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TrochÍ zachwytÛw
Multimetr Appa305 juø swoim wygl¹dem

sugeruje przynaleønoúÊ do wyøszych
sfer. Solidna obudowa, doskonale
wykonany prze³¹cznik funkcji,
spe³niaj¹cy jednoczeúnie rolÍ
wy³¹cznika, programowana
klawiatura oraz czytelny,
podúwietlany wyúwietlacz
LCD nie pozostawiaj¹
øadnych w¹tpliwoúci,
co do zamierzeÒ pro-
ducenta - mia³ to
byÊ ìinteligentnyî
mie rn ik o†duøych
moøliwoúciach pomiaro-
wych, duøej dok³adnoúci i†bezpiecz-
ny w†eksploatacji . Osi¹gniÍcie
zamierzonego efektu koÒcowego wi¹-
za³o siÍ z†zastosowaniem mikrokon-
trolera, co ma tÍ jeszcze zaletÍ, øe
moøliwe jest modyfikowanie fun-
kcji i†parametrÛw miernika po-
przez wymianÍ wewnÍtrznego
oprogramowania, ale jest to oczy-
wiúcie moøliwoúÊ zarezerwowana
dla producenta.
Jak pokaza³y eksperymen-

ty prowadzone w†naszym la-
boratorium, ogromna liczba
zaimplementowanych w†przy-
rz¹dzie funkcji pomiarowych nie
utrudnia³a jego obs³ugi. Jest to
w†znacznym stopniu zas³uga wbu-
dowanego menu, do ktÛrego dostÍp
jest moøliwy dziÍki czterem klawiszom fun-
kcyjnym: jednemu, s³uø¹cemu do wyboru
grupy funkcji, oraz klawiszowi akceptacji.
Ogromn¹ zalet¹ przyrz¹du jest bardzo roz-

budowany wyúwietlacz, na ktÛrym oprÛcz
menu (w jego dolnej czÍúci) i†bargrafu z†fun-
kcjami: Zoom i†przesuwaniem zera skali,
znajduj¹ siÍ takøe trzy 5-cyfrowe pola od-
czytowe, na ktÛrych s¹ prezentowane wyniki
i†parametry pomiaru. OrientacjÍ w†prowa-
dzonych pomiarach u³atwiaj¹ wyúwietlane
przy tych polach numerycznych jednostki
skali, dziÍki czemu nie trzeba zgadywaÊ lub
ømudnie przeliczaÊ tego, co widzimy.
BezpieczeÒstwo pos³ugiwania siÍ multi-

metrem Appa305 zwiÍkszaj¹ dwie funkcje
zastosowane przez producenta:

- w†przypadku pomiaru napiÍÊ o†wartoúci
wiÍkszej od uznawanej za bezpieczn¹
(60VDC lub 30VAC), na wyúwietlaczu
pojawia siÍ migaj¹cy znaczek sygnalizu-
j¹cy niebezpieczeÒstwo;

- miernik rozpoznaje, do ktÛrych gniazd
do³¹czono kable pomiarowe i†w†przypad-
ku prze³¹czenia przyrz¹du z†pomiaru na-
piÍcia na pomiar pr¹du sygnalizuje düwiÍ-
kiem i†napisem na wyúwietlaczu koniecz-
noúÊ prze³¹czenia kabli.

Moøliwoúci pomiarowe
£atwiej by by³o napisaÊ o†tym, czego ten

miernik nie potrafi zmierzyÊ. OprÛcz oczy-
wistych dla tego typu przyrz¹dÛw funkcji
pomiarowych, czyli pomiaru: napiÍcia
i†pr¹du (AC/DC/RMS), rezystancji, pojem-

Pomiarowy kombajn − Appa305
Do cyfrowych multimetrÛw

zd¹øyliúmy siÍ juø przyzwyczaiÊ,
ale - jak siÍ za chwilÍ

przekonacie - moøliwoúci
wspÛ³czesnych, jeszcze nieco
awangardowych konstrukcji,
znacznie przekraczaj¹ nasze

wyobraøenia o†tym, co
warsztatowy multimetr

moøe robiÊ.

Rys. 1. Rys. 2.

Ogólna charakterystyka multimetru
Appa305:
✓ rozdzielczość pomiaru: 4 3/4 lub 3 3/4 cyfry;
✓ liczba segmentów bargrafu: 80;
✓ częstotliwość pomiaru: 2Hz/4Hz (zależnie od

wybranej rozdzielczości);
✓ częstotliwość pomiaru przetwornika bargrafu:

20Hz;
✓ automatyczna zmiana zakresu i polaryzacji;
✓ podświetlany wyświetlacz LCD;
✓ wbudowany programowany, automatyczny

wyłącznik zasilania i podświetlacza;
✓ wbudowane procedury testowe uruchamiane na

żądanie użytkownika;
✓ multimetr kontroluje stan wewnętrznego

bezpiecznika, sygnalizując użytkownikowi jego
uszkodzenie;

✓ gniazda kabli wykrywają fakt włożenia końcówek
pomiarowych;

✓ wbudowany sygnalizator dźwiękowy sygnalizuje
potencjalne zagrożenia;

✓ multimetr samoczynnie się kalibruje;
✓ obudowa jest pyło− i wodoszczelna.



S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 3/9930

noúci, testu diody, Appa305 umoøliwia
takøe pomiar: czÍstotliwoúci (okresu) prze-
biegu wejúciowego, wspÛ³czynnika wype³-
nienia, mierzy takøe temperaturÍ (sonda
K†i†wewnÍtrzny termistor), umoøliwia po-
miary w†dBm/dB z†wewnÍtrznym obci¹øe-
niem o†wybieranej w†szerokim zakresie im-
pedancji. Moøliwe s¹ takøe pomiary wzglÍd-
ne, ktÛre w†pewnych zastosowaniach znacz-
nie u³atwiaj¹ analizÍ wynikÛw. Interesuj¹c¹
i rzadko spotykan¹ w innych przyrz¹dach
funkcj¹  jest pomiar amplitudy krÛtkich
impulsÛw.
WiÍkszoúÊ z†wymienionych funkcji po-

miarowych jest wspierana przez bardzo
uøyteczne funkcje pomocnicze: Peak Hold,
Auto Hold, Max-Min z†moøliwoúci¹ wsta-
wiania znacznikÛw czasu dziÍki wbudowa-
nemu timerowi oraz pamiÍÊ pomiarÛw
umoøliwiaj¹c¹ zapisanie do 7†wynikÛw i
kontrolÍ wartoúci wyniku wzglÍdem zada-
nych przez uøytkownika poziomÛw odnie-
sienia.
Kolejn¹ interesuj¹c¹ moøliwoúci¹ jest dob-

ranie rozdzielczoúci i†szybkoúci powtarzania
pomiarÛw do wymagaÒ uøytkownika - przy
zakresie pomiarowym 4000 miernik wyko-
nuje pomiary z†czÍstotliwoúci¹ 4Hz, a†przy
rozdzielczoúci 40000 - 2Hz. Niezaleønie od
wybranego trybu pracy wyúwietlaczy, 8-seg-
mentowy bargraf wskazuje poziom sygna³u
wejúciowego niemal w†czasie rzeczywistym,
poniewaø jego przetwornik prÛbkuje z†czÍs-
totliwoúci¹ 20Hz. åledzenie zmian amplitudy
badanego sygna³u u³atwia wbudowany w†bar-
graf Zoom, za pomoc¹ ktÛrego moøna 10-

Rys. 5.Rys. 4.

Rys. 3.

krotnie powiÍkszyÊ do-
k³adnoúÊ odczytu.

WspÛ³praca
z†komputerem
Multimetr Appa305

jest wyposaøony w†op-
tyczny interfejs szere-
gowy, za pomoc¹ ktÛ-
rego moøliwe jest wy-
sy³anie wynikÛw po-
miarÛw do kompute-
ra. Zastosowanie op-
toizolacji gwarantuje
pe³ne bezpieczeÒstwo
obs³ugi komputera
i†przyrz¹du.
Wraz z†przyrz¹dem

producent dostarcza
uøytkownikowi op-
rogramowanie, ktÛre
umoøliwia prost¹ ob-

rÛbkÍ wynikÛw oraz zapisywanie ich do
pliku, co pozwala na korzystanie takøe z†bar-
dziej wyrafinowanych narzÍdzi obliczenio-
wych.
Na rys. 1 pokazano widok ekranu po

uruchomieniu programu akwizycyjnego, ktÛ-
ry jest przystosowany do wspÛ³pracy z†Win-
dows 95/98. Widoczne na rys. 1†przyciski
uruchamiaj¹ odpowiednie do wybranego ro-
dzaju pomiaru modu³y programu, ktÛre s¹
sugerowane uøytkownikowi poprzez zapa-
lenie niewielkiej gwiazdki na niebieskim tle
(na rys. 1†znajduje siÍ ona na przycisku
Temp cJ).
Na rys. 2 znajduje siÍ widok ekranu

programu odczytuj¹cego temperaturÍ. Pro-
gram jest wyposaøony w†szereg opcji, w†tym
moøliwoúÊ kontrolowania przekroczenia za-
danego przez uøytkownika zakresu tempe-
ratury.
Na rys. 3 jest widoczna prawa czÍúÊ okna

programu do pomiaru temperatury, w†ktÛ-
rej s¹ wyúwietlane przebiegi czasowe jej
zmian. Te same wyniki s¹ takøe gromadzo-
ne w†tabeli podobnej do arkusza kalkula-
cyjnego (rys. 4) - w†drugiej i†trzeciej ko-
lumnie widoczne s¹ znaczniki czasowe po-
miarÛw.
Nieco inaczej prezentowane s¹ wyniki

pomiaru napiÍcia i†pr¹du. Na rys. 5 widocz-
ne jest okno odpowiadaj¹ce typowym fun-
kcjom pomiarowym, w†tym wypadku mie-
rzone jest zmienne napiÍcie sieci energetycz-
nej. Jak widaÊ, program (podobnie jak mier-
nik) automatycznie pokazuje okres i†czÍs-
totliwoúÊ przebiegu.

Możliwości pomiarowe multimetru
Appa305:
◗ pomiar napięcia AC/DC/AC+DC True RMS: 40mV/

400mV/4V/40V/400V/1000V;
◗ pomiar napięcia w skali dB: −15..+55dB (dla

różnych impedancji obciążenia wbudowanych
w multimetr);

◗ pomiar prądu AC/DC/AC+DC True RMS: 40mA/
400mA/4A/10A;

◗ pomiar rezystancji: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/
40MΩ;

◗ pomiar rezystancji z obniżonym napięciem źródła:
4kΩ/40kΩ/400kΩ/4Ω/40Ω;

◗ pomiar pojemności: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/
400µF/10mF;

◗ pomiar częstotliwości (czułość 0,5..1Vpp): 400Hz/
4kHz/40kHz/400kHz/4MHz;

◗ pomiar współczynnika wypełnienia: 20..80%;
◗ pomiar temperatury: −200..+1200oC (sonda typu

K);
◗ dodatkowe funkcje pomiarowe: Peak Hold, Auto

Hold, Zoom x10 dla bargrafu, pomiary względne,
pamięć wyników (do 7), znaczniki czasowe dla
pomiarów porównawczych, możliwość
przełączenia bargrafu w tryb pomiarowy z zerem
skali na środku.

Standardowe wyposażenie multimetru
Appa305:
✗ holster z podstawką;
✗ kable pomiarowe z osłonami ochronnymi;
✗ końcówki pomiarowe “krokodyl”;
✗ sonda temperaturowa K z adapterem;
✗ kabel RS232 zakończony sondą optyczną

i specjalnym złączem;
✗ konwerter RS232 DB9/25;
✗ płyta CD−R z oprogramowaniem pomiarowym oraz

multimedialną prezentacją przyrządów firmy Appa,
✗ instrukcja obsługi.

Podsumowanie
Prezentowany w†artykule przyrz¹d naleøy

z†pewnoúci¹ do klasy wyøszej wúrÛd mul-
timetrÛw dostÍpnych na naszym rynku. Dos-
kona³a jakoúÊ wykonania, bogactwo funkcji,
dobre wyposaøenie, atrakcyjne warunki gwa-
rancji i†przy tym wszystkim moøliwa do
zaakceptowania cena powoduj¹, øe Appa305
jest atrakcyjn¹ alternatyw¹ dla tanich przy-
rz¹dÛw, ktÛrych parametry i†moøliwoúci nie
zawsze spe³niaj¹ wymagania profesjonalnych
uøytkownikÛw. Nie bez znaczenia jest takøe
fakt, øe miernik posiada úwiadectwo
zatwierdzenia typu GUM.
Andrzej Gawryluk

Prezentowany w†artykule przyrz¹d udo-
stÍpni³a redakcji firma NDN (tel. (0-22) 641-
15-47).


