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LCR mõõtja  

I. Tutvustus 
Mudel UT612LCR on seade mahtuvuse, induktiivsuse, takistuse, DC 
takistuse, ning nendega seotud kvaliteedifaktorite, hajumise ja faasinurga 
mõõtmiseks, kasutades jada- või paralleelmõõtereziimi. Valikus on viis 
mõõtesagedust: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz ning 100kHz. Lisaks saab 
kasutada automaatkontrolli, 19999/1999 kahte ekraani, HID tüüpi USB liidest, 
salvestuste kuva arvutis, madal kuni 15mA voolutarbimine: see kõik kokku 
pakub suurepärast kasutustulemust. 

 

Mõõtevahemik ja täpsus 

Parim täpsus: 

Parim täpsus: 

Parim täpsus: 
 

 

  

 

Impedants/sagedus 

Märkus 

Märkus: valem:  kui D ületab 0.1 

Mahtuvuse konverteerimine impedantsiks: 

Induktiivsuse konverteerimine impedantsiks:   

 

II. Ohutusnõuded 

 

 

III. Töökeskkonna nõuded   
 

1) Altituud: <2000m 

2) Hoiustamine, niiskus: =75%RH 

3) Töökeskkond: 0C ... 40C 

4) Hoiustamine, keskkond: -20C...50C 

IV. Tutvustus 
1) Põhiekraan: 19999 loendur; sekundaarne ekraan: 1999 loendur; 

2) Mõõtesagedus: 100Hz/120Hz/1KHz/10KHZ/100KHz;   

3) Mõõtepinge 0.6Vrms; 

4) Väljundi impedants: 120Ω; 

5) Täpsus: 0.5%; 

6) LCR automaatne tuvastus/manuaalmõõtmine; 

7) DC takistuse (DCR) mõõtmine; 

8) Kalibreerimine; 

9) Automaatne väljalülitumisfunktsioon; 

10) Relatiivmõõtmine ja lühistusfunktsioon; 

11) Arvutiühendus üle miniUSB liidese, andmete kogumine ja analüüs.  

 
 

Paralleelmõõtmine 

Impedants jagatakse vastavalt mõõdetud signaalile DC ja AC impedantsiks. Multimeetriga 

mõõdetakse üldjuhul DC impedantsi, kuid LCR mõõturiga saab mõõta mõlemat tüüpi 

impedantsi. Mudel UT612LCR on varustatud mõlema, nii DC kui ka AC impedantsi 

mõõtmisvõimalusega. Impedantsi parameeter on primaarelement mida kasutatakse 

elektroonikakomponentide ja elektrisüsteemide hindamisel. DC tingimusel on see 

lineaarkomponentide kahe otsa vahel mõõdetud takistus, mida saab defineerida oomi 

seadusega. AC tingimusel on pinge ja voolu suhe kompleksne. Impedantsi vektor sisaldab 

tegelikku osa (Takistus: R) ning kujuteldavat osa (Takistus: X), mille jooksul impedants 

väljendatakse kujul R+jX ristkülikkoordinaadil või amplituudi ja faasinurgaga.  

Lisainformatsioon joonisel 1.  

Joonis 1 

      mahtuvuslik         takistus,        kui 

Tegelik telg 

Induktiivne  takistus,    kui 

Kujuteldav telg    (Jadareziim) 

IV. Mõõtereziim 

 
Impedantsi saab mõõta jada- või paralleelreziimil. Paraleelreziimil saab impedantsi Z kujutada 

seoses Y ning Y=G+jB.  

 

Jadamõõtmine 

Takistuse jadareziim; 

Reaktantsi jadareziim; 

Mahtuvuse jadareziim; 

Induktiivsuse jadareziim. 

 

Takistuse paralleelreziim; 

Reaktantsi paralleelreziim; 

Mahtuvuse paralleelreziim; 

Induktiivsuse paralleelreziim. 

