása újra indítja a mérési ciklust. Öt, egymást követő mérés után lekapcsol, ha nincs semmi 
csatlakoztatva. Tíz, egymást követő csatlakoztatott mérés után is kikapcsol, de ha a mérési sorozat 
egy másik típussal lesz megszakítva, folytatja a mérést. A mérési eredmények kijelzése 28 mp hosszan 
történik, egyszeri mérésnél. Sorozat mérésnél ez 5 mp. Az ismétlések száma 255 lehet maximum. 
 
 Első bekapcsolásnál először megméri a beépített telep feszültségét, - ha adapterről használjuk akkor 
az adapter feszültségét méri, - és jelzi ki. Amennyiben ez rendben van, egy OK – val nyugtázza. Ha 
nincs csatlakoztatva semmilyen mérendő alkatrész, akkor a „ Hibas, vagy nincs alkatresz” felirat 
jelenik meg. 
 
 A három mérő csatlakozó egyszerre történő rövidre zárásával elindul automatikusan az önellenőrzés, 
és kalibráció. Ezért ha nem kalibrálni akarjuk, akkor kerüljük a három mérőcsatlakozó egyidejű 
rövidre zárását. A teszter be van már kalibrálva, de ha szükséges valamilyen oknál fogva az újra 
kalibrálás, (pld. mérőzsinór vagy AVR csere) akkor az alábbiak szerint kell eljárni: 
Mielőtt ennek nekikezdene, készítsen elő egy jobb minőségű kondenzátort, ami 100 nF – 20uF között 
van. Egy jó minőségű 1uF kondenzátor ideális. Ez nem lehet elektrolit kondenzátor! Zárjuk rövidre a 
három mérőbemenetet és nyomjuk meg a START gombot. A program felismeri a rövidzárat és 
elindítja az önellenőrzést. A teszt befejezése után visszavált mérés üzemmódra. Mielőtt elkezdené a 
tesztelést, kiméri mind a három bemeneti kombináció rövidzár alatti ellenállását – T1:T3 T2:T3 és 
T1:T2 – mely értékeket aztán a jövőbeni ESR- és a 10 Ω alatti ellenállások mérésnél figyelembe fog 
venni. A teszt futása alatt a kijelző bal felső sarkában látható TX mutatja, hogy éppen hol tart. Az x a 
teszt sorszámát jelöli. Minden lépést négyszer megismétel, mielőtt tovább lépne, de a START 
gombbal továbbléptethetjük, és akkor nem ismétli meg.  Mikor a teszt alatt kiírja, hogy: „”Rovidzar 
ki”, szüntesse meg a rövidzárat. Amíg ezt nem teszi meg, addig nem lép tovább. A következő lépések 
után megáll a szoftver, és kéri majd a kondenzátort: csatlakoztassa a mérendő kondenzátort (pld. 
1uF) az 1 – 3 mérőpont közé, ahogy azt a kijelzőn kéri. A teszt végén a „Kalibracio vege” kiírás jelenik 



meg az első sorban, valamint a szoftver verziószáma a másodikban. (1.10k), majd az eszköz újra indul, 
készen áll a mérésre. 
  
Félvezetők mérése 
 
A START gomb megnyomásával indíthatja a mérést. A kijelzőn a megtalált félvezető adatait láthatja. 
Automatikus felismerés: NPN, PNP, N- és P-MOSFET, JFET, dióda, kettős dióda, tirisztor,  
triak.  
A felismert alkatrészek lábkiosztásának kijelzése.  
Bipoláris tranzisztoroknál áramerősítési tényező (Béta) valamint bázis – emitter nyitóirányú 
küszöbfeszültség. A darlington-tranzisztorok a magasabb küszöbfeszültség és a nagyobb 
áramerősítési tényezőről ismerhetőek fel.  
Bipoláris tranzisztor és MOSFET védődióda automatikus felismerése.  
MOSFET küszöbfeszültség és Gate-kapacitás értékének mérése.  
Két dióda egyidejű mérése is lehetséges, ilyenkor helyesen mutatja a mérendő diódák 
irányát és méri a küszöbfeszültségüket.  
A dióda záró irányú kapacitás-értékét automatikusan méri.  
Zener diódák akkor ismerhetőek fel, ha a zener feszültség  <4,5 V. 
Tirisztor és Triak esetében ott, ahol a gyújtó áram magasabb, mint ami a méréshez rendelkezésre áll 
(kb.  6mA) nem lehetséges a mérés. 
 
Ellenállás mérés 
 
A START gomb megnyomásával indíthatja az ellenállásmérést. Bármelyik mérőcsatlakozót 
használhatja, a teszter kijelzi melyik csatlakozó között mér.  
Két ellenállás egyidejű mérése. Az ellenállás-érték maximálisan 4 tizedes jegyig, a megfelelő 
méréstartományban való megjelenítése. Akár egy potenciométer kimérése is lehetséges, 
amennyiben nincs valamelyik irányban maximálisan kitérítve. 2100 Ω alatti ellenállásoknál 
kapacitásmérést is végez. (A pontosság ilyenkor nem túl nagy!)  Az ellenállásmérés felbontása 0,01 Ω. 
A felső méréshatár 50 MΩ. A mérési pontosság: ±1%   
 
 
Kondenzátor mérés 
 
A START gomb megnyomásával indíthatja a kapacitásmérést. A kijelző a mért kapacitást, és 2 uF 
felett az ESR értékét is mutatja. Bármelyik mérőcsatlakozót használhatja, a teszter kijelzi melyik 
csatlakozó között mér. 5000 pF feletti kapacitásnál mérhető a feszültségesés egy rövid töltőáram 
impulzus után. (Vloss) Ezekből az értékből következtethetünk a kondenzátor jóságára. Az alsó 
méréshatár 25 pF (8 MHz processzor órajel), a maximum 100 mF. A felbontás 1 pF (8 MHz). 
A mérési pontosság: ±2%   
 
