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nych (do 700VAC i†1000VDC)
z†dok³adnoúci¹ podstawow¹ 0,3%
oraz pr¹du (do 20A), rezystancjÍ
(do 40MΩ), pojemnoúÊ (do
100µF), czÍstotliwoúÊ (do 5MHz),
poziom sygna³u (dBm) dla 16 rÛø-
nych wartoúci impedancji obci¹øa-
j¹cej, temperaturÍ, wilgotnoúÊ
wzglÍdn¹ oraz pr¹dy wiÍksze niø
20A przy zastosowaniu dodat-
kowych przystawek i†czujnikÛw.
Moøna takøe nim sprawdzaÊ ci¹g-
³oúÊ obwodÛw i†mierzyÊ spadek
napiÍcia na z³¹czach pÛ³przewod-
nikowych. Na rys. 1 pokazano
wygl¹d wyúwietlacza przyrz¹du
podczas pracy w†trybie multimet-

Co moøna jeszcze zmieúciÊ w obudowie multimetru?

Prezentowany w†artykule przyrz¹d mÛg³by byÊ

reklamowany jako ten, bez ktÛrego rozwÛj laboratorium

pomiarowego nie jest moøliwy - taki pomiarowy

kombajn. Jest to doúÊ úmia³e stwierdzenie, ale myúlÍ, øe

walory przyrz¹du w†pe³ni je usprawiedliwiaj¹.

ru. Wyniki pomiarÛw s¹ odúwie-
øane 4†razy w†ci¹gu sekundy, bar-
grafu - 7†razy na sekundÍ. Bargraf
(wskaünik analogowy) moøe byÊ
wyskalowany w wartoúciach za-
kresowych lub procentach za-
kresu.
Dodatkow¹ interesuj¹c¹ moøli-

woúci¹ oferowan¹ przez przyrz¹d
w†tym trybie pracy, jest moøli-
woúÊ rejestrowania wartoúci mini-
malnych, maksymalnych wraz ze

Rys. 1. Rys. 2. Rys. 3.

Wens 700S przypomina wygl¹-
dem nieco przeroúniÍty przenoúny
multimetr. Z³udzenie mija natych-
miast po w³¹czeniu zasilania: du-
øy, podúwietlany wyúwietlacz gra-
ficzny o†rozdzielczoúci 160x160
punktÛw wyraünie wskazuje na
ponadprzeciÍtne moøliwoúci tego
przyrz¹du. I†tak jest w†rzeczywis-
toúci, Wens 700S integruje bo-
wiem w†sobie nastÍpuj¹ce moøli-
woúci funkcjonalne:
Multimetru uniwersalnego, za

pomoc¹ ktÛrego moøna mierzyÊ
wszystkie typowe wielkoúci elek-
tryczne: rzeczywiste wartoúci
(trueRMS) napiÍÊ sta³ych i†zmien-
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znacznikami czasowymi umoøli-
wiaj¹cymi ich identyfikacjÍ oraz
wartoúci úredniej prÛbek pomiaro-
wych w okreúlonym odstÍpie
czasu. Wyniki mog¹ byÊ prezen-
towane graficznie w postaci his-
togramu - trendu (przyk³ad poka-
zano na rys. 2). Z innych, przy-
datnych w praktyce, cech mier-
nika moøna wymieniÊ moøliwoúÊ
pomiarÛw wzglÍdnych w stosun-
ku do wprowadzonej uprzednio
do pamiÍci wartoúci odniesienia
(REL) czy funkcjÍ komparatora
okienkowego (LIMIT) przydatn¹
podczas selekcji podzespo³Ûw lub
kontroli mierzonych parametrÛw.
Oscyloskopu cyfrowego o†pas-

mie pomiarowym 0...5MHz, uzys-
kiwanym przy czÍstotliwoúci
prÛbkowania 20MHz. Uøytkownik
ma do dyspozycji jeden kana³ po-
miarowy zabezpieczony do
600Vp-p (czu³oúÊ 10mV...200V/
dz.), a†wyniki pomiarÛw s¹ rejes-
trowane w†jednej z 15 pamiÍci
prÛbek o†d³ugoúci 256 punktÛw
kaøda. Przyrz¹d wyposaøono
w†kursory read-out, przesuwne
niezaleønie w†obydwu osiach, u³a-
twiaj¹ce dok³adny odczyt parame-
trÛw wybranego fragmentu anali-
zowanego przebiegu. WartoúÊ na-
piÍcia wyznaczaj¹ca poziom syn-
chronizacji przyrz¹du moøe byÊ
programowana przez uøytkownika,
podobnie jak zbocze synchronizu-
j¹ce badanego sygna³u. Pomiary
moøna wyzwalaÊ takøe zak³Ûce-

