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ìnieludzkichî. Niestety jest coú, za
co nie lubiÍ tej firmy - chodzi
o†ca³kowite ignorowanie paÒstw
úrodkowoeuropejskich. Dotychczas
nie spotka³em siÍ z†polskimi wersja-
mi dokumentÛw przygotowanych za
oceanem. Na szczÍúcie rodzimi dys-
trybutorzy nadrabiaj¹ te niedoci¹g-
niÍcia i†t³umacz¹ przynajmniej ìPod-
rÍcznik uøytkownikaî, do³¹czaj¹c go
do zestawu dokumentÛw. Jak poka-
zuje praktyka, t³umaczenia czÍsto
stanowi¹ trudny do zgryzienia
orzech. S¹ bowiem wykonywane
przez dobrych znawcÛw jÍzyka, lecz
nie za bardzo znaj¹cych zagadnienia

techniczne. W†przypadku dokumen-
tacji miernika ì789 ProcessMeterî
moøna uznaÊ, øe czynnoúÊ ta zosta-
³a wykonana prawid³owo, chociaø
w†kilku miejscach moøe trochÍ raziÊ
zbyt dos³owna translacja. Jakby na
przekÛr, nie potwierdza tego doúÊ
swobodne nadanie przydomka mier-
nikowi ì789 ProcessMeterî. SprÛbuj-
my zatem znaleüÊ odpowiedü, dla-
czego jest to...

Miernik dla automatykÛw
Jak wiadomo, w†pomiarach syste-

mÛw automatyki czÍsto wykorzystu-
je siÍ pÍtlÍ pr¹dow¹ 4-20mA lub 0-
20mA. Jest ona chÍtnie stosowana,
gdyø jest znacznie odporniejsza na
zak³Ûcenia w†porÛwnaniu z†tradycyj-
nymi metodami napiÍciowymi. Mier-
nik ì789 ProcessMeterî u³atwia øy-
cie uøytkownikom, w†przypadkach,
w†ktÛrych uøycie pÍtli staje siÍ nie-
zbÍdne. Wbudowano w†nim ürÛd³o
pr¹dowe w³¹czane automatycznie po
w³oøeniu przewodÛw pomiarowych
w†odpowiednie gniazda. S¹ nimi
zwyk³e gniazda zakresÛw pr¹do-
wych, a†nie jakieú specjalnie do te-
go celu przewidziane (rys. 1). W†za-
leønoúci od tego, ktÛra para gniazd
zostanie uøyta, mamy do czynienia
z†tzw. trybem ürÛd³a lub trybem sy-
mulacji. W†pierwszym przypadku
miernik tworzy autonomiczne ürÛd-
³o pomiarowej pÍtli pr¹dowej,
w†drugim do prawid³owej pracy wy-
magane jest zewnÍtrzne ürÛd³o na-
piÍcia 15 do 48 V, gwarantuj¹ce po-
prawne dzia³anie pÍtli. D³ugotrwa³a

PrzystÍpuj¹c do testowania miernika Fluke 789,
zastanawia³em siÍ, czym specjalnym powinien
wyrÛøniaÊ siÍ przyrz¹d, aby zas³ugiwaÊ na miano
ìmiernik dla automatykaî? Odpowiedzi w³aúciwie
nie znalaz³em, tym bardziej øe wiele cech, jakie
posiada model 789, jest charakterystyczne dla wielu,
bynajmniej nie wyspecjalizowanych przyrz¹dÛw
dostÍpnych na rynku. Moøe jest to chwyt reklamowy, moøe nie do koÒca trafne
t³umaczenie nazwy, ktÛra w†oryginale brzmi: ìFLUKE 789 ProcessMeterî.

Jakby na to nie patrzeÊ, firma
FLUKE to numero uno w†dziedzinie
przyrz¹dÛw pomiarowych. Zawsze
sprawia mi duø¹ przyjemnoúÊ poz-
nawanie jej nowych wyrobÛw. Tym
razem rÛwnieø tak by³o, chociaø nie
mogÍ powiedzieÊ, øebym by³ czymú
wyj¹tkowo zaskoczony. Jak zwykle,
to co we Flukach urzeka, to perfek-
cyjnie wykonana obudowa w†prze-
piÍknych, wyrazistych øÛ³to-czar-
nych barwach z†tworzywa naj-
wyøszej jakoúci. Jak zwykle teø do
miernika do³¹czono bardzo starannie
opracowan¹ dokumentacjÍ w†13 jÍ-
zykach, w†tym w†trzech zupe³nie

