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Multimetr laboratoryjny
HP34401A
Wielu naszych CzytelnikÛw da³o listowny

wyraz swojemu zainteresowaniu multimet-
rami laboratoryjnymi zapewniaj¹cymi duø¹
dok³adnoúÊ pomiaru. SzczegÛlnie duøo lis-
tÛw z†pytaniami otrzymaliúmy po opubliko-
waniu serii testÛw przyrz¹dÛw uniwersal-
nych. Tak wiÍc - spe³niaj¹c Wasze øyczenie
- przedstawiamy krÛtki opis nowoczesnego
miernika laboratoryjnego HP34401A, ktÛ-
rego producentem jest Hewlett Packard.
NajwiÍkszym atrybutem przyrz¹du jest

duøa rozdzielczoúÊ pomiaru - moøe ona
osi¹gn¹Ê maksymalnie aø 61/2 cyfry. Ponie-
waø nie wszystkie pomiary prowadzone w†la-
boratorium wymagaj¹ tak duøej rozdziel-
czoúci, konstruktorzy przewidzieli moøli-
woúÊ okreúlania przez uøytkownika poø¹-
danej rozdzielczoúci w†zakresie 41/2, 5

1/2 lub
61/2†cyfry. DziÍki rozbudowanemu, lecz prze-
jrzyúcie u³oøonemu systemowi menu, ktÛ-
rego poszczegÛlne pozycje s¹ wyúwietlane
na 12-znakowym wyúwietlaczu alfanume-
rycznym, moøliwe jest elastyczne skonfigu-
rowanie przyrz¹du w†zaleønoúci od wyma-
gaÒ uøytkownika Konfiguracja ta obejmuje
zarÛwno tryby pracy wbudowanych inter-
fejsÛw (HPIB i†RS232), parametry filtrÛw
zak³ÛceÒ AC, jak i†zaawansowan¹ kalibracjÍ
przyrz¹du. Co ciekawe, moøliwe jest zabez-
pieczenie dostÍpu do procedury kalibracji
przy pomocy has³a, co zapobiega moøliwoú-
ci nieuprawnionej modyfikacji skalibrowa-
nych nastaw. Po systemie menu prowadz¹
czytelnie opisane klawisze. Zmiana kaødej
z†nastaw zapisywana jest w†nieulotnej pa-
miÍci EEPROM.

Miernik HP34401A umoøliwia realizacjÍ
wszystkich pomiarÛw, ktÛre s¹ charakterys-
tyczne dla typowych przyrz¹dÛw uniwersal-
nych. Ogromn¹ zalet¹ wbudowanego w†przy-
rz¹d omomierza jest moøliwoúÊ dokonywa-
nia pomiarÛw 2- lub 4-przewodowych.
W†specyficznych aplikacjach pomiarowych
moøe okazaÊ siÍ niezbÍdna moøliwoúÊ wy-
zwalania przyrz¹du po spe³nieniu pewnych
warunkÛw zewnÍtrznych i†zgromadzeniu
úciúle okreúlonej iloúci prÛbek odpowiada-
j¹cych sygna³owi mierzonemu. Bogate moø-
liwoúci obrÛbki matematycznej mierzonego
sygna³u (w tym m.in. pomiar skalowany
w†dBm, przy wybranej impedancji obci¹øe-
nia) wydatnie powiÍkszaj¹ moøliwoúci po-
miarowe przyrz¹du.
W†ramce znajduje siÍ skrÛcony opis fun-

kcji i†moøliwoúci oferowanych przez mul-
timetr HP34401A.
Konstrukcja mechaniczna przyrz¹du zo-

sta³a opracowana w†taki sposÛb, aby by³o
moøliwe montowanie miernika w†szafach
pomiarowych. Z†tego powodu na tylnym
panelu umieszczono dodatkowe gniazda po-
miarowe, ktÛre mog¹ byÊ wykorzystane jako
alternatywne wobec znajduj¹cych siÍ na
panelu przednim.
Niezaleønie od sposobu montaøu przyrz¹-

du i†wykorzystanych do prowadzenia po-
miarÛw gniazd, konfiguracja przyrz¹du, wy-
bÛr funkcji pomiarowej, wybÛr zakresÛw
itp. odbywa siÍ przy pomocy 14-przycis-
kowej klawiatury lub jednego z†interfejsÛw
(w przypadku, gdy przyrz¹d pracuje w†wiÍk-
szym systemie pomiarowym).
Podsumowuj¹c t¹ krÛtk¹ prezentacjÍ na-

leøy stwierdziÊ, øe wysoka jakoúÊ wykona-
nia, doskona³e parametry uøytkowe i†duøe
moø l iwoúc i s t anowi¹ , øe mul t ime t r
HP34401A jest doskona³¹ propozycj¹ zarÛ-
wno dla ma³ych firm konstrukcyjnych i†la-
boratoriÛw, ktÛre duø¹ wagÍ przywi¹zuj¹ do
jakoúci prowadzonych pomiarÛw. Propozy-
cja jest tym bardziej atrakcyjna, øe cena
przyrz¹du nie jest aø tak wysoka, jak mog-
³oby siÍ wydawaÊ!
Tomasz Wójcik

Przyrz¹d udostÍpni³a redakcji firma Mal-
kom-Direct.

Podstawowe parametry i właściwości
przyrządu HP34401A:
✓ rozdzielczość: 41/2..6

1/2 cyfry (możliwość wyboru
rozdzielczości);

✓ szybkość pomiarów dla zakresów DC (dla
rozdzielczości 61/2 cyfry): 0,6 lub 6 pomiarów/sek;

✓ szybkość pomiarów dla zakresów DC (dla
rozdzielczości 51/2 cyfry): 60 lub 300 pomiarów/sek;

✓ szybkość pomiarów dla zakresów DC (dla
rozdzielczości 41/2 cyfry): 1000 pomiarów/sek;

✓ szybkość pomiarów dla zakresów AC (dla
rozdzielczości 61/2 cyfry): 1..50 pomiarów/sek;

✓ pomiar napięcia stałego: 100mV..1000V;
✓ pomiar napięcia zmiennego (True RMS):

100mV..750V (w zakresie częstotliwości 3Hz..
300kHz);

✓ pomiar prądu stałego: 10mA..3A;
✓ pomiar prądu zmiennego (True RMS): 1A/3A

(w zakresie częstotliwości 3Hz..5kHz);
✓ pomiar rezystancji: 100Ω..100MΩ;
✓ pomiar częstotliwości (okresu) do 300kHz;
✓ pomiar spadku napięcia na złączu diody;
✓ automatyczna lub ręczna zmiana zakresu;
✓ wbudowany filtr AC o kształtowanej charakterystyce;
✓ zasilanie 100V/120V/220V/240V, przy

częstotliwości 45..66Hz lub 360..440Hz;
✓ wbudowane interfejsy HPIB oraz RS232C;
✓ wbudowany moduł matematyczny, umożliwiający

obróbkę wyników pomiaru;
✓ możliwość pomiaru rezystancji w układzie dwu lub

4−przewodowym;
✓ wbudowany 12−znakowy wyświetlacz

alfanumeryczny;
✓ miernik zamknięty jest w uniwersalnej obudowie,

którą można montować w szafach pomiarowych
jako panel lub wykorzystać jako samodzielny
moduł stacjonarny.


