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Moøliwoúci
Multimetr DM3557 wyposaøono

w†wyúwietlacz ciek³okrystaliczny
5†i†4/5 cyfry (maksymalne wskazanie
500000) w†trybie pomiaru napiÍÊ
i†999999 w†trybie pomiaru czÍstotli-
woúci. Pod cyfrowym polem odczy-
towym znajduje siÍ 50-segmentowy
bargraf, ktÛrego stan jest odúwieøa-
ny 60 razy na sekundÍ. Wyniki na
g³Ûwnym polu odczytowym s¹ wy-
úwietlane 5†razy na sekundÍ. W†kaø-
dej chwili wskazanie moøe†byÊ za-
mroøone na wyúwietlaczu poprzez
naciúniÍcie przycisku ìHOLDî. Stan
taki jest sygnalizowany wyúwietle-
niem literki ìHî. Wed³ug mojej oce-
ny kontrast wyúwietlacza mÛg³by
byÊ minimalnie wiÍkszy. Podczas
pomiarÛw DCV miernik posiada do-
k³adnoúÊ 0,03%. Moøna nim mierzyÊ
napiÍcia i†pr¹dy DC, AC, DC+AC
True RMS (bez bargrafu), dla wspÛ³-
czynnika szczytu mniejszego od 5:1
na pe³nym zakresie i†mniejszym od
10:1 dla po³owy zakresu. WartoúÊ
DC+AC True RMS jest zdefiniowana
jako:
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CzÍstotliwoúÊ mierzonych napiÍÊ
sinusoidalnych moøe†dochodziÊ do
100 kHz, zaú przebiegÛw cyfrowych
do 2†MHz.
SzczegÛ³y dotycz¹ce zakresÛw po-

miarowych zosta³y przedstawione
w†tab. 1. Miernikiem DM3557 mo-
øna mierzyÊ ponadto rezystancjÍ
i†pojemnoúÊ, poziom wzglÍdny na-
piÍÊ (w dBm) odnoszony do wybra-
nej impedancji obci¹øenia (jednej
z†20 typowych). Ponadto ma wbudo-
wany düwiÍkowy tester ci¹g³oúci po-
³¹czeÒ i†tester diod. DostÍpne s¹ teø
funkcje pozwalaj¹ce mierzyÊ†czÍstot-

liwoúÊ przebiegu cyfrowego i†jego
wspÛ³czynnik wype³nienia. Na za-
kresie pr¹dowym DC moøna ustawiÊ
dodatkow¹ funkcjÍ: %4-20mA. Wy-
nik nie jest wÛwczas wyúwietlany
w†jednostkach pr¹du, lecz wyraøany
jako procent zakresu pÍtli pr¹dowej
4...20†mA.
Bliüniaczy multimetr DM3559, ktÛ-

rego dok³adnoúÊ DCV wynosi 0,02%,
umoøliwia ponadto dokonywanie po-
miaru temperatury za pomoc¹
dwÛch sond i†jest wyposaøony
w†optoizolowany interfejs RS232.
Brak moøliwoúci komunikowania siÍ
z†komputerem w†modelu DM3557
stanowi niestety jego spor¹ wadÍ.
Do wybierania mierzonej wielkoú-

ci s³uøy prze³¹cznik obrotowy. Nie-
ktÛrym jego po³oøeniom przypo-
rz¹dkowano kilka znaczeÒ, dlatego
trzeba dodatkowo wybieraÊ odpo-
wiedni¹ funkcjÍ przyciskiem ìSE-
LECTî. Ustawienia s¹ kaødorazowo
zapamiÍtywane w†pamiÍci nieulot-
nej i†prawid³owo odtwarzane po
wy³¹czeniu i†ponownym w³¹czeniu
przyrz¹du. Zakres pomiarowy do
wszystkich rodzajÛw pracy jest wy-
bierany automatycznie, jednak uøyt-
kownik ma moøliwoúÊ rÛwnieø
rÍcznego ustawienia. S³uøy do tego
przycisk ìRANGEî. Kaøde jego
przyciúniÍcie powoduje cykliczn¹
zmianÍ zakresu, przytrzymanie zaú
na ok. 1†sekundÍ przywraca pracÍ
automatyczn¹. Na p³ycie czo³owej
znajduje siÍ rÛwnieø przycisk s³u-
ø¹cy do prze³¹czania rozdzielczoúci
wskazaÒ z†5†na 6†cyfr. Ma to szcze-
gÛlnie duøe znaczenie podczas po-
miarÛw czÍstotliwoúci. PrzystÍpuj¹c
do pomiarÛw pojemnoúci kondensa-
torÛw (zw³aszcza duøych wartoúci),
trzeba pamiÍtaÊ o†dok³adnym ich
roz³adowaniu przed do³¹czeniem do

Wydaje siÍ, øe w†czasach
niebywa³ej miniaturyzacji
uk³adÛw elektronicznych
oferowanie kolejnego
laboratoryjnego miernika
uniwersalnego jest pomys³em
co najmniej ryzykownym. Tego
rodzaju sprzÍt†jest jednak
poszukiwany i†trafia na sto³y
laboratoryjne warsztatÛw oraz
pracowni, gdzie zawsze jest
pod rÍk¹.