 

Joonis 2 

 

 

1) LCR: Automaatse tuvastuse reziim; 

2) Lp: induktiivsuse paralleelmõõtereziim; 

3) Ls: induktiivsuse jadamõõtereziim; 

4) Cp: mahtuvuse paralleelmõõtereziim; 

5) Cs: mahtuvuse jadamõõtereziim; 

6) Rp: takistuse paralleelmõõtereziim; 

7) Rs: takistuse jadamõõtereziim; 

8) DCR: DC takistuse mõõtereziim; 

9) D: hajumisfaktor;  

  
Kvaliteedifaktor;  

Faasinurk; 

12) ESR: ekvivalentne jadatakistus; 

13) EPR: ekvivalentne paralleeltakistus; 

14) DUT: testitav seade; 

15) Vajutage lühidalt (alla 1sekundi), vajutage pikalt (üle 2sekundi): nupuvajutuse aja 

indikaator.  

  
VIII. Seadme tutvustus 

(joonis 3) 
1) LCD ala; 

2) Sageduse/sortimise nupp; 

3) Kalibreerimisnupp; 

4) Sisse/välja lülitamise nupp; 

5) USB kommunikatsiooninupp; 

 
valikunupp; 

 

2) Sekundaarsete parameetrite valik: kui põhiparameeter on valitud, vajutage jada ja 

paralleelrezii i vahel vali iseks SER/PAL  uppu. Vajutage D/Q/θ  uppu ja valige D , 
Q , θ , ESR  ESR  kuvatakse kui valitud o  jadarezii  i g Rp  kui valitud o  

paralleelrezii . Valikute AUTO R  ja AUTO DCR  puhul o  seku daar e para eeter 
ebaoluline.  

 

Märkus: 

1. Mõõtes AUTO LCR reziimil mahtuvust alla 5pF, kuvatakse Rp sekundaarsel ekraanil 

hajumisfaktori (D) asemel.  

. M esid seku daarseid para eetreid ei kuvata ekraa ile ka juhul kui olete vali ud AUTO 
R , AUTO DCR  v i AUTO LCR  rezii i.   
 

4. Sageduse mõõtmine 

UT612 võimaldab kasutada 5 sageduse testpunkti: 100Hz/120Hz/1KHz/10KHZ/100KHz. 

Vaiki isi seadega o  valitud KHz.  Vajutage valikute vahel liiku iseks FREQ  uppu, valikud 
kuvatakse järjest: 1KHz -- 10KHZ -- 100KHz -- 100Hz -- 120Hz – 1KHz. 

 

Märkus: DC i peda tsi detakse AUTO DCR  rezii is i g tesageduse v i  jätta 
määramata.  

 

 

1) REL reziimi kasutamine 

Vajutage FUNC  uppu i g valige soovitud AUTO L , AUTO C , AUTO R  v i AUTO DCR  
reziim. Ühendage testitav objekt sisendterminalidega. Vajutage REL% reziimi avamiseks REL 

nuppu. Ekraanile kuvatakse ∆, põhiekraanile kuvatakse mõõdetud komponendi väärtus ning 

seku daarsele ekraa ile kuvatakse häl e %. Vajutage uuesti REL , p hiekraa ile kuvatakse 
referentsväärtus ning ∆ ikoon vilgub; % väärtus kuvatakse edasi sekundaarsel ekraanil. 

Vajutage REL% tavamõõtereziimile tagasipöördumiseks uuesti REL nuppu.  

 

2) REL% reziimist väljumine 

Vajutage REL% mõõtereziimist väljumiseks ja tavamõõtereziimi tagasipöördumiseks pikemalt 

REL  uppu.  
 