niami wystÍpuj¹cymi w†mierzo-
nym sygnale, ktÛrych wartoúÊ na-
piÍciow¹ (tzw. limit) ustala uøyt-
kownik.
FunkcjonalnoúÊ oscyloskopu

znacznie zwiÍkszy³aby siÍ przy
moøliwoúci synchronizowania
przebiegu sygna³em zewnÍtrznym,
podawanym na dodatkowe wej-
úcie sygna³u wyzwalaj¹cego po-
miar.
Widok ekranu wyúwietlacza

przyrz¹du pracuj¹cego w†trybie
oscyloskopu pokazano na rys. 3.
Jednokana³owego analizatora

stanÛw logicznych, ktÛry umoøli-
wia rejestracjÍ sygna³Ûw TTL oraz
CMOS3/5V. Moøliwoúci konfigura-
cji analizatora (choÊby trybÛw
wyzwalania) nie s¹ zbyt duøe,
a†najpowaøniejsz¹ wad¹ jest brak
moøliwoúci obserwacji co naj-
mniej dwÛch kana³Ûw jednoczeú-
nie, co pozwoli³oby úledziÊ pracÍ
uk³adÛw logicznych synchronizo-
wanych sygna³em zegarowym lub
kontrolÍ reakcji wyjúcia uk³adu
logicznego na zmianÍ sygna³u na
wejúciu.
Generatora przebiegÛw funk-

cyjnych, ktÛry generuje trzy stan-
dardowe przebiegi: sinusoidalny,
trÛjk¹tny i†prostok¹tny o†progra-
mowanej czÍstotliwoúci (w zakre-
sie 40Hz...5MHz), amplitudzie (do
10Vpp) i†wype³nieniu (25...75%).
Impedancja wyjúciowa generatora
wynosi 600Ω. Wszystkie informa-
cje o†przebiegu generowanym na
wyjúciu przyrz¹du s¹ wyúwietlane
na ekranie wyúwietlacza, jak to
widaÊ na rys. 4.
Miernika czÍstotliwoúci, ktÛrego

parametry stawiaj¹ go na rÛwni
z†wieloma przyrz¹dami laborato-
ryjnymi niøszej i†úredniej klasy.
Zakresy pomiarowe wynosz¹
5Hz...40MHz i†40MHz...1,3GHz,

Podstawowe parametry pomiarowe przy−
rządu Wens 700S (zakresy pomiarowe):
✓ pomiar napięcia stałego:

400mV...1000V,
✓ pomiar napięcia zmiennego

(TrueRMS): 400mV...700V,
✓ pomiar prądu stałego: 40mA...20A,
✓ pomiar prądu zmiennego (TrueRMS):

40mA...20A,
✓ pomiar pojemności: 40nF...100µF,
✓ pomiar rezystancji: 400Ω...40MΩ,
✓ częstotliwość próbkowania w torze

Y oscyloskopu DSO: 20MHz,
✓ pasmo analogowe DSO: 5MHz,
✓ pojemność pamięci próbek DSO: 256

próbek,
✓ czułość kanału Y: 10mV...200V/dz.,
✓ podstawa czasu DSO: 250ns...2s/dz.,
✓ pomiar częstotliwości: 5Hz...1,3GHz,
✓ częstotliwości generowanych sygna−

łów funkcyjnych: 40Hz...5MHz,
✓ zakres regulacji wypełnienia przebie−

gów generowanych przez generator
funkcyjny: 25...75%,

✓ maksymalna amplituda napięcia na
wyjściu generatora funkcyjnego:
10Vpp,

✓ impedancja wyjściowa generatora
funkcyjnego: 600Ω,

✓ czas skanowania analizatora stanów
logicznych: 250ms...2s.

