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do odbiorcÛw. Zdefiniowanie krytycz-
nych dla jakoúci energii parametrÛw
umoøliwi³o producentom sprzÍtu po-
miarowego wdroøenie do produkcji
miernikÛw, za pomoc¹ ktÛrych moøna
je pomierzyÊ i†- w†konsekwencji - usta-
liÊ jakoúÊ energii.

Z†oferty firmy Fluke -
multimetr 43B
Jednym z†najbardziej uniwersalnych

przyrz¹dÛw umoøliwiaj¹cych pomiar
parametrÛw, na bazie ktÛrych moøna
okreúliÊ jakoúÊ energii, jest miernik
Fluke 43B. £¹czy on cechy standardo-
wego multimetra uniwersalnego, rejest-
ratora przebiegÛw (dwÛch dowolnie
wybranych parametrÛw), dwukana³owe-
go oscyloskopu o†czÍstotliwoúci prÛbko-
wania 25MHz i†paúmie analogowym do
20MHz, a†takøe miernika zawartoúci
harmonicznych (z moøliwoúci¹ oblicze-

ìJakoúÊî energii elektrycznej

nabiera coraz wiÍkszego

znaczenia nie tylko dla

uøytkownikÛw korzystaj¹cych

z†coraz bardziej

zaawansowanych urz¹dzeÒ

elektronicznych, ale takøe dla

jej dostawcÛw. Z†drugiej

strony, coraz bardziej

nowoczesne - czytaj

ìimpulsoweî - metody

konwersji napiÍÊ, sterowania

napÍdÛw elektrycznych,

transformatorÛw energetycznych,

a†takøe coraz wiÍcej

bezprzewodowych urz¹dzeÒ

emituj¹cych rÛønego rodzaju

zak³Ûcenia elektromagnetyczne

powoduj¹, øe problemy

z†utrzymaniem wysokiej jakoúci

energii s¹ coraz wiÍksze.

Zak³Ûcenia wystÍpuj¹ce w†sieci elek-
troenergetycznej maj¹ zazwyczaj bardzo
z³oøony charakter, wynikaj¹cy z†faktu
do³¹czenia do niej wielu urz¹dzeÒ
o†rÛønych, zazwyczaj nieliniowych,
charakterystykach wejúciowych. Nieba-
gatelny wp³yw na jakoúÊ dostarczanej
energii maj¹ takøe zak³Ûcenia elektro-
magnetyczne powodowane przez nadaj-
niki radiowe, ktÛrych w†naszym otocze-
niu jest coraz wiÍcej.
Zjawiska te, ze wzglÍdu na rosn¹c¹

dokuczliwoúÊ, s¹ coraz pilniej úledzo-
ne, takøe przez miÍdzynarodowe komi-
tety standaryzacyjne (w tym IEEE, ktÛ-
ry opracowa³ m.in. normÍ IEEE-519 do-
tycz¹c¹ zawartoúci harmonicznych
w†przebiegu sinusoidalnym napiÍcia
sieci). W†wyniku prowadzonych prac
powsta³y pierwsze normy okreúlaj¹ce
g³Ûwne parametry, maj¹ce wp³yw na
ostateczn¹ ìjakoúÊî energii dostarczanej
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nia i†wyúwietlenia do 51 harmonicz-
nej), pr¹du rozruchowego oraz detekto-
ra przepiÍÊ wystÍpuj¹cych w†sygnale
wejúciowym.
Pomimo zintegrowania w†przyrz¹dzie

wielu funkcji, jego obs³uga i†konfigura-
cja nie s¹ trudne, a†to dziÍki doskonale
zaprojektowanemu interfejsowi uøytkow-
nika, ktÛry jest oparty na systemie okie-
nek wyúwietlanych w†trybie graficznym.
Poruszanie siÍ po menu umoøliwia 14-
przyciskowa klawiatura. Na zastosowa-
nie tego (doúÊ zaawansowanego) sposo-
bu sterowania prac¹ przyrz¹du pozwala
wbudowany wyúwietlacz graficzny LCD
o†matrycy sk³adaj¹cej z†240x240 punk-
tÛw. Jest on podúwietlany za pomoc¹
wysokonapiÍciowej lampy CCFL, co
znakomicie u³atwia stosowanie przyrz¹-
du w†warunkach laboratoryjnych, a†tak-
øe w terenie. Prowadzenie pomiarÛw
poza laboratorium u³atwiaj¹ wbudowane
w†przyrz¹d akumulatory NiCd, ktÛre po
na³adowaniu wystarczaj¹ na 4†godziny
pracy.
Konstruktorzy przyrz¹du do maksi-

mum wykorzystali moøliwoúci interfejsu
graficznego, dziÍki czemu z†przyrz¹du
moøna korzystaÊ praktycznie bez ko-
niecznoúci siÍgania po instrukcjÍ obs³u-
gi. Na rys. 1 pokazano dwa przyk³ado-
we widoki ekranÛw, na ktÛrych wyúwiet-
lono ilustracje sposobu do³¹czania sond
pomiarowych i†testowanych elementÛw
do przyrz¹du. Z†kolei na rys. 2 pokaza-
no widoki dwÛch kolejnych ekranÛw, na
ktÛrych widoczne s¹ przyk³adowe prze-

Rys. 2.

biegi zarejestrowane podczas pracy mier-
nika w†trybie analizy harmonicznych (le-
wa czÍúÊ rys. 2) oraz w†trybie oscylosko-
powym, (prawa czÍúÊ rys. 2).
Przyrz¹d wyposaøono w†trzy gniazda

wejúciowe, do ktÛrych s¹ do³¹czane
dwie sondy galwaniczne oraz specjalne
cÍgi do bezstykowego pomiaru pr¹du (o
natÍøeniu do 500A). Zastosowanie ta-
kiej konfiguracji wejúÊ upraszcza wyko-
nanie pomiarÛw mocy dostarczanej do
odbiornikÛw do³¹czonych do sieci
energetycznej, poniewaø nie ma ko-
niecznoúci w³¹czania przyrz¹du sze-
regowo z†obci¹øeniem. Pomimo tak nie-
wielkiej liczby wejúÊ przyrz¹d Fluke
43B moøna wykorzystaÊ do realizacji
pomiarÛw w†obwodach trÛjfazowych (w
uk³adzie gwiazdy i†trÛjk¹ta) - oblicza
on bowiem inne wyniki w oparciu o
wyniki pomiaru jednej fazy. Ten rodzaj
pomiaru moøna stosowaÊ tylko w†przy-
padku zrÛwnowaøonego fazowo obci¹-
øenia, o†czym przyrz¹d oczywiúcie in-
formuje uøytkownika.
Jak wczeúniej wspomniano, przyrz¹d

Fluke 43B moøe pracowaÊ jako rejest-
rator dwÛch wybranych przez uøytkow-
nika parametrÛw (takøe w†trybie multi-
metru). Maksymalny czas trwania rejes-
tracji wynosi do 16 dni. Aby umoøli-
wiÊ dokumentowanie wynikÛw rejestra-
cji przewidziano moøliwoúÊ zapisania
do nieulotnej pamiÍci przyrz¹du do 10

Tab. 1. Podstawowe Parametry
miernika Fluke 43B.
✓ pomiar napięcia (TrueRMS): 5,000V, 50,00V,

500,0V, 1250V
✓ pomiar prądu (TrueRMS): 50,00A, 500,0A,

5,000kA, 50,00kA, 1250kA,
✓ pomiar częstotliwości: zakresy:

10,0Hz...15,0kHz
✓ pomiar mocy: 1− i 3−fazowy, zakresy: 250W,

2,50kW, 25,0kW, 250kW, 2,50MW, 25MW,
250MW, 625MW, 1,56GW,

✓ pomiar poziomu harmonicznych 2..51,
✓ pomiar wartości prądu rozruchowego: 1A,

5A, 10A, 50A, 100A, 500A, 1000A. Pomiar
dokonywany w czasie: 1s, 5s, 10s, 50s, 100s,
5min,

✓ zakres czasu rejestracji: 4 minuty...16dni,
✓ minimalna szerokość wykrywanego impulsu:

40ns,
✓ rozdzielczość przetwornika oscyloskopu:

8 bitów,
✓ pasmo analogowe oscyloskopu (kanał

napięciowy): 20MHz,
✓ pasmo analogowe oscyloskopu (kanał

prądowy): 15kHz,
✓ pomiar rezystancji: 500,0Ω, 5,000kΩ,

50,00kΩ, 500,0kΩ, 5,000MΩ, 30,00MΩ,
✓ pomiar pojemności: 50,00nF, 500,0nF,

5,000µF, 50,00µF, 500,0µF
✓ pomiar temperatury: −100,0oC...400,0oC.

W skład zestawu wyposażenia przyrządu
Fluke 43B wchodzą:
✦ miernik w gumowej osłonie (holsterze),
✦ zasilacz sieciowy,
✦ bateria BP120,
✦ bezstykowa sonda prądowa (cęgi

pomiarowe),
✦ dwa kable pomiarowe,
✦ kabel RS232 z interfejsem optycznym,
✦ adapter wtyki bananowe<−>BNC,
✦ dodatkowe złącza pomiarowe,
✦ instrukcja,
✦ oprogramowanie,

Cena: 9890,00 zł

Rys. 1.

widokÛw ekranÛw, z†ktÛrych precyzyj-
ny odczyt parametrÛw przebiegu umoø-
liwiaj¹ kursory.
Miernik wyposaøono w†optoizolowany

port szeregowy RS232, za pomoc¹ ktÛ-
rego moøe on wspÛ³pracowaÊ z†drukar-
k¹ lub komputerem PC. Producent do-
starcza wraz z†miernikiem oprogramowa-
nie narzÍdziowe FlukeView Power Qua-
lity Analyzer, za pomoc¹ ktÛrego moø-
na przygotowywaÊ raporty z†rejestracji,
a†takøe gromadziÊ w†plikach wyniki bie-
ø¹cych pomiarÛw. Program ten oraz spe-
cjalny kabel RS232 z†interfejsem optycz-
nym s¹ dostarczane w standardowym
wyposaøeniu przyrz¹du.
Poniewaø szczegÛ³owe omÛwienie

wszystkich moøliwoúci miernika-rejes-
tratora Fluke 43B znacznie wykracza
poza ramy tego artyku³u, wszystkim
Czytelnikom, ktÛrych uda³o nam siÍ za-
interesowaÊ prezentowanym przyrz¹-
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Rys. 3a. Rys. 3b.

Prezentowany w artykule przyrz¹d udostêpni³a
redakcji firma TME, tel. (42) 6400106, fax: (42)
6400107, e-mail: mierniki@tme.pl, www.tme.pl.

Dodatkowe informacje o urz¹dzeniu prezento-
wanym w artykule mo¿na znaleŸæ na p³ycie CD-
EP11/2001B i w Internecie pod adresami:
- informacje o przyrz¹dzie: http://www.flu-

ke.com/products/home.asp?PID=5177,
- prezentacja mo¿liwoœci http://www.fluke.com/

Virtualmeters/Fluke43B/F43plugin.asp lub
http://www.fluke.com/Virtualmeters/Fluke43B/
FlukeVirtual43BDemo.exe,

- instrukcja przyrz¹du i sposób obs³ugi: http://
w w w . f l u k e . c o m / d o w n l o a d / m a n u a l s /
43b_____umeng0000.pdf, http://www.flu-
k e . c o m / d o w n l o a d / m a n u a l s /
43b_____apeng0000.pdf.

Informacje o normach zwi¹zanych z jakoœci¹
energii s¹ dostêpne w Internecie pod adresami:
http://www.mtecorp.com, http://grouper.iee-
e.org/groups/harmonic/index.html, http://grou-
per.ieee.org/groups/1159/, http://grouper.iee-
e.org/groups/519/, http://grouper.ieee.org/
groups/1453/, http://www.powerstandards.com/
tutor.htm.

Dodatkowe informacje

dem zachÍcamy do odwiedzenia strony
internetowej firmy Fluke, na ktÛrej pod
adresem http://www.fluke.com/Virtual-
meters/Fluke43B/F43plugin.asp moøna
samodzielnie przetestowaÊ przyrz¹d (za

pomoc¹ programowego symulatora).
Przyk³adowe widoki ekranÛw przegl¹-
darki WWW podczas symulacji pokaza-
no na rys. 3.
Tomasz Jakubik, AVT