6. Sortimisreziimi kasutamine 

Sortimisreziimi kasutatakse määratud limiitidega komponentide kiireks valikuks. Vajutage 

FUNC  uppu i g valige soovitud AUTO L , AUTO C , AUTO R  v i AUTO DCR  rezii .  
Ühendage testitav objekt sisendterminalidega. Vajutage sortimisreziimi avamiseks pikemalt 

a  seku dit  FREQ  uppu, ekraa ile kuvatakse Sorti g .  P hiekraa ile kuvatakse 
PASS  i g seku daalsel ekraa il kuvatav detud ko po e di väärtus ääratakse 

nimiväärtuseks. Ühendage seejärel teine komponent.  Kui komponent sobib määratud 

li iitidega, kuvatakse ekraa il PASS  i g detud väärtus kuvatakse seku daarsele 
ekraanile. Kõlab ühekordne teavitusheli. Määratud limiitidest väljapoole jääva väärtuse puhul 

kuvatakse ekraa ile FAIL  i g mõõdetud komponendi väärtus.  

 

 

2) Sortimisreziimist väljumine 

Vajutage sorti isrezii ist välju iseks ja tava t isrezii ile tagasip rdu iseks „Sorti g  
nuppu.  

 

7. Kalibreerimisfunktsioon 

Kalibreerimisfunktsiooni abil saab efektiivselt vähendada testjuhtmete poolt põhjustatud 

lisaimpedantsi. Seadmega saab kasutada lühikalibreerimist ja avatud kalibreerimist. 

Lühikalibreerimisega eemaldatakse kontaktide ja testjuhtmete takistuse mõju; avatud 

kalibreerimisega eemaldatakse kõrge impedantsi mõõtmisel testjuhtme  lisamahtuvus ja 
takistus.   

7) Relatiivnupp; 

8) Sisendterminalid; 

9) Valveterminalid;  

10) Jada/paralleel valikunupp; 

11) L/C/R funktsiooninupp; 

12) Sisesta/Hoia nupp; 
13) Sortimisseadete nupp.  

Automaatreziimil määratakse jada/paralleelreziim vastavalt testitava objekti impedantsile. 

Paralleelreziim valitakse juhul, kui impedants on suurem kui 10kΩ. Jadareziim valitakse juhul 

kui impedants on väiksem kui 10kΩ.  

 

 

3. Mõõteparameetrid L/C/R reziimil 

Valige manuaalse L/C/R reziimi all vastavad parameetrid.  

1) Põhiparameetri valik: vaikimisi on seadme käivitudes määratud reziimiks AUTO LCR. 

Vajutage para eetrite valikute vahel liiku iseks FUNC  uppu.  Valik uutu  vastavalt: 

AUTO LCR – AUTO L – AUTO C --- AUTO R – DCR – AUTO LCR 

 

 

 

IX. Seadme kasutamine 
 

1. Automaatmõõtmine 

Seadmel on sisse lülitades vaikimisi määratud automaatmõõtmise reziim (AUTO LCR), 

sagedusega 1kH. Automaatreziimil saab kontrollida testitava objekti impedantsi omadusi ning 

valida seejärel sobiva L, C või R põhiparameetri, selle sekundaarsed parameetrid ning vastava 

jada/paralleelreziimi.   

 

Automaatreziimil põhiparameetri ja sekundaarse parameetri vastavus:  

Mahtuvus (C) ---Hajumine (D); 

Induktiivsus (L) --- Kvaliteedifaktor (Q); 

 Takistus    (R)    - - -              Faasinurk 

    Joonis 3 

1) Ärge kasutage seadet tuleohtlikus, plahvatusohtlikus, tolmuses, tugeva päikesevalgusega või

tugeva kiirgusega keskkonnas.

2) Ärge avage seadet; seadme avamist ja parandamist on lubatud teostada ainult selleks

kvalifitseeritud spetsialistide poolt.

3) Ärge avage ega muudke seadet, see võib seadme rikkuda ning tühistab selle garantii.

4) Eemaldage enne mõõtmist vooluühendus ning laadige kondensaatorid täielikult tühjaks.

5) Ärge ühendage pinget mõõteterminalidega; kondensaatorid ja teised voolu all olevad osad

ja seadmed peavad olema enne mõõtmist täielikult tühjaks laetud.

