
widoczne dla uøytkownika, poniewaø
obudowÍ wykonano z†materia³u
przeüroczystego dla promieniowa-
nia podczerwonego. Przes³anie da-
nych z†miernika do PC lub kon-
figurowanie miernika z†poziomu
PC wymaga - niestety - zaku-
pienia dodatkowego modu³u
interfejsowego BD232. Ponie-
waø jest moøliwa wymiana
informacji pomiÍdzy PC
i†kilkoma miernikami two-
rz¹cymi system pomiaro-
wy, istnieje moøliwoúÊ
ich adresowania, do ktÛ-
rej to funkcji uøytkow-
nik ma dostÍp z†pozio-
mu menu. Pewn¹ nie-
dogodnoúci¹ zwi¹za-
n¹ z†korzystaniem
z†tego modu³u jest
koniecznoúÊ wyjÍcia
przyrz¹du z†holstera, ktÛre-
go jakoúÊ przewyøsza wszystkie
dotychczas dostarczone z†miernikami
do redakcyjnego laboratorium.
OprÛcz precyzyjnego pomiaru stan-

dardowych wielkoúci (napiÍcie w†V
i†dB z†programowanym poziomem
odniesienia, natÍøenie pr¹du, rezys-
tancja, pojemnoúÊ, temperatura, czÍs-
totliwoúÊ, napiÍcie przewodzenia
z³¹cz, akustyczny test ci¹g³oúci)
w†trybach rÍcznego i†automatycznego
ustalania zakresu, wbudowanego ze-
gara-timera z†datownikiem, przetwor-
nika wartoúci skutecznej o†maksymal-

Niemiecka firma GMC Instruments
jest producentem szeregu urz¹dzeÒ
pomiarowych, spoúrÛd ktÛrych szcze-
gÛlnie dla nas interesuj¹ce s¹ przy-
rz¹dy pomiarowe serii MetraHIT. Od
krajowego dystrybutora GMCI otrzy-
maliúmy do testÛw dwa przyrz¹dy
pomiarowe o†bardzo zaawansowanych
moøliwoúciach. PokrÛtce je przedsta-
wiamy.

Wynik 309999 -
MetraHIT 29S
Moøliwoúci pomiarowe przyrz¹du

MetraHIT 29S (fot. 1) znacznie od-
biegaj¹ od rynkowych standardÛw.
Juø na pierwszy rzut oka po w³¹cze-
niu przyrz¹du widaÊ, øe oferuje on
ponadstandardow¹ rozdzielczoúÊ po-
miaru - aø 53/4 cyfry. Dodatkowe
dwa pola cyfrowe o†nieco mniejszych
znakach, rozbudowany system kon-
tekstowych opisÛw znajduj¹cych siÍ
na wyúwietlaczu i czteroprzyciskowa
klawiatura s³uø¹ca m.in. do obs³ugi
rozbudowanego menu konfiguracyjne-
go u³atwiaj¹ pos³ugiwanie siÍ mier-
nikiem. Wyúwietlacze cyfrowe s³uø¹
do wyúwietlania wartoúci parametrÛw
pomiaru, przy czym moøliwe jest
okreúlenie przez uøytkownika funkcji
wyúwietlaczy pomocniczych (MIN/
MAX/HOLD, itp.).
S tandardowym wyposaøeniem

miernika MetraHIT 29S jest asyn-
chroniczne, optyczne z³¹cze szerego-
we - tu ciekawostka - ca³kowicie nie-

Multimetry MetraHIT firmy GMC Instruments
DoúÊ dawno nie prezentowaliúmy na ³amach EP øadnego

miernika uniwersalnego, a†to ze wzglÍdu na wkroczenie przez

wiÍkszoúÊ producentÛw przyrz¹dÛw pomiarowych na uzasadnion¹

marketingowo úcieøkÍ ìliftingowaniaî starych modeli, ktÛre nie

wnosz¹ na rynek spektakularnych nowoúci. Dwa przyrz¹dy, ktÛre

prezentujemy w†artykule, ³ami¹ tÍ regu³Í, poniewaø w†ich

niepozornych obudowach drzemie niespotykana moc...

nej czÍstotliwoúci pomiaru 100kHz,
MetraHIT 29S umoøliwia zmierzenie
mocy i†energii pobieranej przez ob-
ci¹øenie zasilane pr¹dem sta³ym lub
przemiennym (z uwzglÍdnieniem
wspÛ³czynnika korekcji) oraz progra-
mowan¹ przez uøytkownika rejestra-
cjÍ zak³ÛceÒ wystÍpuj¹cych w†obwo-
dzie zasilania. DostÍpne s¹ takøe po-
miary rÛønicowe z†programowanym

