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Multimetr cyfrowy
M−3860M
WspÛ³czesne mierniki staj¹ siÍ coraz bar-

dziej uniwersalne, zdolne do pomiaru wiÍk-
szej liczby wielkoúci elektrycznych i†fizycz-
nych, a†przy tym naprawdÍ porÍczne i†sto-
sunkowo niezawodne. NaprawdÍ dobry mul-
timetr powinien zmieúciÊ siÍ w†kieszeni,
byÊ prosty w†obs³udze i†mierzyÊ wiÍcej i†do-
k³adniej niø zestaw przyrz¹dÛw w†popular-
nych onegdaj walizeczkach pomiarowych
elektrykÛw.
Firma METEX - producent przyrz¹du

M-3860M - postanowi³a skonstruowaÊ taki
w³aúnie przyrz¹d. Dowodzi tego chociaøby
prezentacja funkcji i†parametrÛw przyrz¹du
(tab. 1).
Jak widaÊ z†zestawienia moøliwoúci przy-

rz¹du i†dok³adnoúci pomiarÛw, parametry
miernika pozwalaj¹ stosowaÊ go w†szeroko
rozumianej dzia³alnoúci serwisowej, b¹dü
np. w†szkolnych pracowniach pomiarowych.
Na uwagÍ zas³uguj¹ szczegÛlnie funkcje,

w†ktÛre rzadko do tej pory wyposaøano przy-
rz¹dy tej klasy. O†ile tester tranzystorÛw czy
diod jest standardem w†multimetrach uni-
wersalnych, to moøliwoúÊ pomiaru mocy
i†wspÛ³czynnika cosφ spotyka siÍ bardzo
rzadko. Zakresy pomiarowe wskazuj¹, øe
przyrz¹d zaprojektowano z†myúl¹ o†pomia-
rach mocy sprzÍtu domowego, ale w†co-
dziennej praktyce moøe siÍ to okazaÊ zu-
pe³nie wystarczaj¹ce.
Do pomiaru mocy trzeba uøyÊ specjalne-

go, do³¹czonego do przyrz¹du, adaptora. Jest
on wykonany w†kszta³cie metrowej d³ugoúci
kabla sieciowego zakoÒczonego nietypowy-
mi wtykami. Z†jednej strony zintegrowany
potrÛjny wtyk wk³ada siÍ do gniazd przy-
rz¹du COM, 20A i†gniazda pomiaru napiÍÊ.
Z†drugiej strony kabel jest zakoÒczony ro-
dzajem przelotki umieszczanej miÍdzy gniaz-
dem sieci energetycznej a†kablem siecio-
wym urz¹dzenia, ktÛrego pobÛr mocy bÍ-
dziemy mierzyÊ. Odczyt pobieranej mocy
jest natychmiastowy.
Cenn¹ w³aúciwoúci¹ jest moøliwoúÊ ma-

nipulacji odczytanymi danymi. Kaødy od-
czyt, w†kaødej chwili, moøna zamroziÊ i†za-
pamiÍtaÊ do pÛüniejszej analizy i†porÛwna-
nia. PamiÍÊ pozwala zachowaÊ i†odtworzyÊ
do 10 pomiarÛw.

Przyrz¹d moøna zaprogramowaÊ do pracy
w†funkcji dyskryminatora. Polega to na okreú-
leniu dwu wartoúci skrajnych badanej wiel-
koúci, ktÛrych przekroczenie przyrz¹d syg-
nalizuje wyúwietleniem napisu LO i†HI. CzÍs-
to, w†czasie np. strojenia urz¹dzenia, bar-
dziej interesuje nas utrzymanie jakiejú
wielkoúci (np. napiÍcia) w za³oøonym
przedziale, niø jej wartoúÊ absolutna. Wtedy
³atwiej zwracaÊ uwagÍ tylko na sygna³ prze-
kroczenia napiÍcia minimalnego lub maksy-
malnego niø skupiaÊ siÍ na ci¹g³ym odczycie.
Przyrz¹d moøe takøe pokazywaÊ wartoúÊ

wzglÍdn¹ bÍd¹c¹ rÛønic¹ miÍdzy zaprogra-
mowanym przez operatora poziomem odnie-
sienia, a†wartoúci¹ rzeczywist¹. Dla ³atwiej-
szego korzystania z†tych moøliwoúci przy-
rz¹d wyposaøono w†cztery pola odczytu:
jedno centralne duøe, a†poniøej trzy mniej-
sze, pomocnicze.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ jest moøliwoúÊ wspÛ³-

pracy przyrz¹du z†komputerem PC, przy po-
mocy standardowego z³¹cza RS o†szybkoúci
transmisji 1200 bodÛw. Jeøeli gromadzone
dane maj¹ byÊ wykorzystane w†arkuszu kal-
kulacyjnym, uwalnia to operatora od ømud-
nego wklepywania kolejnych wynikÛw do
komputera. Na koniec trzeba wspomnieÊ
o†drobnym, ale jakøe istotnym w†przypadku
przyrz¹dÛw z†wyúwietlaczem ciek³okrysta-
licznym udogodnieniu, jakim jest moøliwoúÊ
jego podúwietlenia.
W†wyposaøeniu M-3860M znajduje siÍ fu-

tera³ z†uchwytem pozwalaj¹cym wygodnie
przenosiÊ przyrz¹d z†miejsca na miejsce.

FUNKCJA ZAKRES DOKŁADNOŚĆ RASTER
napięcie stałe 400mV..1000V ±0,3..±0,5% 100µV..1V
napięcie zmienne 400mV..750V ±0,8%..±1% 100µV..1V
dla częstotliwości
40Hz..1kHz
prąd stały 400µA..20A ±1%..±1,5% 0,1µA..10mA
prąd zmienny 400µA..20A ±1,5%..±2,5% 0,1µA..10mA
dla częstotliwości
40Hz..1kHz
pomiar częstotliwości 4kHz..40MHz ±0,1% 1Hz..10kHz
dla czułości wejściowej
lepszej od 300mVrms

pomiar temperatury −40 C..+1200oC ±3% 1oC
pomiar rezystancji 400Ω..40MΩ ±0,5%..±1% 0,1Ω..10kΩ
pomiar pojemności do 400µF w dołączonej do przyrządu dokumentacji brak było

dokładniejszych danych dotyczących tej funkcji.
Eksperymentalnie dało się stwierdzić, że przyrząd
reaguje na pojemności większe od 1pF

pomiar mocy czynnej do 1000W ±5%
(w tym prąd maksymalny
do 16A, napięcie pomiaru
180V..250V)
współczynnik mocy (cos ) od 0,0..1,0
faza −90o..+90o

generacja przebiegów prostokątnych o poziomie CMOS 2,7 − 3,3V od 10Hz do 10,24kHz, tester diod, tes−
ter tranzystorów PNP i NPN, tester zwarć

Tabela 1.

Instrukcja obs³ugi w†jÍzyku polskim jest
zwiÍz³a, lecz wyczerpuj¹ca. Moøna mieÊ tyl-
ko zastrzeøenia do jej niskiej jakoúci tech-
nicznej.
Ryszard Szymaniak, AVT
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