6) Seadmega on kasutatavad kaks vooluallikat: 9V patarei ja USB ühenduse kaudu laadimine.

Kui USB adapter on USB porti ühendatud, on see seadme vooluallikaks, kui seade on

ühendatud USB kaudu arvutiga, saab andmed arvutisse salvestada.

VII. LCD ekraani tutvustus

(joonis 2)
Põhiekraan

1) USB kommunikatsioon;

2) Kalibreerimine;

3) Automaatne väljalülitumine;

4) Relatiivne mõõtmine;

5) Põhiekraan;

6) Sekundaarekraan;

7) Analoogriba;

8) Sortimistolerantsi reziim;

9) Andmehoiu reziim.

2. Andmehoid

Vajutage a d ete ekraa ile lukustamiseks "HOLD  uppu, ekraa ile kuvatakse vastav 
ikoo  H . Tavarezii ile tagasip rdu iseks vajutage uuesti HOLD  uppu.

5. REL% mõõtmine

REL% reziimiga mõõdetakse kahe komponendi erinevust. Testitud objekti mõõdetud väärtus

kuvatakse põhiekraanil ning % väärtus sekundaarsel ekraanil. Määrake põhiekraani väärtus

nimiväärtuseks.

% kuvavahemik: -99.9% ~ 99,9%

% kalkuleerimine: REL% = (Dcur-Dref)/Dref*100%

 Dcur: testitava objekti põhikuva väärtus

 Dref: määratud referentsväärtus

Kui Dcur > 2Dref või 2Dcur<Dref, kuvatakse seku daarsele ekraa ile „OL  i g põhiekraanile 

kuvatakse testitava objekti mõõdetud väärtus.

1) Sortimistolerantsi määramine

Määratavas valikus on: ±0.25%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20%, +80% ~ -20%. 

Vaikimisi o  ääratud ± %. Seadete äära iseks avage sorti isrezii , seejärel vajutage 
„SETUP . Ekraanile kuvatakse vilkuv „Ra ge  ikoo , vajutage ki ita iseks „ENTER  uppu 

i g määrake põhiekraani parameeter; parameetri viimane number vilgub: vajutage
suurendamiseks/vähendamiseks üles/alla noolega nuppe; vajutage paremale/vasakule

noolega nuppe teise arvu valikuks ja määramiseks. Seejärel vajutage tolerantsi seadete

äära iseks „ENTER . Ekraa ile kuvatakse vilkuva a „TOL± %  ikoo . Vajutage tolera tsi
uut iseks pare ale/vasakule oolega uppe. Vajutage ki ita iseks „ENTER  uppu.

Seaded on määratud.



 

 

Funktsioon   Mõõtereziim Sagedus Vahemik       Min. resolutsioon 
Täpsus: 

(      kuni 
lugemist + b arvu) 

Takistus 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tootja: 

 

  
 

 
 

Peakontor: 
 

  

Funktsioon   Mõõtereziim Sagedus Vahemik Min. resolutsioon 
Täpsus: 

(      kuni 
lugemist + b arvu) 

Mahtuvus 

Funktsioon Mõõtereziim Sagedus Vahemik Min.resolutsioon 
Täpsus: lugemist + b arvu) 

(      kuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Induktiivsus 

  
 

 

 

 

   
   
   
   
   
   

    
   
   
   
   
   

    
   
   
   

    
   
   

 

 

Joonis 4                                                                         Joonis 5 

 
See äita  et avatud kali reeri i e o  l petatud. Vajutage uuesti CAL  uppu, 
seku daarsele ekraa ile kuvatakse Srt  ikoo  joo is . Ühe dage lühisseade 
sise dter i alidega, i g vajutage alusta iseks CAL  uppu. Seade loe da  ekraa il alla  
seku dit, kui loe dur j ua  ulli, kuvatakse ekraa ile PASS  joo is , is äita  et 

kali reeri i e o  l petatud. Vajutage tagasip rdu iseks tava terezii i uuesti CAL  
nuppu.   

 

Joonis 6                                                                         Joonis 7 

 

Märkus: Kui ekraa ile kuvatakse avatud kali reeri isrezii il FAIL  joo is , 

Joonis 8 

näitab see, et kalibreerimine ebaõnnestus. Kontrollige sisendterminale ja ühendusi ning 

teostage kalibreerimine uuesti.  

Kui ekraa ile kuvatakse lühikali reeri isrezii il FAIL  joo is ,   
 

näitab see, et kalibreerimine ebaõnnestus. Kontrollige lühisseadme ühendust 

sisendterminalidega. Seejärel teostage kalibreerimine uuesti.  

 

 

9. Taustavalgustus 

Vajutage taustvalgustuse sisse ja välja lülita iseks LIGHT  uppu. Taustavalgustus kustub 

automaatselt 60 sekundi pärast.  

 

10. Automaatne väljalülitus 
Seade lülitub automaatselt välja, kui seda ei ole kasutatud 5 minuti jooksul.  

Joonis 9 

 

2. Induktiivsuse mõõtmine 

1) Lülitage seade sisse; 

 Vajutage FUNC  uppu ku i ekraa ile kuvatakse Lp , i g valige i duktiivsuse 
mõõtevahemik.  

 

3) Ühendage induktor sisendterminalidega või ühendage induktor seadmega, kasutades 

testklambrit (joonis 10).  

 Vajutage FREQ  uppu so iva testsageduse valikuks.  
Vajutage D/Q/θ  uppu ja äärake t ise lisapara eetrid.  
 

täielikult tühjaks 

1) Lülitage seade sisse. 

 Vajutage FUNC  uppu, kuni ekraanile  

kuvatakse  Cp , i g valige ahtuvuse 
mõõtmisvahemik.  

3) Ühendage kondensaator  

sisendterminalidega või ühendage 

kondensaator, kasutades testklambrit 

(joonis 11). 

 Vajutage FREQ  i g valige so iv 

testsagedus.  

 Vajutage D/Q/θ  uppu ja valige 

mõõtmise lisaparameetrid.   
 

Joonis 10 

 

Hoiatus: laadige enne mõõtmist 

3. Mahtuvuse mõõtmine 

Joonis 11 

 

Joonis 13 

 

Joonis 12 

 

4. Takistuse mõõtmine 

1) Lülitage seade sisse. 

 Vajutage FUNC  uppu ekraa il Rp  
kuvamiseks, ning valige takistuse 

mõõtevahemik.  

3) Ühendage resistor sisendterminalidega või 

ühendage resistor seadmega, kasutades 

testklambrit (joonis 12).  

 Vajutage FREQ  uppu so iva 
testsageduse valikuks.  

 

Märkus: Mõõtes takistust automaatreziimiga, 

on sekundaarne parameeter θ aktiveeritud. 

Kasutades manuaalset reziimi takistuse 

sekundaarset parameetrit ei kasutata.  

 

5. DCR mõõtmine 

1) Lülitage seade sisse.  

 Vajutage FUNC  uppu ekraa ile DCR  
kuvamiseks, ning valige DCR mõõtevahemik.  

3) Ühendage resistor sisendterminalidega või 

ühendage resistor seadmega, kasutades 

testklambrit (joonis 13).  

 

Märkus: DCR mõõtmisel on sekundaarne 

parameeter ja sagedus mitteaktiivsed ning 

ekraanile neid ei kuvata.  

 

Kommunikatsiooniparameetrid:  

1) Baud rate: 9600 

2) Data bit: 8 

3) Start bit: 1 

4) Stop bit: 1 

5) Parity: - 

Ühendage vastavalt paremal 

kujutatud ühendusdiagrammile.  

 

XI. Arvuti kommunikatsiooniprotokoll 
Lülitage kommunikatsioonifunktsioon sisse, ühendage seade USB kaabli kaudu arvutiga ning 

käivitage andmeedastus.  