Fot. 1.
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napiÍciem odniesienia. Rzadko spo-
tykan¹ a†bardzo praktyczn¹ funkcj¹
wbudowan¹ w†przyrz¹d jest automa-
tyczne okreúlanie trybu pomiarowe-
go, przy czym miernik potrafi samo-
czynnie wybraÊ pomiÍdzy pomiarem
napiÍcia, pojemnoúci i†rezystancji.
Pomiary mocy i†energii moøna pro-

wadziÊ przy zasilaniu obci¹øenia pr¹-
dem ci¹g³ym lub impulsowym. Wbu-
dowany timer moøna wykorzystaÊ
takøe do zliczania impulsÛw oraz
zdarzeÒ, ktÛrych charakter definuje
uøytkownik. Interesuj¹cym przyk³a-
dem moøliwoúci licznika jest m.in.
zliczanie przejúÊ przez zero badane-
go sygna³u. Timer moøna wykorzys-
taÊ do standardowego odmierzania
czasu lub interwa³Ûw wyznaczaj¹cych
kolejne pomiary, moøna go wykorzys-
taÊ takøe jako stoper sterowany syg-
na³em zewnÍtrznym.
Wbudowany w†przyrz¹d system po-

miaru temperatury jest - podobnie do
wiÍkszoúci pozosta³ych funkcji - pro-
gramowany przez uøytkownika. DziÍ-
ki temu miernik moøe bezpoúrednio
wspÛ³pracowaÊ z†platynowymi czuj-
nikami Pt100/1000 oraz czujnikami
termoz³¹czowymi typu J†i†K. Wynik
pomiaru temperatury moøna wyúwiet-

liÊ w†stopniach Fahren-
heita lub Celsjusza.
Bardzo praktycznym

rozwi¹zaniem zastoso-
wanym w†przyrz¹dzie
jest moøliwoúÊ bezpo-
úrednie j wspÛ³pracy
z†bezstykowymi (trans-
formatorowymi) czujni-
kami pr¹du, ktÛre moø-
na wykorzystaÊ takøe
podczas mierzenia mocy
lub pobieranej przez ob-
ci¹øenie energii. W†za-
leønoúci od typu zasto-
sowanego czujnika pr¹-
dowego wynik moøna
przeskalowaÊ jednym
z†dwÛch wspÛ³czynni-
kÛw 1000:1 lub 10000:1.
Poniewaø przy tak

duøej, jak oferowana
przez MetraHIT 29S,
rozdzielczoúci pomiaru
na jego wynik moøe
mieÊ wp³yw szereg zja-
wisk zewnÍtrznych (np.
rezystancja kabli pomia-
rowych, zewnÍtrzne po-
le elektryczne o†duøym
natÍøeniu ) przyrz¹d

moøna poddaÊ lokalnej kalibracji, po-
legaj¹cej na ustalaniu przez uøytkow-
nika w³asnych ìzerî skali pomiaro-
wej. Funkcja ta przypomina tarowa-
nie wagi i†nie ma wp³ywu na fak-
tyczn¹ skalÍ pomiarow¹.
Kolejn¹ funkcj¹ bardzo rzadko do-

stÍpn¹ w†przenoúnych przyrz¹dach
pomiarowych jest pamiÍÊ prÛbek,
ktÛra w†przypadku MetraHIT 29S
ma pojemnoúÊ aø 128kB, co wystar-
cza do zapamiÍtania 13000..60000
wynikÛw pomiaru. RejestracjÍ
prÛbek zapisywanych do pamiÍci
moøna zainicjowaÊ rÍcznie lub
w†dowolny sposÛb zdefiniowaÊ
poprzez wybranie úledzonego
parametru i†jego wartoúci. Do-
stÍpne s¹ takøe zaawansowa-
ne tryby wyzwalania, ³¹cz-
nie z†wyzwalaniem z†wy-
przedzeniem (ang. pretrig-
gering) oraz z†odúwieøa-
niem (retriggering). We-
wnÍtrzny timer mierni-
ka moøna w†trybie re-
jestracji wykorzystaÊ
do okreúlenia interwa-
³Ûw pobierania kolej-
nych prÛbek, przy ktÛ-
rych s¹ zapisywane w†pamiÍci

znaczniki czasu. Poniewaø pojemnoúÊ
pamiÍci danych jest ograniczona,
moøna okreúliÊ histerezÍ wartoúci
mierzonej, w†obrÍbie ktÛrej kolejne
w†czasie prÛbki nie s¹ zapisywane
do pamiÍci.
BezpieczeÒstwo pos³ugiwania siÍ

