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Mostek RLC CHY41 jest nowym
produktem tajwaÒskiej firmy CHY,
ktÛra od wielu lat, poprzez swo-
jego dystrybutora, jest obecna na
polskim rynku. Dotychczas firma
ta oferowa³a w Polsce popularny
miernik uniwersalny z funkcj¹ po-
miaru RLC CHY20 i pÛ³profesjo-
nalny mostek RLC CHY24C. Zew-
nÍtrznie miernik jest podobny do
profesjonalnych termometrÛw nowej
serii (z najbardziej rozbudowanym
modelem CHY506R). Z porÛwnania
funkcji kryj¹cych siÍ pod przycis-
kami moøna wnioskowaÊ, øe zas-
tosowano w przyrz¹dzie zunifiko-
wane i sprawdzone sposoby wy-

boru zakresÛw i funkcji dodatko-
wych.
Ta zasadnicza zmiana obs³ugi

miernika spowodowa³a, øe nowy
miernik posiada znacznie wiÍksze
moøliwoúci ìobrÛbkiî wynikÛw po-
miarÛw, co w po³¹czeniu z wy-
posaøeniem w z³¹cze szeregowe
RS232 stwarza nowe moøliwoúci
uøytkownikowi.
Na p³ycie czo³owej ulokowano

12-przyciskow¹ klawiaturÍ zamiast
zwyk³ego pokrÍt³a. Ciek³okrystalicz-
ny wyúwietlacz przyrz¹du jest
podúwietlany zielonymi diodami
LED, co pozwala na pracÍ w†tere-
nie i†przy s³abym oúwietleniu

Rynek urz¹dzeÒ pomiarowych
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CHY41 w skrócie:
✦ podwójny wyświetlacz ciekłokrystaliczny

z podświetlaczem LED
❑ 41/2 cyfry (19999) przy pomiarze L, C, R,
❑ 4 cyfry (9999) przy pomiarze Q, D, R,

✦ maksymalne zakresy pomiarowe
R − 20MΩ
L − 2000H (dla f=1kHz), 20000H (dla f=120Hz)
C − 2000µF (dla f=1kHz), 20mF (dla f=120Hz)

✦ najlepsze rozdzielczości pomiaru:
0,001Ω; 0,1µH; 0,1pF,

✦ wbudowane gniazdo dla zewnętrznego
zasilacza,

✦ wbudowany dwukierunkowy, optyczny
interfejs szeregowy RS232.

Realizowane pomiary:
• LS+(Q,D,RS), LP+(Q,D,RP),
• CS+(Q,D,RS,), CP+(Q,D,RP), RAC,
• wybierana częstotliwość testowania:

1kHz i 120Hz,
• pomiar automatyczny lub z ręczną zmianą

podzakresów,
• częstotliwość odczytów: 1Hz,
• ciężar: 365g,

Funkcje dodatkowe:
APO − autowyłączanie po 10 minutach
bezczynności, MAX/MIN/AVG − rejestracja
wartości, REL, SETREL − pomiar względny lub
względem określonej wartości, Hi/Lo −
określenie limitów pomiarów i ich sygnalizacja,
tolerancja (SET) − określanie tolerancji
pomiarów, detekcja stanu bezpiecznika.
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W skład zestawu wchodzą:
✗✗✗✗✗ miernik CHY41,
✗✗✗✗✗ kable pomiarowe,
✗✗✗✗✗ kabel RS232 z interfejsem optycznym,
✗✗✗✗✗ zapasowy bezpiecznik,
✗✗✗✗✗ bateria 9V,
✗✗✗✗✗ holster wykonany z materiału zbliżonego do

gumy,
✗✗✗✗✗ instrukcje w języku polskim i angielskim.