ABM to All-Bright Technology
Co., Ltd. - tajwaÒska firma, ktÛrej
multimetr DM3557 zosta³ poddany
redakcyjnym testom.
Wymiary: 213x88x394 mm i†waga

3,6†kg kwalifikuj¹ go jako stacjonar-
ny przyrz¹d laboratoryjny. Moøe byÊ
on ustawiony zarÛwno w†pozycji po-
ziomej (lub ukoúnej). W†tym drugim
przypadku konstruktorzy nie zapew-
nili jednak nÛøek o†odpowiedniej
wysokoúci, wskutek czego minimal-
nie wystaj¹ca wtyczka przewodu za-
silaj¹cego sprawia, øe przyrz¹d nie
zachowuje stabilnoúci w†tej pozycji.
Obs³uga przyrz¹du nie powinna

nastrÍczaÊ trudnoúci. Wszystkie ele-
menty regulacyjne, poza wy³¹czni-
kiem sieciowym, umieszczono na
p³ycie czo³owej. Obrotowy prze³¹cz-
nik rodzaju pracy moøna wprawdzie
ustawiÊ w†po³oøeniu ìOFFî, jednak
zasilanie miernika nie jest wÛwczas
wy³¹czane, a†uaktywniany jest jedy-
nie uk³ad APO (Intelligent Auto Po-
wer Off). Podczas normalnej pracy
usypia on elektronikÍ po 17 minu-
tach braku aktywnoúci. Ma³o
praktycznym jest umieszczenie wy-
³¹cznika z ty³u obudowy, zw³aszcza
øe ìprzebudzenieî nastÍpuje po na-
ciúniÍciu dowolnego klawisza, zmia-
nie po³oøenia prze³¹cznika obroto-
wego lub wykryciu sygna³u przekra-
czaj¹cego o†10% aktualny zakres
pomiarowy. Jeúli w³¹czenie zasila-
nia nast¹pi w†po³oøeniu ìOFFî,
uk³ad APO zostanie zablokowany.
Umieszczenie wy³¹cznika zasilania
z†ty³u obudowy wydaje siÍ byÊ po-
waønym nieporozumieniem, zw³asz-
cza øe przyrz¹d prawdopodobnie
bÍdzie ustawiany na pÛ³kach po-
miÍdzy innymi urz¹dzeniami.
WÛwczas dostÍp do tego wy³¹czni-
ka bÍdzie bardzo utrudniony.
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Multimetry do testów w redakcji dostarczy³a
firma Merserwis, tel. (22) 831-42-56,
www.merserwis.com.pl.

Dodatkowe informacje

Tabela 1. Parametry elektryczne multimetru DM3557
Zakres Dokładność Uwagi
DCV Impedancja wejściowa: 10 MΩ, 30 pF
500,00 mV
5,0000 V 0,03% + 2c
50,000 V
500,00 V 0,05% + 2c
1000,0 V 0,1% + 2c
ACV / DCV+ACV Impedancja wejściowa: 10 MΩ, 30 pF

45...300 Hz
500,00 mV 0,8% + 60c
5,0000 V
50,000 V
500,00 V
1000,0 V

300 Hz...1 kHz
500,00 mV 0,8% + 40c
5,0000 V
50,000 V 2,0% + 60c
500,00 V
1000,0 V 1,0% + 40c
DCA
500,00 µA 0,15% + 20c
5000,0 µA 0,1% + 20c
50,000 mA 0,15% + 15c
500,00 mA 0,1% + 20c
5,0000 A 0,5% + 10c
10,000 A 0,5% + 20c 10 A pomiar ciągły

20 A pomiary przez max 30 s z 5 min przerwą
ACA / DCA+ACA

40 Hz...1 kHz
500,00 µA
5000,0 µA
50,000 mA 1,0% + 40c
500,00 mA
5,0000 A
10,000 A 1,0% + 40c 10 A pomiar ciągły

20 A pomiary przez max 30 s z 5 min przerwą
AC Hz
5,0000 Hz ... 200,000 kHz 0,002% + 4d Czułość (przebieg sinusoidalny):

0,1 V min dla zakresu 500 mV
1 V min dla zakresu 5 V
10 V min dla zakresu 50 V
100 V min dla zakresu 500 V
900 V min dla zakresu 1000 V