przyrz¹dem zwiÍksza system klapek
mechanicznie sprzÍøonych z†pokrÍt-
³em wyboru funkcji, ktÛre ods³aniaj¹
tylko te zaciski pomiarowe, ktÛre
ìpasuj¹î do wybranego przez uøyt-
kownika trybu pomiarowego. Mniej-
sze znaczenie dla funkcjonalnoúci
przyrz¹du maj¹ funkcje autotestowa-
nia, za pomoc¹ ktÛrych moøna moni-
torowaÊ zarÛwno ogniwa zasilaj¹ce,
pamiÍÊ rejestratora, jak i†poprawnoúÊ
pracy zegara RTC i†datownika.
Na koniec tego - z†koniecznoúci

krÛtkiego - opisu chcÍ zwrÛciÊ uwa-
gÍ Szanownych CzytelnikÛw, øe kaø-
dy miernik MetraHIT 29S jest pod-
dawany testom kalibracji i†otrzymuje
indywidualny certyfikat (fot. 2), po-
twierdzaj¹cy jakoúÊ fabrycznej kalib-
racji.

Fot. 3.

Fot. 2.
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Wynik 1250000 -
MetraHIT 30M
Do niedawna miernik o†rozdziel-

czoúci 61/2 cyfry musia³ byÊ przyrz¹-
dem stacjonarnym. Prezentowany
przez nas MetraHIT 30M (fot. 3)jest
dowodem na to, øe jest juø moøliwe
wykonanie przenoúnego miernika
o†bardzo duøej dok³adnoúci, ktÛra -
co istotne - nie zosta³a okupiona fun-
kcjonalnoúci¹ przyrz¹du. Co prawda
miernik umoøliwia wykonanie tylko
standardowych pomiarÛw: napiÍcia,
pr¹du i†rezystancji, pojemnoúci i†tem-
peratury, wszystkie z†rÍcznym lub
automatycznym wyborem zakresu, co
jednak w†pe³ni wystarcza do zaspo-
kojenia potrzeb wiÍkszoúci laborato-
riÛw i†to nie tylko elektronicznych.
Miernik MetraHIT 30M wyposaøo-

no w†trzy funkcje, ktÛre - poza wy-
sok¹ rozdzielczoúci¹ pomiaru - wy-
rÛøniaj¹ go na tle konkurencji. S¹ to:
- cyfrowy, programowany filtr uúred-
niaj¹cy wyniki pomiarÛw,

- moøliwoúÊ pracy w†trybie rejestra-
tora (pamiÍÊ prÛbek o†pojemnoúci
128kB),

- wbudowany przetwornik TrueRMS
AC+DC.
OdstÍpy czasu pomiÍdzy kolejnymi

prÛbkami danych gromadzonych
w†pamiÍci rejestratora moøna zapro-
gramowaÊ (w przedziale 10ms..60s),
podobnie jak szereg innych paramet-
rÛw dostÍpnych poprzez menu. ZajÍ-
toúÊ pamiÍci podczas rejestracji przy-
rz¹d podaje w†procentach, co u³atwia
orientacjÍ w†przebiegu procesu rejes-
tracji. Przesy³anie zgromadzonych
w†pamiÍci danych do komputera PC
umoøliwia tor podczerwieni, ktÛry
w†przemyúlny sposÛb ukryto przed
wzrokiem ciekawskich. Do tego celu
jest niezbÍdny zewnÍtrzny konwerter,
ktÛry umoøliwia takøe sterowanie
miernikiem (a nawet kilkoma mier-
nikami, dziÍki systemowi ich adreso-
wania) z†poziomu programu Metra-
WIN.
Poniewaø w†przyrz¹dzie zastosowa-

no wyúwietlacz cyfrowy, nie wszyst-
kie wyúwietlane komunikaty s¹ na
pierwszy rzut oka czytelne, lecz
problemy te szybko mijaj¹ po kilka-
krotnym przejrzeniu wszystkich po-
zycji menu. Interesuj¹c¹ opcj¹ wbu-
dowanego systemu menu jest datow-
nik podaj¹cy wersjÍ oprogramowania
systemowego, pe³n¹ datÍ ostatniej ka-
libracji oraz sugerowan¹ datÍ kolej-
nego przegl¹du.

Fot. 4.