³ym. Podobnie jak w innych mos-
tkach úredniej klasy, pomiary te
dodatkowo mog¹ byÊ prowadzone
przy czÍstotliwoúci 120Hz lub 1kHz.
Przyrz¹d oferuje wiele trybÛw

pomiarÛw, wúrÛd ktÛrych naleøy
zwrÛciÊ szczegÛln¹ uwagÍ na moø-
liwoúÊ realizacji pomiarÛw wartoú-
ci wzglÍdnych (z okreúlon¹ przez
uøytkownika wartoúci¹ referencyjn¹
lub tolerancj¹), pomiary z†uúred-
nianiem wartoúci zmierzonych pa-
rametrÛw, pomiary wartoúci szczy-
towych (z moøliwoúci¹ ich zapa-
miÍtania) oraz pomiary w†trybie
rejestratora. Zakres pomiarowy mo-
øe byÊ dobierany automatycznie
lub rÍcznie przez uøytkownika.
Wyniki pomiarÛw moøna prze-

s³aÊ do komputera poprzez ³¹cze
szeregowe RS232 z†optyczn¹ barie-
r¹ izolacyjn¹, separuj¹c¹ galwanicz-
nie przyrz¹d od wspÛ³pracuj¹cego
z nim komputera. W†sk³ad zesta-
wu wchodzi odpowiedni kabel.
W†egzemplarzu dostarczonym do
redakcji brak by³o oprogramowania
umoøliwiaj¹cego odbiÛr i†obrÛbkÍ
zgromadzonych danych (wg infor-
macji dystrybutora producent ma w
najbliøszym czasie zakoÒczyÊ prace
nad oprogramowaniem). W†polskiej
wersji instrukcji pominiÍto opis
ramki danych przesy³anych przez
przyrz¹d do komputera, co moøe
utrudniÊ pracÍ uøytkownikom, dla
ktÛrych przesy³anie danych do
komputera jest waøne.
Wszystkie nastawy uøytkownika

s¹ przechowywane w†nieulotnej pa-
miÍci EEPROM, dziÍki czemu wy-
miana baterii nie powoduje ko-
niecznoúci ich ømudnego odtwarza-
nia. Takøe wartoúci korekcyjne,
ustalone samoczynnie przez przy-

rz¹d podczas autokalibracji, s¹ za-
pamiÍtywane w†pamiÍci nieulotnej.

Podsumowanie
Przyrz¹d podczas testÛw laborato-

ryjnych wykaza³ swoj¹ przydatnoúÊ.
Jedyn¹ wychwycon¹ podczas eks-
ploatacji niedogodnoúci¹ by³ krÛtki
czas pracy baterii zasilaj¹cej. Ko-
nieczne wiÍc by³o wyposaøenie
miernika w gniazdo zewnÍtrznego
zasilania, umoøliwiaj¹ce wykorzys-
tanie standardowego zasilacza sie-
ciowego. Pewne problemy powodo-
wa³a zbyt ma³a sztywnoúÊ mocowa-
nia p³ytki obwodu drukowanego
i†wyúwietlacza, gdyø przy silniej-
szym nacisku na gÛrny rz¹d przy-
ciskÛw na wyúwietlaczu pojawia³y
siÍ ìduchyî, ktÛre nie wystÍpowa³y
podczas normalnej eksploatacji. Bio-
r¹c pod uwagÍ cenÍ przyrz¹du i†je-
go moøliwoúci pomiarowe, wada ta
nie jest szczegÛlnie dokuczliwa.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowany w†artykule przy-
rz¹d udostÍpni³a redakcji firma
B ia l l , t e l . ( 0 - 58 ) 322 -11 - 91 ,
www.biall.com.pl.

W styczniu 2001 roku z pozytyw-
nym wynikiem zakoÒczy³y siÍ w
G³Ûwnym UrzÍdzie Miar badania
mostka CHY41, ktÛrych celem by³o
uzyskanie zatwierdzenia typu.

zewnÍtrznym. Wyniki pomiarÛw
wyúwietlane s¹ na g³Ûwnej czÍúci
wyúwietlacza, ktÛrej pole odczyto-
we zawiera 41/2 cyfry. Wyúwietlacz
zawiera dodatkowo 4-cyfrowe pole
pomocnicze, na ktÛrym wyúwietla-
ne s¹ zadane nastawy progowe
(dla pomiarÛw porÛwnawczych
i†selekcji) lub inne parametry.
Przy pomiarze indukcyjnoúci

i†pojemnoúci miernik umoøliwia
sekwencyjny odczyt dobroci, wspÛ³-
czynnika strat i rezystancji mie-
rzonego obwodu na 4-cyfrowym
polu pomocniczym. Pomiar moøe
byÊ dokonywany w obwodzie zas-
tÍpczym szeregowym lub rÛwnoleg-


