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Elektronisch testinstrument

 Automatische herkenning van een component

automatische herkenning van de aansluitingen

Weergeven eigenschappen van een component

Wat is een componententester ?



  

● commercieel

 

● Gebouwde kit

● Zelfbouw kit

Wat is er beschikbaar op de markt?



  

VoordelenVoordelen: 

zijn dikwijls nauwkeuriger.

Meer mogelijkheden (vb. verbinding met de pc om curves te meten)

NadelenNadelen:

Zijn dikwijls toegespitst op één type meting.(vb enkel RLC, enkel transistoren..)

Vrij hoge kostprijs

commercieel



  

VoordelenVoordelen: 

Goedkoper.

Meerdere metingen in één toestel.

NadelenNadelen:

Dikwijls geen degelijke (bouw)handleiding.

Beperkt in meetbereik.

Geen garantie.

Soms geen behuizing , of in optie.

Zelfbouwkit



  

keuzecriteria: 

Niet te duur.

Liefst geen SMD onderdelen te solderen.

Behuizing beschikbaar.

Liefst zo veel mogelijk meetmogelijkheden.

Mijn Keuze uit het aanbod van kits



  

pluspuntenpluspunten: 

Niet te duur (+/- 20eur).

Grafisch display.

Geen SMD onderdelen te solderen.

Behuizing beschikbaar.

Meet actieve componenten (transistoren, diodes…).

Meet passieve componenten (weerstand, condensator, spoel).

Bouwhandleiding wel beschikbaar.

Populair model: veel uitleg op youtube.

Uiteindelijke Keuze uit het aanbod



  

MinpuntenMinpunten: 

Beperkt in meetbereik door de 5 V voedingsspanning

Geen bescherming tegen extern aangelegde spanning.

Software niet beschikbaar (wel geprogrammeerd reserve IC) *

Uiteindelijke Keuze uit het aanbod



  

Meet :

Weerstanden.

Condensatoren.

Spoelen.

Diodes

Transistoren

FET’s

Extra:

Kan blokgolf genereren

Kan deze blokgolf PWM moduleren

Kan frekwentie meten

Specificaties Hiland M12864



  

Ontstaan uit een open source project :

AVR transistortester door Markus Frejek

Software later verbeterd door Karl-Heinz Kübbeler.

Beschrijving van het meetprincipe.

Actief forum voor verdere ontwikkeling.

Chinese kits gebruiken meestal dezelfde hardware als dit open source project.

In principe zou de open source software hier ook moeten op werken

Oorsprong van deze zelfbouw kits



  

Eenmalig calibreren voor men componenten kan testen.  

De drie ingangen kortsluiten met draadbrug

Terug losnemen op vraag van de software

Hierna een condensator > 100nF aansluiten

Nooit elco’s hiervoor gebruiken

Hiland M12864 in dienst nemen



  

Bereik 0.1    tot 50 M

Willekeurig aan te sluiten op 2 ingangen.

Meten van weerstanden



  

Bereik 25 pF   tot 100000 F
ZEER BELANGRIJK ! : 

condensatoren steeds ontladen, te hoge spanning kan de ingangen beschadigen.

Door de lage meetspanning maakt de polariteit van een elco niet uit.

Vanaf 100 nF wordt ook de ESR (Equivalent Series Resistance) weergegeven

Meten van condensatoren



  

Bereik 0,01 mH   tot 20 H

Kleinere spoelen (<10 µH) worden aanzien als een weerstand.

Voor kleine spoelen is de nauwkeurigheid niet zo groot.

Meten van spoelen



  

Automatische herkenning van het type NPN-PNP.

Automatische herkenning van de aansluitingen.

Aanduiding van de versterkingsfactor (niet zo juist bij darlington)

Aanduiding van lekstroom indien geen bias (germanium)

Meten van transistoren



  

Automatische herkenning van het type 

Automatische herkenning N-kanaal of P kanaal

Automatische herkenning van de aansluitingen.

Meten van FETS



  

Automatische herkenning van de aansluitingen.

Enkel herkenning indien houdstroom < 6 mA

Meten van thyristoren



  

Meten doorlaatspanning.

Automatische herkenning van de aansluitingen.

Meten spercapaciteit

Meten eventuele lekstroom

Meten van diodes



  

Wordt gezien als gewone diode in doorlaat. 

Meten zenerspanning beperkt door de voedingsspanning van 5 Volt

Zenerdiode met hogere zenerspanning wordt gezien als een gewone diode.

Meten van zenerdiodes



  

Meten doorlaatspanning.

Automatische herkenning van de aansluitingen.

Meten spercapaciteit

Meten van leds



  

Wordt gezien als gewone diode in doorlaat

Meten doorlaatspanning.

Meten spercapaciteit bij de testpuls, spanning niet te wijzigen.

Niet geschikt voor varicap

Meten van varicap diode



  

Dan nu over naar de praktijk !

ON4PRAON4PRA  component testercomponent tester


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22