MetraHIT 30M wyposaøono w†we-
wnÍtrzny, referencyjny czujnik tem-
peratury, ktÛry kompensuje zmiany
wspÛ³czynnika konwersji w†funkcji
temperatury otoczenia. RolÍ czujnika
pomiarowego moøe spe³niaÊ termopa-
ra typu J lub K, moøna wykorzystaÊ
takøe przemys³owe czujniki platyno-
we Pt100/1000. Wynik pomiaru tem-
peratury moøna wyúwietliÊ w†stop-
niach Fahrenheita lub Celsjusza.
Ze wzglÍdu na bardzo wysok¹ roz-

dzie lczoúÊ pomiaru rezys tanc j i
(0,1mΩ!) moøna dokonywaÊ w†uk³a-
dzie dwu- i†czteroprzewodowym. Wy-
korzystanie czteroprzewodowego uk³a-
du pomiarowego ma szczegÛlnie duøe
znaczenie podczas pomiaru ma³ych
i†bardzo ma³ych rezystancji. Dok³ad-
noúÊ pomiarÛw zwiÍksza takøe funk-
cja ìtarowaniaî, o†ktÛrej wspomnia³em
przy okazji miernika MetraHIT 29S.
WiÍkszoúÊ pozosta³ych w³aúciwoúci

i†zalet przyrz¹du MetraHIT 30M jest
identyczna lub zbliøona do MetraHIT
29S, nie bÍdziemy ich wiÍc szczegÛ-
³owo omawiaÊ.

Wyniki do komputera -
MetraWIN
Wyniki pomiarÛw zgromadzone

w†pamiÍci prÛbek obydwu miernikÛw
moøna przes³aÊ do komputera PC,
gdzie dziÍki specjalnemu oprogramo-
waniu moøna je poddaÊ obrÛbce.
Z†miernikami rodziny MetraHIT
wspÛ³pracuje program MetraWIN (fot.
4), dla ktÛrego optymalnym úrodo-
wiskiem pracy jest Windows 3.11.
Program ten moøe wyúwietlaÊ dane

w†jednym z†czterech podstawowych
trybÛw:
- wykresÛw Y(t),
- wykresÛw XY,
- analogowych i†cyfrowych wirtual-
nych miernikÛw pa-
nelowych,

- tablicy danych.
ObrÛbkÍ danych u³at-

wiaj¹ rozbudowane fun-
kc j e ma t ema tyczne ,
dziÍki ktÛrym ostatecz-
na reprezentacja wyni-
kÛw zaleøy tylko od ta-
lentu uøytkownika i†-
oczywiúcie - wymagaÒ
aplikacji.

Podsumowanie
Przetestowane w†na-

s z ym l abo r a t o r i um
przyrz¹dy pomiarowe

naleø¹ do klasy wyøszej, jeúli weümie
siÍ pod uwagÍ zarÛwno parametry to-
ru pomiarowego, ³atwoúÊ obs³ugi i†ja-
koúÊ wykonania. Technologicznie za-
awansowana konstrukcja przyrz¹dÛw
umoøliwia d³ugotrwa³e ich zasilanie
z†ogniw 1,5V. Zastosowane rozwi¹za-
nia maj¹ takøe korzystny wp³yw na
ich ciÍøar.
Moim zdaniem najwiÍksz¹ wad¹

prezentowanych przyrz¹dÛw jest ich
stosunkowo skromne wyposaøenie
standardowe, w†sk³ad ktÛrego wcho-
dz¹ tylko (oprÛcz samego miernika,
dokumentacji i†certyfikatu) kable po-
miarowe i†uchwyt pomocniczy, wy-
konany z†linki. W†chwili przygotowy-
wania artyku³u nie by³y jeszcze zna-
ne ceny miernikÛw, ale wed³ug za-
pewnieÒ dystrybutora bÍd¹ one mi-
³ym zaskoczeniem...
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowane w†artykule przyrz¹-
dy udostÍpni³a redakcji firma NDN,
tel. (0-22) 641-15-47, www.ndn.-
com.pl.

Dane katalogowe prezentowanych
przyrz¹dÛw znajduj¹ siÍ na p³ycie
CD-EP10/2000 w†katalogu \Metra-
HIT, s¹ takøe dostÍpne w†Internecie:
- wykaz przyrz¹dÛw serii MetraHIT:
http://www.metrawatt.com/english/
ugruppe/digitalm.htm,

- wykaz narzÍdzi programowych dla
mie rn ikÛw Met raHIT : h t tp : / /
www.metrawatt.com/english/produk-
te/METRAwin10METRAHit.htm,

- dane miernika MetraHIT 30M:
http://www.metrawatt.com/english/
produkte/METRAHit30M.htm,

- dane miernika MetraHIT 29S:
http://www.metrawatt.com/english/
produkte/metrahi1.htm.
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