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LCM3 измерител на L, C и ESR  
 

Кратко упътване 
LCM3 е компактен и прецизен уред за измерване на индуктивности и 

кондензатори. За разлика от повечето уреди, LCM3 измерва и паразитни параметри 
като капацитет на бобината и ESR на електролитните кондензатори (еквивалентно 
последователно съпротивление). Така може да се открият кондензатори със завишено 
съпротивление, които нямат външни признаци на повреда (подуване). 

Обхвати на измерване: 
- Не електролитни кондензатори 0,1pF-1F, точност 0,5-1% до 200nF, 2,5% 

над 200nF 
- Електролитни кондензатори 1F-0,1F, ESR 0,001-30 
- Индуктивност 10nH-20H 5% 
Начин на работа с уреда: 
Захранването може да бъде 7-12V постоянен ток. Подходяща е батерия 9V. 

Консумацията е около 10mA (до 20mA при калибровка). Левият ключ подава 
захранване. Средният е за нулиране на показанията. Десният (два секционен) избира 
режим L или C/ESR. 

При включване на уреда превключвателя L/C трябва да е в положение C, 
превключвател ‘нулиране’ да е изключен, и да няма елементи за тест. Така 
автоматично се нулират показанията на около 0,0pF. Електролитни кондензатори и 
шунтови съпротивления се включват в лявата част на цокъла, а индуктивности и 
кондензатори до 1F - в дясната.  

Нулиране: закъсяват се сондите или цокъла в режим L (средна и дясна), или в 
режим C/ESR (лява и средна). При ненулеви показания се включва ‘нулиране’. След 
поява на "Switch to measure", се изключва, и се изчаква уреда да влезе в режим 
измерване. Показанията трябва да са около 0,0H или 0m. Желателно е да се 
проверяват и двата режима (взаимно зависими са). За максимална точност, 
нулирането се прави на цокъла или кабелите с крокодилчета, ако се мери с тях. В 
противен случай може да има разлика от около 10-20 мили ома. 

Допълнителни символи:  Правоъгълник - tg. При стари или неподходящи за 
импулсно захранване кондензатори обикновено правоъгълникът е запълнен.  
Символът М показва ефекта на паметта на електролитни кондензатори. При стари 
или дълго работили кондензатори достига до М99, докато при нови е около 10.  
Надписът SZ е показател за вътрешна утечка в кондензатора . При около 300, 
показанието е SZ99, докато при малки утечки от порядъка на 5 k, показанието е 
около SZ20.  
При директно измерване на платка с други елементи, е възможно показанието SZ да 
достига около 99 заради другите елементи по платката. Също е възможно при 
наличието на няколко паралелни кондензатора уреда да отчете всичките, за това е за 
предпочитане в такъв случай да се наблюдава ESR, или да се разпоят някои от 
паралелните кондензатори. 



Измерваните кондензатори задължително трябва да са напълно разредени! 
За ориентир в стойностите на ESR може да се ползва следната таблица: 

 
Стойността на ESR зависи от 
модела, работното 
напрежение и габаритите на 
кондензатора. Ако 
измерваният кондензатор 
има повече от 1,5-2 пъти по-
голямо ESR спрямо нов 
кондензатор от същия тип, 
явно има дефект. 
В импулсни захранвания и 
дънни платки трябва да се 
ползват LOW ESR 
кондензатори. 

 
 

       V 
F 

10 16 25 35 50 100 160 250 

1     5 7 10 14 
2.2     4 6 8 10 
4.7   3 3 3 4 4 3.5 
10  2 2 2 2 1.2 1.5 2.6 
22 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.66 1.1 1.2 
47 1.3 1.3 1.3 0.6 0.6 0.32 0.46 0.60 
100 1.3 0.6 0.6 0.33 0.33 0.16 0.24 0.3 
220 0.6 0.33 0.33 0.25 0.19 0.09 0.14 0.27 
470 0.33 0.25 0.19 0.14 0.09 0.06   
1000 0.19 0.14 0.09 0.07 0.06    
2200 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04    
3300 0.07 0.06 0.05 0.04     
4700 0.06 0.05 0.04 0.03     
10000 0.04 0.03       


