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Miernik
jakiego

nie było −
HP34970A

Po raz pierwszy mieliúmy
moøliwoúÊ testowaÊ

w redakcyjnym laboratorium  tak
uniwersalny przyrz¹d pomiarowy.
Bogactwo jego moøliwoúci jest

praktycznie nieograniczone, a to
dziÍki zastosowaniu przemyúlanej

konstrukcji modu³owej.

Zaoferowany w†po³owie ubieg³ego roku
przez firmÍ Hewlett-Packard przyrz¹d
HP34970A stanowi po³¹czenie jednostki
akwizycji danych oraz prze³¹czaj¹cej i†jest
przeznaczony do wykorzystania na liniach
produkcyjnych i†w systemach testuj¹cych.
Przyrz¹d umoøliwia bezpoúredni pomiar

temperatury, napiÍÊ (do 300V) i†pr¹dÛw (do
1A) sta³ych oraz zmiennych, rezystancji me-
tod¹ dwu- i†czteroelektrodow¹ (do 100MΩ),
czÍstotliwoúci i†okresu (do 300kHz).
HP34970A moøe dokonywaÊ skanowania
60 kana³Ûw (120 kana³Ûw asymetrycznych).
Maksymalna szybkoúÊ odczytywania kana³u
siÍga 600pomiarÛw/s, natomiast szybkoúÊ
skanowania wynosi do 250 kana³Ûw/s. Ka-
na³y s¹ konfigurowane niezaleønie. PamiÍÊ
urz¹dzenia pozwala na przechowanie 50000
wynikÛw pomiarÛw wraz z†metryk¹ czaso-
w¹. HP34970A zapewnia dok³adnoúÊ odpo-
wiadaj¹c¹ multimetrowi 41/2 do 6

1/2 cyfry.
Przyrz¹d jest wyposaøony w†interfejsy HP-

IB oraz RS232, z†ktÛrych wykorzystywany
moøe byÊ tylko jeden i†moøe byÊ wyposa-
øony w†opcjonalny wewnÍtrzny multimetr
cyfrowy.
HP34970A wspÛ³pracuje z†modu³ami in-

stalowanymi w†obudowie (moøna zainstalo-
waÊ do trzech modu³Ûw), okreúlaj¹cymi

w†czÍúci parametry ca³ego systemu. Ofero-
wane s¹ nastÍpuj¹ce modu³y:
- HP34901A - modu³ analogowego, 20-
kana³owego multipleksera, zapewniaj¹cy
skanowanie i†pomiar napiÍÊ sta³ych
i†zmiennych, rezystancji, czÍstotliwoúci
i†temperatury. Modu³ jest wyposaøony
w†dwa dodatkowe kana³y wspÛ³pracuj¹ce
z†wewnÍtrznym multimetrem cyfrowym,
umoøliwiaj¹ce pomiar natÍøenia pr¹dÛw
zmiennych i†sta³ych (100nA - 1A). We
wszystkich 22 kana³ach s¹ prze³¹czane
zarÛwno linia sygna³owa, jak i†linia od-
niesienia - prowadzone sygna³y s¹ wiÍc
izolowane. SzybkoúÊ prze³¹czania 60 ka-
na³Ûw/s.

- HP34902A - modu³ analogowego, 16-
kana³owego multipleksera, zapewniaj¹cy
skanowanie i†pomiar napiÍÊ sta³ych
i†zmiennych, rezystancji, czÍstotliwoúci
i†temperatury. We wszystkich kana³ach
prowadzone sygna³y s¹ izolowane. Szyb-
koúÊ prze³¹czania 250 kana³Ûw/s.

- HP34903A - modu³ 20 niezaleønych prze-
kaünikÛw SPDT (prze³¹czanie do 300V/
1A). Zapewniony jest dostÍp do zestyku
normalnie zwartego, normalnie rozwarte-
go oraz wspÛlnego. Na p³ytce modu³u
pozostawiono miejsce na zainstalowanie
prostych uk³adÛw (filtry, dzielniki itp.).
Modu³ ten nie wspÛ³pracuje z†wewnÍtrz-
nym multimetrem.

- HP34904A - modu³ 4x8 prze³¹cznika mat-
rycowego, zawieraj¹cy 32 dwuprzewodo-
we skrzyøowania, zorganizowane w†4†rzÍ-
dy i†8†kolumn (prze³¹czanie do 300V/
1A). Modu³ ten nie wspÛ³pracuje z†we-
wnÍtrznym multimetrem.

- 34905/6A - podwÛjny czterokana³owy
multiplekser RF do zastosowaÒ w†technice
50Ω (34905A) lub 75Ω (34906A). Pasmo
1GHz (przy wykorzystaniu adapterÛw kab-
li SMB-BNC) lub 2GHz (bez adapterÛw).
Modu³ ten nie wspÛ³pracuje z†wewnÍtrz-
nym multimetrem.

- HP34907A - modu³ zawieraj¹cy dwa, dwu-
kierunkowe cyfrowe porty 8-bitowe z†ot-
wartym kolektorem (400mA, 42V), 26-
bitowy licznik taktowany sygna³em
100kHz i†dwa wyjúcia analogowe 16-bi-
towych przetwornikÛw C/A ±12V.

- HP34908A - 40-kana³owy multiplekser, po-
dzielony na dwie czÍúci po 20 kana³Ûw, ze
wspÛlnym po³¹czeniem masy kana³Ûw w†kaø-
dej czÍúci. Prze³¹czanie napiÍÊ do 300V.
SzybkoúÊ prze³¹czania 60 kana³Ûw/s.
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 HP34970A jest podzielony na czÍúÊ "p³y-
waj¹c¹" (z mas¹ lokaln¹) i†uziemion¹, od-
dzielone barier¹ optoelektroniczn¹. CzÍúÊ
"p³ywaj¹ca" zawiera g³Ûwny procesor urz¹-
dzenia, ktÛry steruje dzia³aniem ca³oúci,
m.in. monitoruje alarmy, dokonuje konwer-
sji wynikÛw pomiarÛw do odpowiednich
uk³adÛw jednostek, steruje zbieraniem da-
nych. CzÍúÊ uziemiona zawiera interfejsy
HP-IB oraz RS-232, a†takøe cztery linie alar-
mÛw sprzÍtowych oraz we/wy wyzwalania
zewnÍtrznego.
P³yta czo³owa HP 34970A zawiera zestaw

klawiszy oraz pokrÍt³o umoøliwiaj¹ce dostÍp
do menu i†konfiguracjÍ przyrz¹du, a†takøe
wyúwietlacz, na ktÛry s¹ wyprowadzane

informacje o†trybie pracy i†aktualnym stanie
urz¹dzenia, komunikaty i†wyniki pomiarÛw.
Menu to umoøliwia m.in:
- skonfigurowanie parametrÛw pomiaru
w†wybranym kanale;

- dobÛr parametrÛw skalowania dla wybra-
nego kana³u;

- dobÛr nastaw alarmu dla wybranego ka-
na³u;

- skonfigurowanie czterech wyjúciowych li-
nii alarmu;

- wybÛr sposobu skanowania kana³Ûw (ste-
rowanie rÍczne, sygna³em zewnÍtrznym,
interwa³owe, w†odpowiedzi na alarm);

- konfiguracja systemu pomiarowego (ze-
gar, kalendarz, wybÛr konfiguracji ³ado-
wanej po w³¹czeniu zasilania);

- przegl¹danie wynikÛw pomiarÛw, alar-
mÛw i†b³ÍdÛw;

- konfiguracjÍ interfejsu.
HP34970A wspÛ³pracuje takøe z†oprogra-

mowaniem HP Benchlink Data Logger, dzia-
³aj¹cym na komputerze PC w†úrodowisku
Microsoft Windows 3.1, Windows 95 lub
Windows NT 4.0. Podstawowe funkcje tego
oprogramowania s¹ nastÍpuj¹ce:
- komunikacja z†przyrz¹dem przez interfej-
sy HP-IB, RS-232, modem lub sieÊ LAN;

- konfigurowanie przyrz¹du, zbieranie wy-
nikÛw pomiarÛw, ustawianie napiÍÊ wyj-
úciowych, zamykanie kana³Ûw, wyprowa-
dzanie wartoúci cyfrowych, przegl¹danie
alarmÛw;

- prezentacja graficzna wynikÛw pomiarÛw,
edycja, komentarze, wydruki ustawieÒ
i†wynikÛw pomiarÛw w†postaci liczbowej
i†graficznej.
HP 34970A moøe byÊ takøe sterowany

przez programy dzia³aj¹ce na komputerze
PC, napisane np. w†Visual Basic (makroko-
mendy Excela 7.0), C i†C++, poprzez inter-
fejs RS232 lub HP-IB, z†uøyciem poleceÒ
jÍzyka SCPI (Standard Commands for Pro-
grammable Instruments). Przyk³adowa sk³ad-
nia polecenia moøe wygl¹daÊ nastÍpuj¹co:
MEASure: TEMPerature?

T c o u p l e ,
{B|E|J|K|N|R|S|T|DEF}

[ , 1 [ , < r e s o l u t i o n >
|MIN|MAX|DEF}]] ,(@ <scan_list>
Ma³e litery polecenia s¹ opcjonalne, duøe

musz¹ zostaÊ podane. Naleøy wybraÊ jeden

z†oddzielonych pionowymi kreskami para-
metrÛw znajduj¹cych siÍ w†nawiasach {} -
s¹ do wyboru. Parametry znajduj¹ce siÍ za
Tcouple oznaczaj¹ typ termopary, okreúlony
w†instrukcji obs³ugi. Parametry w†nawiasach
kwadratowych s¹ opcjonalne. Sta³a 1 w†na-
wiasach kwadratowych okreúla zakres po-
miarowy, a†parametry znajduj¹ce siÍ za <re-
solution> pozwalaj¹ wybraÊ rozdzielczoúÊ.
Za parametr znajduj¹cy siÍ w†nawiasach <>
naleøy podstawiÊ wartoúÊ w†jednostkach
wielkoúci mierzonej, z†ktÛrej wynika takøe
czas uúredniania wyniku pomiaru. Parametr
@<scan_list> oznacza listÍ przegl¹danych ka-
na³Ûw, ktÛra moøe mieÊ postaÊ @scc,scc..,scc
gdzie ìsî oznacza numer slotu (mieszcz¹cego
dodatkowy modu³), a†îccî - numer kana³u
w†module.
Polecenie MEASure jest najprostszym, ale

i†najmniej elastycznym sposobem przepro-
wadzenia pomiaru - po jego podaniu zostaje
przeprowadzone skanowanie i†pomiary.
W†podanym przyk³adzie chodzi oczywiúcie
o†pomiar temperatury. Wyniki trafiaj¹ do
bufora wyjúciowego przyrz¹du, nie s¹ na-
tomiast zapamiÍtywane.
A†oto kilka informacji o†dok³adnoúci przy-

rz¹du (b³Ídy s¹ podane w†postaci sumy: %
odczytu i†% wartoúci zakresowej):
- pomiar napiÍcia sta³ego, zakres 10V
0,0020 + 0,0006 (24 h, temp. 23oC±1oC);

- pomiar napiÍcia sta³ego, zakres 10V
0,0040 + 0,0007 (1 rok, temp. 23oC±5oC);

- pomiar rezystancji, zakres 1kΩ 0,0020 +
0,0006 (24 h, temp. 23oC±1oC);

- pomiar rezystancji, zakres 1kΩ 0,010 +
0,001 (1 rok, temp. 23oC±5oC);

- p om i a r c z Í s t o t l iwo ú c i , z a k r e s
40Hz..300kHz 0,006 (24 h, temp.
23oC±1oC);

- p om i a r c z Í s t o t l iwo ú c i , z a k r e s
40Hz..300kHz 0,01 (1 rok, temp.
23oC±5oC).
Reasumuj¹c, firma Hewlett-Packard zaofe-

rowa³a, w†postaci HP34970A, potÍøne i†in-
teresuj¹ce urz¹dzenie pomiarowo-steruj¹ce,
adresowane przede wszystkim do producen-
tÛw i†dzia³Ûw rozwojowych firm.
Krzysztof Kałużyński

Przyrz¹d udostÍpni³a redakcji firma
Malkom.