XII. Tehnilised andmed 
Märkus:  

1) Töökeskkonna temperatuur: 23C ± 5C; õhuniiskus: =75% RH 

2) Soojendusaeg enne testimist: 10 minutit 

3) Testimine läbi seadme terminalide 

4) Enne testimist on teostatud kalibreerimine 

5) Mõõtetäpsus on antud tingimustele vastava mõõtmise kohta 

 

Märkus:     täpsus hinnatud juhul kui D on väiksem kui 0.1 

0.1 (täpsus) 

  Märkus:     täpsus hinnatud juhul kui D on väiksem kui 0.1 

0.1 (täpsus) 

kui D ületab 

 

kui D ületab 

 

Takistus 

 

Asendage mõõtetäpsuse tagamiseks patarei niipea, kui seade kuvab patarei tühjenemise 

ikooni.  
Kasutage vahetamiseks alkaline 9V patareid. 

Märkus:     täpsus hinnatud juhul kui D on väiksem kui 0.1 

0.1 (täpsus) 

kui D ületab 

 

XIV. Patarei vahetamine 
 

Hoiatus 

Patarei 

XV. Hooldus 
1) Puhastamine 

Lülitage enne puhastamist seade välja, eemaldage patarei ning välisühendused.  

Puhastage seade pehme lapiga ning pehmetoimelise puhastusvahendiga. Ärge laske 

puhastusvahendil sattuda seadme sisemusse. Ärge kasutage seadet enne, kui see on täielikult 

kuivanud.  

 

2) Niiskuskaitse 

Kasutage ja hoiustage seadet ainult kuivas keskkonnas. Kui vesi või vedelik satub seadme 

sisemusse, lülitage see koheselt välja ning eemadage sellest patarei. Ärge avage ega 

parandage seadet iseseisvalt, pöörduge vajadusel selleks kvalifitseeritud spetsialisti poole. 

 

3) Parandamine 

Kui seade ei lülitu sisse, kontrollige selle patareid, välist vooluallikat ja voolu sisendterminali 

korrasolekut. Kontrollige voolunupu korrasolekut. Kui seadme mõõtefunktsioonid ei tööta 

korrektselt, kontrollige testjuhtmete korrasolekut ning komponendiviigi ühendust 

sisendterminaliga. Kontrollige et seadet kasutataks vastavalt juhendile. Kui seade vajab 

hooldust või remonti, ärge avage seda iseseisvalt, ärge vahetage selle komponente ega 

muutke selle siseosi, pöörduge vajadusel kohaliku edasimüüja või tootja hoolduskeskuse 

poole.  

 

 

   

 
Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.  

1) Kalibreerimisfunktsiooni  kasutamine

Lülitage seade sisse i g vajutage kali reeri isfu ktsioo i ava iseks pike alt CAL  uppu.

Sekundaarsele ekraanile kuvatakse vastav ikoon (joonis 4). Seejärel vajutage kalibreerimise

alusta iseks uuesti CAL  uppu. Seade loe da  ekraa il alla  seku dit, kui loe dur j ua
ulli, kuvatakse ekraa ile PASS  ikoo  joo is .

8. Arvutiühendus

Vajutage ko u ikatsioo ifu ktsioo i ava iseks USB  uppu. Ekraa ile kuvatakse 
vastav ikoon. Ühendage seade USB kaabli kaudu arvutiga ning käivitage arvutitarkvara
andmeedastuse käivitamiseks. Vajutage andmeedastuse peatamiseks ja funktsiooni

sulge iseks uuesti USB  uppu.

X. Kasutamine
1. Jada/paralleelreziimi valimine

Täpsete mõõteandmete saamiseks saab valida vastava sobiva reziimi. Üldjuhul on soovitatav

valida madala impedantsiga objekti (väiksem kui 100Ω) mõõtmiseks jadareziim.

Paralleelreziim on soovitatav valida kõrge impedantsiga objektide (suurem kui 10kΩ)

mõõtmise puhul.
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