Logic Hz
5,0000 Hz...2,00000 MHz 0,002% + 4c Czułość (przebieg prostokątny): 2,5 V 
Współczynnik wypełnienia
0,1%...99,99% 3c/kHz + 2c fwe:5 Hz do 500 kHz

5 V TTL
Rezystancja
500,00 Ω Uwy: <1,3 VDC
5,0000 kΩ 0,1% + 6c (<3 V dla 500 Ω)
50,000 kΩ
500,00 kΩ
5,0000 MΩ 2,0% + 6c
50,000 MΩ 2,0% + 6c
Pojemność
50,00 nF 0,8% + 3c
500,0 nF
5,000 µF 1,0% + 3c
50,00 µF 2,0% + 3c
500,0 µF 3,5% + 5c
9999 µF 5,0% + 5c
Test ciągłości połączeń
sygnał dźwiękowy dla przejścia od 20...200 Ω
czas odpowiedzi <100 µs
dBm
−11,76 do 54,25 dBm 0,25 dB + 2c (40 Hz...20 kHz) Impedancja odniesienia:
dla 600 Ω 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150,

200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 Ω
Impedancja wejściowa: 10MΩ, 30 pF

Test diod
5,0000 V 1% + 1c prąd pomiarowy: 0,8 mA

napięcie pomiarowe: <3,5 VDC
Pętla prądowa 4...20 mA
4mA=0% rozdzielczość: 0,01%
20mA=100% dokładność: ±25c

miernika. Miernik DM3557 umoøli-
wia zapamiÍtywanie wartoúci mak-
symalnej i†minimalnej w†serii po-
miarÛw. Funkcja ta jest w³¹czana
po naciúniÍciu przycisku ìRECî. Na
wyúwietlaczu zostaje wyúwietlona
literka ìRî oraz napisy ìMAXî
i†ìMINî. Od tego momentu przy-
rz¹d úledzi wyniki pomiarÛw i†wy-
úwietla je na bieø¹co na wyúwietla-
czu, a†kaødorazowe wykrycie war-
toúci maksymalnej (lub minimalnej)
sygnalizuje krÛtkim düwiÍkiem. Ko-
lejne przyciúniÍcie przycisku ìRECî
powoduje przejúcie w†tryb wyúwiet-
lania tylko wartoúci maksymalnej,
minimalnej lub rÛønicy pomiÍdzy
nimi. Przytrzymanie przycisku
ìRECî powoduje wy³¹czenie powy-
øszej funkcji.
Multimetr DM3557 posiada rÛw-

nieø funkcjÍ Crest Capture urucha-
mian¹ klawiszem ìCRESTî. Pozwala
ona na wykrywanie impulsÛw pr¹-
dowych lub napiÍciowych DC, AC,
DC+AC o†czasie trwania do ok.
0,8†ms. W†tym trybie funkcja APO
jest zawsze wy³¹czana. Podczas po-
miarÛw laboratoryjnych czÍsto przy-
daje siÍ moøliwoúÊ pomiarÛw
wzglÍdnych, odnoszonych do pew-
nej wartoúci wzorcowej. Pomiar taki
jest moøliwy po naciúniÍciu klawi-
sza ∆. W†tym momencie wska-
zywana przez przyrz¹d wartoúÊ staje
siÍ wartoúci¹ odniesienia, a†przyrz¹d
wskazuje wartoúÊ zero. Wartoúciami
odniesienia mog¹ byÊ rÛwnieø zare-
jestrowane wczeúniej wartoúci mak-
symalne lub minimalne.
Kaødorazowe naciúniÍcie dowolne-

go klawisza jest sygnalizowane krÛt-
kim i†doúÊ cichym düwiÍkiem. Gdy-
by jednak komuú to przeszkadza³o,
moøe wy³¹czyÊ sygnalizacjÍ düwiÍ-
kow¹, naciskaj¹c klawisz ìHzî
w†momencie w³¹czania miernika.
W†czasie testÛw ci¹g³oúci po³¹czeÒ
sygna³ düwiÍkowy zostaje oczywiúcie
aktywny.
Multimetry serii DM3550 nie wy-

rÛøniaj¹ siÍ jakimiú szczegÛlnymi ce-
chami uøytkowymi. WiÍkszoúÊ
z†nich jest dostÍpna rÛwnieø w†wie-
lu ma³ych miernikach przenoúnych.
PamiÍtajmy jednak, øe†jest to przy-
rz¹d stacjonarny, zawsze dostÍpny
pod rÍk¹, no i†nie trzeba wymieniaÊ
baterii.
Jaros³aw Doliñski
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl


