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FunkcjonalnoúÊ miniaturowych miernikÛw,
czasami nazywanych ìpiÛrowymiî, jest w†za-
stosowaniach elektronicznych zazwyczaj dys-
kusyjna. NajwiÍksz¹ trudnoúci¹ jest jedno-
czesne umiejÍtne trafienie sond¹ pomiarow¹
w†odpowiedni punkt i†odczytanie wyniku po-
miaru. Problem ten konstruktorzy Appy 17
rozwi¹zali w†prosty sposÛb - przetwornik po-
miarowy realizuje dwa cykle pomiarowe na
sekundÍ, a†ponadto wyposaøyli przyrz¹d
w†szybk¹ linijkÍ analogow¹.
Duøa szybkoúÊ przetwarzania zapobiega ko-

niecznoúci d³ugiego przytrzymywania koÒ-
cÛwki pomiarowej w†testowanym punkcie,
minimalizuj¹c ryzyko uszkodzenia testowa-
nego uk³adu. Bargraf z†kolei zapewnia ³at-
woúÊ obserwowania zmian w†czasie mierzo-
nego napiÍcia, u³atwiaj¹c wykrycie ewentu-
alnych, niekorzystnych zjawisk.
Najpowaøniejsz¹ (i chyba jedyn¹) wad¹

miernika Appa 17 jest doúÊ skromna iloúÊ
funkcji. Moøliwy jest pomiar napiÍcia sta³ego
(300mV..600V) i†zmiennego (w zakresie
3..600V), rezystancji 300Ω..30MΩ oraz napiÍ-
cia przewodzenia z³¹cz pÛ³przewodnikowych.
Dodatkowo miernik umoøliwia wykrywanie
zwarÊ, ktÛre s¹ sygnalizowane akustycznie.
Zmiana zakresÛw pomiarowych odbywa siÍ

automatycznie, lecz uøytkownicy lubi¹cy
mieÊ wp³yw na sposÛb pomiaru mog¹ zakres
pomiarowy dobieraÊ rÍcznie. Wynik pomiaru
moøna rÍcznie zamroziÊ (funkcja Hold) na
wyúwietlaczu. ZmianÍ zakresu, zamroøenie
wyniku oraz wybÛr trybu pomiarowego umoø-
liwiaj¹ trzy przyciski oraz trÛjpozycyjny prze-
³¹cznik, spe³niaj¹cy jednoczeúnie rolÍ w³¹cz-
nika zasilania. DziÍki wbudowanemu auto-
matycznemu wy³¹cznikowi zasilania nie uøy-
wany przyrz¹d automatycznie siÍ wy³¹cza po
10 minutach, co jest sygnalizowane sygna³em
akustycznym. Automatyczny wy³¹cznik po-
zwala znacznie przed³uøyÊ øywotnoúÊ ogniw
zasilaj¹cych LR03.

W†interesuj¹cy sposÛb rozwi¹zano do³¹cza-
nie sond pomiarowych do miernika. W†przed-
niej czÍúci obudowy znajduj¹ siÍ dwa gniaz-
da, do ktÛrych do³¹cza siÍ sondÍ pomiarow¹
(w sk³ad zestawu wchodz¹ dwie rÛøne koÒ-
cÛwki) oraz d³ugi kabel zakoÒczony standar-
dow¹ koÒcÛwk¹ pomiarow¹, do ktÛrej moøna
do³¹czyÊ zacisk krokodylowy. Takie rozwi¹-
zanie zapewnia stosunkowo ³atwe pos³ugiwa-
nie siÍ miernikiem, a†sonda pomiarowa z†d³u-
g¹ koÒcÛwk¹ pozwoli ìgrzebaÊî takøe w†gÍs-
to upakowanych urz¹dzeniach.
Multimetr Appa 17 jest atrakcyjn¹ propo-

zycj¹ dla uøytkownikÛw wymagaj¹cych nie-
zawodnoúci i†dobrej jakoúci wykonania, dla
ktÛrych jednoczeúnie ograniczone moøliwoú-
ci pomiarowe nie s¹ istotn¹ wad¹.
Andrzej Gawryluk

Prezentowany przyrz¹d udostÍpni³a redak-
cji firma NDN (tel. (0-22) 641-15-47).

Podstawowe właściwości miernika Appa 17:
✓ pomiar napięcia stałego w zakresie: 300mV..600V;
✓ pomiar napięcia zmiennego w zakresie: 3..600V;
✓ pomiar rezystancji w zakresie: 300Ω..30MΩ;
✓ pomiar spadku napięcia na złączu

półprzewodnikowym;
✓ akustyczna sygnalizacja zwarcia;
✓ maksymalne wskazanie: 3200;
✓ wbudowany bargraf (65 segmentów);
✓ odświeżanie wyników na wyświetlaczu: 2Hz;
✓ odświeżanie wskazań bargrafu: 12Hz;
✓ automatyczna lub ręczna zmiana zakresów;
✓ możliwość „zamrożenia” wskazania na

wyświetlaczu (Hold);
✓ sygnalizacja rozładowania ogniw zasilających;
✓ automatyczny wyłącznik zasilania;
✓ zasilanie: dwa ogniwa LR03;
✓ w skład zestawu wchodzi kilka końcówek

pomiarowych oraz instrukcja po polsku.
✓ możliwość pomiaru temperatury przy pomocy

zewnętrznego adaptera i sondy „k”.
✓ możliwość dołączenia zewnętrznej sondy

szczękowej do pomiarów prądów zmiennych

ByÊ moøe uznacie temat tej
notki za banalny, zw³aszcza øe

podejmuj¹c siÍ jego opracowania
sam nie bardzo wiedzia³em co
w†tak prostym mierniku moøe

zainteresowaÊ CzytelnikÛw.
Kilkutygodniowa eksploatacja
miernika Appa 17 przekona³a

mnie, øe jest to znacznie wiÍcej
niø zwyk³y miniaturowy

multimetr.

Niby nic takiego...
Appa 17