Miernik dla automatyków

Rys. 1. Miernik może służyć także jako testowe źródlło prądowe
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praca w†pierwszym trybie powoduje
oczywiúcie zwiÍkszone zuøycie bate-
rii. Pomiary mog¹ byÊ prowadzone
na jednym z†dwÛch zakresÛw: 4-20
mA lub 0-20 mA. Zmiana wymaga
wy³¹czenia miernika i†ponownego
w³¹czenia przy wciúniÍtym przycis-
ku Range. Pewn¹ niedogod-
noúci¹ jest brak wydzielone-
go wy³¹cznika zasilania
miernika, co jest zreszt¹
ostatnio doúÊ powszechn¹
praktyk¹. Wskutek tego pro-
ducent zaleca najpierw usta-
wiÊ tryb pracy miernika za
pomoc¹ prze³¹cznika obroto-
wego, a†nastÍpnie do³¹czyÊ
przewody pomiarowe do gniazd. Po-
stÍpowanie takie ma na celu ewen-
tualne zabezpieczenie przed przep³y-
wem nadmiernego pr¹du w†pÍtli, co
mog³oby nast¹piÊ podczas obracania
pokrÍt³a.   Jest to doúÊ nienaturalne

i†sprzeczne z†przyzwyczajeniami. Nie
s¹dzÍ, øeby by³o przestrzegane na co
dzieÒ przez uøytkownikÛw. Regula-
cjÍ pr¹du pÍtli wykonuje siÍ trzema
parami przyciskÛw:
- Fine - zapewniaj¹ce najwiÍksz¹,
moøliw¹ precyzjÍ,

- Coarse - precyzjÍ 0,1 mA,
- Step - zmieniaj¹c¹ pr¹d co 25%
zakresu.
S¹ teø przyciski ì0%î i†ì100%î

ustawiaj¹ce odpowiedni do ich opi-
su pr¹d pÍtli. Miernik ì789 Process-

Meterî ma rÛwnieø zaimplemento-
wan¹ funkcjÍ automatycznej regula-
cji pr¹du. W†tym trybie zmienia siÍ
on liniowo (przebieg trÛjk¹tny) lub
skokowo (przebieg schodkowy) od
wartoúci 0% do 100% z†okresem 5,
15 lub 40 sekund.
Poza opisanym wyøej pomiarem

pÍtli pr¹dowej trudno doszukaÊ siÍ
w†mierniku ì789 ProcessMeterî spe-
cjalnych cech. Moøna powiedzieÊ, øe
pozosta³e jego funkcje s¹ zgodne z†ak-
tualnie obowi¹zuj¹cym standardem.
Niew¹tpliw¹ jego zalet¹ jest bardzo
czytelny wyúwietlacz z†cyframi o†wy-
sokoúci 18 mm (maksymalne wskaza-
nie 4000), ale brakuje bargrafu.
Wszystkie funkcje pomiarowe s¹ wy-
posaøone w†automatyczny dobÛr†za-
kresu, z†moøliwoúci¹ ustawiania rÍcz-
nego. S³uøy do tego klawisz Range.
Dane techniczne miernika zesta-

wiono w†tab. 1. Jak widaÊ, dok³ad-
noúÊ jest jego dobr¹ stron¹. Podczas
pomiarÛw przebiegÛw odkszta³co-
nych naleøy jednak pamiÍtaÊ,
øe†maksymalny wspÛ³czynnik szczy-
tu jest rÛwny 3, dla czÍstotliwoúci
pomiÍdzy 50 a†60 Hz. Pomiary AC
zapewniaj¹ konwersjÍ True RMS.
Przyznam, øe jak na razie nie zna-

laz³em argumentÛw przekonuj¹cych
mnie dobitnie, øe ì789 ProcessMe-
terî to miernik dla automatykÛw.
Ale zaraz, zaraz, to moøe w³aúnie
ich brak o†tym úwiadczy? No bo cÛø
automatyk w³aúciwie moøe mierzyÊ?
Pewnie to, co umoøliwi mu opisy-
wany Fluke. NapiÍcia oraz pr¹dy
sta³e i†zmienne. Czy jednak pomiar
pr¹du o†wartoúci maksymalnej rÛw-
nej 1†A†i†to przez co najwyøej 30
s†zadowoli go? Tego nie wiem, ze
skruch¹ muszÍ przyznaÊ, øe nie jes-
tem automatykiem. Jako elektronik
zastanawiam siÍ natomiast, dlaczego
1-amperowe gniazdo pomiarowe jest
zabezpieczone bezpiecznikiem 440
mA? W†mojej codziennej pracy ra-
czej uci¹øliwe by³oby rÛwnieø uøy-

wanie gniazda do pomiaru
pr¹du o†wartoúci maksy-
malnej 30 mA. W†przypad-
ku 789-ki by³bym niestety
na to skazany. Zostawmy
pr¹dy, weümy siÍ za po-
miar rezystancji.
Tu filozofii nie ma øad-

nej. Po prostu ustawia siÍ
zakres, pod³¹cza przewody

i†po chwili na wyúwietlaczu ukazu-
je siÍ wynik. Zakres pomiarowy 40
MΩ z†2,5% b³Ídem musi robiÊ wra-
øenie. Pr¹d†pomiarowy w†tym przy-
padku to zaledwie 22 nA. Pochodn¹
tej funkcji miernika jest test ci¹g³oú-
ci po³¹czenia i†test z³¹cza pÛ³prze-

Sprawdzić można za darmo
Dla klientów chcących poznać możliwości
przyrządu 789 ProcessMeter firma Fluke
przygotowała interaktywną demonstrację

dostępną w Internecie pod adresem:
http://www.fluke.nl/common/products/demos/

789_demo_en.swf. Publikujemy ją także
na płycie CD−EP4/2003B.

Tabela 1. Parametry elektryczne miernika “789 ProcessMeter”
Zakres Rozdzielczość Dokładność (% odczytu + cyfra)
Napięcia DC [V]

4,000 0,001 0,1 % + 1 
40,00 0,01 0,1 % + 1 
400,0 0,1 0,1 % + 1 
1000 1 0,1 % + 1 
Napięcia DC [mV]
400,0 0,1 mV 0,1 % + 2 
Napięcie AC 50 do 60 Hz 45 do 200 Hz 200 do 500 Hz
400,0 mV 0,1 mV 0,7 % + 4 1,2 % + 4 7,0 % + 4
4,000 V 0,001 V 0,7 % + 2 1,2 % + 4 7,0 % + 4
40,00 V 0,01 V 0,7 % + 2 1,2 % + 4 7,0 % + 4
400,0 V 0,1 V 0,7 % + 2 1,2 % + 4 7,0 % + 4
1000 V 1 V 0,7 % + 2 1,2 % + 4 7,0 % + 4
Prąd AC
1,000 A (max 30 s) 0,001 A 1 % + 2
Prąd DC
30,000 mA 0,001 mA 0,05 % + 2
1,000 A (max 30 s) 0,001 A 0,2 % + 2
Rezystancja

prąd pomiarowy
400,0 Ω 0, 1 Ω 0,2 % + 2 220 mA
4,000 kΩ 0,001 kΩ 0,2 % + 1 60 mA
40,00 kΩ 0,01 kΩ 0,2 % + 1 6,0 mA
400,0 kΩ 0,1 kΩ 0,2 % + 1 600 nA
4.000 MΩ 0,001 MΩ 0,35 % + 3 220 nA
40,00 MΩ 0,01 MΩ 2.5 % + 3 22 nA
Częstościomierz (dokładność)
199,99 Hz 0,01 Hz 0,005 % + 1
1999,9 Hz 0,1 Hz 0,005 % + 1
19,999 kHz 0,001 kHz 0,005 % + 1
Częstościomierz (min. czułość RMS dla sinusa 5Hz do 5kHz)

AC DC
400 mV 150 mV (50 Hz do 5 kHz) 150 mV
4 V 1 V 1 V
40 V 3 V 3 V
400 V 30 V 30 V
1000 V 300 V 300 V
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Przyrz¹d do testów udostêpni³a firma TME, tel.
(42) 640-01-06, www.tme.pl.

Dodatkowe informacje

wodnikowego. Uznaje siÍ (sygna³em
düwiÍkowym), øe po³¹czenie jest,
jeúli jego rezystancja jest mniejsza
niø 100 Ω. W†drugim teúcie moøna
okreúliÊ wartoúÊ napiÍcia przewodze-
nia z³¹cza przy pr¹dzie 0,2 mA. Po-
zosta³ jeszcze pomiar czÍstotliwoúci.
Jest on aktywowany po ustawieniu
prze³¹cznikiem obrotowym np. po-
miaru napiÍcia i†naciúniÍciu klawi-
sza Hz. Miernik wy³¹cza przy tym
automatyczny wybÛr zakresu pomia-
rowego. Trudno powiedzieÊ, øeby
ì789 ProcessMeterî by³†prawdziwym
czÍstoúciomierzem. Ma trochÍ za
w¹ski zakres pomiarowy i†ìza krÛt-
kiî wyúwietlacz, ale dok³adnoúÊ
rÛwna 0,005% + 1†na ostatniej po-
zycji dobrze úwiadczy o†przyrz¹dzie.
Uzupe³nieniem powyøszych funk-

cji pomiarowych jest moøliwoúÊ wy-
szukiwania wartoúci maksymalnej,
minimalnej i†obliczenie úredniej
w†serii pomiarÛw. Prze³¹czeÒ doko-
nuje siÍ cyklicznie klawiszem Min
Max, a†jego d³uøsze przytrzymanie
powoduje zerowanie wynikÛw. Po-
wyøszy tryb pracy dotyczy zarÛwno
pomiarÛw napiÍÊ, pr¹dÛw, jak i†re-
zystancji. Kaødorazowo po wyst¹pie-
niu ktÛregoú z†ekstremum uøytkow-
nik jest informowany o†tym fakcie
krÛtkim sygna³em düwiÍkowym. Wy-
úwietlacz moøe przy tym pracowaÊ
w†trybie zatrzaskiwania ktÛrejú z†wy-
branych wartoúci (min, max, úred-
nia). Moøe takøe wyúwietlaÊ stan ak-
tualny, a†poszukiwania realizowaÊ

w†tle. Rezultaty bÍd¹ wtedy wy-
úwietlane po rÍcznym ich przywo³a-
niu. Wynik pomiaru moøe byÊ
w†kaødej chwili zamroøony przycis-
kiem Hold. W†prezentowanym mier-
niku zastosowano 2-stopniowe pod-
úwietlanie wyúwietlacza. Podczas po-
miarÛw mrocznych uk³adÛw automa-
tyki moøe byÊ to cecha bardzo przy-
datna. Aby nie wyczerpywaÊ zbyt
szybko baterii, zastosowano uk³ad
samoczynnego wy³¹czania przyrz¹du
po 30 minutach bezczynnoúci. Do
zasilania miernika wykorzystuje siÍ
4†baterie AA. Producent zaleca bate-
rie alkaliczne. Czas pracy na jednym
komplecie szacowany jest na 140 go-
dzin. Spada on jednak drastycznie
(do 10 godzin), gdy wykonywane s¹
pomiary pÍtli pr¹dowej w†trybie
ürÛd³a. Przyrz¹d ì789 ProcessMeterî
nie nadaje siÍ do pomiarÛw wyso-
kogÛrskich. FLUKE gwarantuje po-
prawnoúÊ wskazaÒ jedynie do 2000
m. Zbyt wysoki stÛ³ moøe byÊ rÛw-
nieø niebezpieczny dla przyrz¹du.
Znosi on upadek z†wysokoúci 1†m.
Szkoda tylko, øe w†danych technicz-
nych nie napisano, ile takich upad-
kÛw jest w†stanie wytrzymaÊ. Nie
wiadomo teø, czy moøe spadaÊ na
beton, czy musi na miÍkki dywan.

Dlaczego dla automatykÛw?
Pytanie to drÍczy³o mnie podczas

prowadzenia testÛw. Ale mam - od-
powiedü, chociaø nie jest ona zwi¹-
zana bezpoúrednio z†przyrz¹dem. Na

Rys. 2. W ramach oprogramowania dostarczanego wraz z miernikiem
znajduje się przydatny kalkulator−przelicznik wartości podawanych
w różnych jednostkach

CD-ROM-ie do³¹czonym do miernika
znajduje siÍ miÍdzy innymi doúÊ at-
rakcyjny kalkulator. Nazywa siÍ
ìFree Units Conversion Toolî. Przy
jego pomocy nie ma problemÛw
z†przeliczeniem np. parseka na mile
morskie lub pikometry. Staje siÍ
moøliwe obliczenie, ile hektopaskali
odpowiada 760 mm s³upka rtÍci,
a†zamiana knotÛw na machy jest
dziecinn¹ igraszk¹. To przecieø jest
zajÍcie, z†jakimi automatycy spotyka-
j¹ siÍ na co dzieÒ. Kalkulator pod-
czas pracy jest przedstawiony na
rys. 2.
Na zakoÒczenie wypada³oby wy-

daÊ jak¹ú ocenÍ. Si³¹ rzeczy bÍdzie
ona subiektywna i†nie musi siÍ po-
krywaÊ z†ocenami innych. MuszÍ
powiedzieÊ, øe widywa³em mierniki
o†wiÍkszych cechach funkcjonalnych
niø ì789 ProcessMeterî, kosztuj¹-
cych pewnie mniej od niego. Czasa-
mi jednak pomiar musi byÊ ìpod-
partyî jak¹ú licz¹c¹ siÍ firm¹. Ina-
czej przecieø bÍdzie wygl¹da³ raport,
w†ktÛrym zostanie napisane, øe do
pomiarÛw uøyto miernika Fluke,
inaczej øe uøyto przyrz¹du noname.
To dok³adnoúÊ, a†nie bogactwo try-
bÛw pomiarowych jest mocn¹
stron¹†opisywanego miernika.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl


