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BM859CF jest multimetrem o†klasycznym
(dla wspÛ³czesnej klasy úredniej) zestawie
funkcji pomiarowych. OprÛcz pomiaru na-
piÍcia i†pr¹du sta³ego i†zmiennego (oczy-
wiúcie, takøe TrueRMS do 100kHz), po-
jemnoúci, rezystancji i†napiÍcia progowego
z³¹cz pÛ³przewodnikowych (z akustycznym
testerem zwarÊ) za pomoc¹ BM859CF moø-
na mierzyÊ takøe czÍstotliwoúÊ i†wype³nie-
nie impulsÛw prostok¹tnych TTL, czÍstot-
liwoúÊ sygna³Ûw sinusoidalnych, a†takøe
temperaturÍ za pomoc¹ zewnÍtrznych czuj-
nikÛw termoz³¹czowych (w dwÛch nieza-
leønych miejscach).
W†tym miejscu moøna zapytaÊ, cÛø in-

teresuj¹cego jest w†mierniku BM859CF,
ktÛry umoøliwia pomiary tych samych pa-
rametrÛw, co wiÍkszoúÊ innych przyrz¹-
dÛw dostÍpnych na rynku? Najwaøniejsz¹
przewag¹ tego multimetru nad konkuren-
cj¹ jest bazowa dok³adnoúÊ na zakresie
DCV wynosz¹ca 0,02% oraz duøa roz-
dzielczoúÊ odczytu: maksymalnie aø 54/5

cyfry, co pozwala podczas pomiaru na-
piÍcia lub pr¹du wyúwietl iÊ liczbÍ
500000, a†podczas pomiaru czÍstotliwoúci
nawet 999999! Pomimo tak wysokiej roz-
dzielczoúci czas konwersji A/C jest sto-
sunkowo krÛtki i†nie przekracza 0,8 se-
kundy. W†przypadku, kiedy procedura po-
miarowa wymaga zwiÍkszenia liczby od-
czytÛw w†jednostce czasu, multimetr moø-
na prze³¹czyÊ w†tryb obniøonej rozdziel-
czoúci (do 44/5 cyfry). W†tym trybie pra-
cy stan wyúwietlacza jest uaktualniany 5
razy w†ci¹gu sekundy. Wskazania wy-
úwietlacza cyfrowego uzupe³nia szybki 42-
segmentowy bargraf, ktÛrego wskazania s¹
uaktualniane 60 razy na sekundÍ, nieza-
leønie od trybu pracy wyúwietlacza cyf-
rowego.
Kolejn¹, niebanaln¹ w³aúciwoúci¹ pre-

zentowanego miernika jest moøliwoúÊ mo-
nitorowania pÍtli pr¹dowej 4..20mA, pod-
czas mierzenia ktÛrej wyúwietlana jest
wartoúÊ pr¹du w†procentach ca³ego zakre-
su (czyli 16mA). Funkcja ta jest szcze-
gÛlnie przydatna w†serwisie aparatury
przemys³owej . Warto teø podkreúl iÊ
stopieÒ zabezpieczenia wejúÊ pomiarowych
przed przepiÍc iami i stanami nie -
ustalonymi do 8kV (1,2/50µs) SURGE.
Ponadto zakresy pr¹dowe s¹ chronione
bezpiecznikami 1A/600V i 15A/1000V.
Pozosta³e zakresy, ³¹cznie z pomiarem
po j emnoúc i i t empe r a tu ry , s¹ za -
bezpieczone do 1050Vsk/1450Vp-p.
Miernik wyposaøono takøe w†kilka fun-

kcji pomocniczych, ktÛre znacznie zwiÍk-
sza j¹ walory uøytkowe mult imetru .
W†przypadku prowadzenia pomiarÛw
wzglÍdnych (z okreúlon¹ przez uøytkow-
nika wartoúci¹ referencyjn¹) moøna wyko-
rzystaÊ przyrostowy tryb wyúwietlania.
Wyniki prowadzonych pomiarÛw moøna
w†trybie Record monitorowaÊ, dziÍki cze-
mu przekroczenie przez zmierzon¹ war-
toúÊ poprzednich progÛw: minimalnego
lub maksymalnego jest sygnalizowane syg-
na³em akustycznym. Interesuj¹co prezen-

tuj¹ siÍ moøliwoúci ìzatrzymaniaî wyni-
kÛw na wyúwietlaczu, dostÍpne s¹ dwa
podstawowe tryby dzia³ania funkcji Hold:
- standardowy, polegaj¹cy na rÍcznym za-
mroøeniu odczytu do czasu ponownego
wciúniÍcia przycisku Hold,

- inteligentny, polegaj¹cy na zamroøeniu
odczytu tylko prÛbek o†najwiÍkszych
lub najmniejszych wartoúciach (Crest-
Hold).
Wyúwietlacz jest podúwietlany za pomo-

c¹ diod LED. DziÍki rozbudowanym opi-
som umieszczonym na wyúwietlaczu
wskazania przyrz¹du s¹ zawsze bardzo
czytelne i†nie zmuszaj¹ uøytkownika do
ich interpretowania.
Mu l t ime t r BM859CF wyposa øono

w†asynchroniczny interfejs szeregowy
z†optoizolacj¹. Specjalny kabel z†konwer-
terem oraz oprogramowanie umoøliwiaj¹
przesy³anie wynikÛw pomiarÛw do PC
i†ich rejestracjÍ lub wyúwietlanie w†posta-
ci cyfrowej lub analogowej. Niestety, pod-
czas testÛw multimetru oprogramowanie
nie by³o jeszcze dostÍpne w†sprzedaøy.
Pomimo bogatego wyposaøenia obs³uga

przyrz¹du jest ma³o skomplikowana, a†to
dziÍki dobrze przemyúlanej 8-przyciskowej
klawiaturze i†prze³¹cznikowi obrotowemu,
ktÛry s³uøy do wybrania funkcji.
Podsumowuj¹c wraøenia z†3-tygodnio-

wych testÛw w†redakcyjnym laboratorium,
mogÍ stwierdziÊ, øe BM859CF doskonale
spe³ni³ stawiane przed nim wymagania.
Nie wyst¹pi³y øadne problemy zwi¹zane
z†jakoúci¹ wykonania przyrz¹du, a†weryfi-
kacja wynikÛw pomiarÛw w†odniesieniu
do multimetru Agilent 974A wykaza³a, øe
rÛønice nie s¹ zbyt wielkie. Miernik po-
siada zatwierdzenie typu wydane przez
G³Ûwny Urz¹d Miar.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Prezentowany w†artykule multimetr
udostÍpni³a redakcji firma Biall, tel. (0-
58) 322-11-91, www.biall.com.pl.

Przyzwyczailiúmy siÍ juø do
bogatego asortymentu

multimetrÛw wúrÛd ktÛrych
moøna znaleüÊ zarÛwno mierniki
za 20 z³otych, jak i†precyzyjne

przyrz¹dy laboratoryjne za
kilkanaúcie tysiÍcy z³otych.

Mimo tego producenci ci¹gle
wprowadzaj¹ na rynek

coraz to nowsze
urz¹dzenia, ktÛre zazwyczaj

s¹ taÒsze i†do tego
bardziej funkcjonalne od

poprzednikÛw.
Kolejn¹ nowoúÊ

przedstawiamy w†artykule.

Standardowe wyposażenie BM859CF:
✓ termoparowa sonda temperaturowa z wtykiem

pomiarowym,
✓ antyudarowa obudowa (holster) z tworzywa

sztucznego,
✓ kable pomiarowe,
✓ bateria,
✓ instrukcja.

Podstawowe zakresy pomiarowe BM859CF
(zakresy: minimalny..maksymalny):
✗ pomiar napięcia DC: 500mV..1000V,
✗ pomiar napięcia AC/AC+DC: 500mV..1000V,
✗ pomiar prądu DC: 500µA..10A,
✗ pomiar prądu AC/AC+DC: 500µA..10A,
✗ pomiar rezystancji: 500Ω..50MΩ,
✗ pomiar pojemności: 50nF..9999µF,
✗ pomiar częstotliwości sygnału sinusoidalnego:

5Hz..200kHz,
✗ pomiar częstotliwości sygnału prostokątnego:

5Hz..2MHz,
✗ pomiar współczynnika wypełnienia: 0,1..99,99%,
✗ pomiar temperatury: −50..+1000oC/−58..+1832oF,
✗ napięcie testowe dla złącz półprzewodnikowych: 3,5V.
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