 
ESR mérés áramkörben 
 
A START gomb hosszabb (>2s) megnyomásával, és a menüben az ESR@TP1-TP3 mérés (>2s) 
kiválasztásával Indíthatja az áramkörben való ESR mérést. Ekkor csak a TP1-TP3 csatlakozó között tud 
mérni, használja ezeket a méréshez! Mérés előtt ki kell sütni a mérendő kondenzátort! 
Méréshatár: 2uF-100mF. Mérési pontosság: ± 2% 
 
 
Induktivitás mérés 
 



Bekapcsolás után a START gomb megnyomásával indíthatja az induktivitás mérést. A kijelző a mért 
induktivitást, és az ellenállást is mutatja.  Méréshatár: 0,01 mH – 20H között van. A mérési 
pontosság: ± 5% 
 
Néhány extra funkció is bekerült a jelenlegi szoftverbe: 
Frekvencia és PWM generátor, frekvenciamérés, in circuit ESR mérés 
 
Frekvencia generátor 
 
A frekvencia generátor indítása: az "f-generátor" funkció választása a menüből úgy, hogy a 
bekapcsolás után hosszan nyomja a START gombot. A különböző funkciók ekkor egy menüből 
választhatók a START gomb rövid (<1mp) vagy hosszú (>2mp) megnyomásával.  (Ezek: Tranzisztor, 
frekvencia, 10 Bit PWM, ESR). A kiválasztott frekvencia a TP2 mérőcsatlakozón jelenik meg, a GND a 
TP1. A CPU órajel frekvenciája 8 MHz. A frekvencia jelenleg 2 MHz-től lefelé egészen 1 Hz-ig 
választható, rövid gombnyomásokkal. A START gomb hosszabb megnyomásával visszatérhet a 
főmenübe, és választhat másik funkciót.  
 
Impulzusszélesség generátor 
 
Az impulzus szélesség generátor a START gombbal indítható a  ’’10-Bit PWM’’  funkció menüből. 
A frekvencia kimenet a TP2 mérőcsatlakozón jelenik meg, a GND a TP1.  A kimeneti jel a CPU órajel 
1024 es osztásával áll elő. Ennek eredménye 8Mhz-es órajelnél  7812,5Hz . A gombnyomásokkal csak 
a pozitív  impulzus szélességet lehet megváltoztatni.  Rövid gombnyomásokkal növelheti az impulzus 
szélességet akár 99%-ra, 1%-os lépésekben, hosszabb idejű gombnyomással pedig 10%-os 
lépésekben.  Amikor az impulzus szélességének értéke meghaladja a 99%-ot, akkor az eredményből 
100 levonásra kerül.  0% nagyon kis impulzus szélességet eredményez. 
 
ESR mérés áramkörben 
 
Ennek a különálló ESR mérésnek az a célja, hogy áramkörbe beforrasztott kondenzátort is meg 
tudjunk mérni. Ehhez válassza a menüben az ESR menüpontot a nyomógomb hosszabb 
megnyomásával. A méréshatár: 2uF-100mF. Mérés előtt mindenképpen ki kell sütni a mérendő 
kondenzátort, mert az AVR meghibásodáshoz vezet, ha töltött kondenzátorra mér!  
 
 
  
Technikai adatok: 
 
Mérési idő: kb. 2S  (Kapacitás- és induktivitás-mérésnél ez tovább tarthat!)  
 
Elektrolit kondenzátor mérés :  2uF- 100mF 
 
Kapacitás mérés                        :  25pF – 100mF , felbontás : 1pF 
 
Ellenállás mérés                        :  0.01 Ohm – 50Mohm , felbontás :  0.01 – 0.1 Ohm 
 
Tranzisztorok                             :  Bipoláris NPN, PNP, FET-ek, J-FET, MOS FET-ek, ( N-P), Tirisztor, Triak  
 
Diódák                                         :  Dióda, kettősdióda, LED dióda mérése 
 
Induktivitás                                :  10uH -  20H , felbontás : 100uH  
 
Tápfeszültség                             :  7 – 12 V DC 
 



Áramfelvétel off módban        :   20nA  (A mérési szünetekben alvó állapotba vált az ATmega328, az 
áramfelvétel csökkentése érdekében.) 
 

 

Néhány elektrolit kondenzátor ESR értéke, tájékozató jelleggel 

Ettől természetesen kis mértékben eltérhet a mérés, gyártótól függően 

 

Kapacitás  Kondenzátor minősége 

uF   Kiváló   Nagyon jó Normál érték Rossznak 
tekinthető Kidobandó 

1.0   2.000   5.000   12.500   31.250   78.125   
2.2   1.125   2.812   7.030   17.574   43.936   
4.7   0.646   1.616   4.039   10.098   25.244   
10   0.372   0.931   2.328   5.819   14.548   
22   0.209   0.524   1.309   3.273   8.181   
47   0.120   0.301   0.752   1.880   4.701   
100   0.069   0.173   0.433   1.084   2.709   
220   0.039   0.097   0.244   0.609   1.523   
470   0.022   0.056   0.140   0.350   0.875   

1000   0.013   0.032   0.081   0.202   0.504   
2200   0.007   0.018   0.045   0.113   0.284   
4700   0.004   0.010   0.026   0.065   0.163   
10000   0.002   0.006   0.015   0.038   0.094   

 

 

ESR táblázat 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  