Rys. 4. Rys. 5.

liczba wyúwietlanych cyfr znacz¹-
cych wynosi 8, a†czasy wykony-
wania pomiarÛw mog¹ przyjmo-
waÊ nastÍpuj¹ce wartoúci: 0,1,
1†lub 10s. Kana³ pomiarowy dla
zakresu 5Hz...40MHz ma impe-
dancjÍ 1MΩ, a†jego czu³oúÊ wyno-
si 100mV (w†zakresie czÍstotli-
woúci wejúciowych 5Hz...10MHz)
i†200mV (dla czÍstotliwoúci
10MHz...40MHz). Z†kolei kana³ po-
miarowy dla sygna³Ûw o†czÍstotli-
woúciach z†zakresu 40MHz...1,3GHz
ma impedancjÍ 50Ω, a†jego czu-
³oúÊ zwiÍksza siÍ wraz ze wzros-
tem czÍstotliwoúci sygna³u wej-
úciowego (dla czÍstotliwoúci
80MHz...1,3GHz wynosi 200mV).
Jak widaÊ na rys. 5, w†tym trybie
pomiarowym na ekranie przyrz¹du
wyúwietlane s¹ jednoczeúnie: zmie-
rzona czÍstotliwoúÊ i†okres przebie-
gu, przy czym pomiar okresu odby-
wa siÍ tylko dla sygna³Ûw o†czÍs-
totliwoúci do 100MHz. Podczas
pomiarÛw przyrz¹d wyúwietla czas
od momentu w³¹czenia przyrz¹du.
Wyboru funkcji pomiÍdzy rÛø-

nymi trybami pracy przyrz¹du

W skład standardowego wyposażenia
przyrządu Wens 700S wchodzą:
✦ instrukcja obsługi,
✦ kable pomiarowe,
✦ dyskietka 3,5" z oprogramowaniem dla

systemu Windows 95/98/Me,
✦ baterie i zasilacz sieciowy,
✦ osłona typu holster,
✦ futerał.
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Przyrz¹d do testów dostarczy³a firma Merser-
wis, tel. (22) 831-42-56, www.merserwis.com.pl.

Dodatkowe informacje

moøna dokonaÊ za pomoc¹ obro-
towego prze³¹cznika, ktÛry spe³nia
jednoczeúnie rolÍ wy³¹cznika za-
silania (fot. 6). Dodatkowe funk-
cje, w†tym uruchamianie wbudo-
wanej w†przyrz¹d interaktywnej
pomocy, s¹ dostÍpne dziÍki wy-
posaøeniu przyrz¹du w†12 przy-
ciskÛw funkcyjnych, spoúrÛd ktÛ-
rych funkcje czterech s¹ automa-
tycznie zmieniane w†zaleønoúci
od aktualnie wykonywanych po-
miarÛw.
Wyniki prowadzonych pomia-

rÛw moøna zapisaÊ do wbudowa-
nej w†przyrz¹d pamiÍci nieulot-
nej, ktÛra umoøliwia przechowa-
nie do 15 rekordÛw stron gra-
ficznych lub tekstowych. Przyrz¹d
wyposaøono takøe w†interfejs
RS232, za pomoc¹ ktÛrego moøna
do³¹czyÊ go do komputera z†od-
powiednim oprogramowaniem lub
drukarki. SzybkoúÊ i†format ramki
transmisji danych, a†takøe wiele
innych parametrÛw zwi¹zanych
z†prac¹ przyrz¹du uøytkownik
moøe ustaliÊ za pomoc¹ specjal-
nego menu. Przyrz¹d wyposaøono
takøe w†kontekstow¹ pomoc uru-
chamian¹ za pomoc¹ jednego
z†przyciskÛw znajduj¹cych siÍ na
panelu operatora.
Do³¹czone na dyskietce oprogra-

mowanie u³atwia wspÛ³pracÍ
przyrz¹du z†komputerem rozsze-
rzaj¹c jeszcze moøliwoúci przy-
rz¹du. Miernik moøe byÊ zasilany
z baterii, pakietu akumulatorÛw
lub zasilacza sieciowego, bÍd¹-
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cego jednoczeúnie ³adowark¹.
Miernik jest wyposaøony w†wy-
³¹cznik czasowy.
Przyrz¹d jest zabezpieczony

przed uszkodzeniami, w tym z
powodu pomy³ek uøytkownika. Po
w³¹czeniu dokonuje samodiag-
nozy, ktÛrej wyniki s¹ wyúwiet-
lane na ekranie.
Przyrz¹d uzyska³ wiele miÍdzy-

narodowych certyfikatÛw, a pro-
ducent - firma WENS - certyfikat
ISO9001. Wiele z†zastosowanych
w przyrz¹dzie rozwi¹zaÒ jest
chronionych patentami.
Jak widaÊ z†tego krÛtkiego opi-

su, Wens 700S jest jednym z†naj-
bardziej uniwersalnych, spoúrÛd
dostÍpnych na naszym rynku,
przyrz¹dÛw pomiarowych. Jak wy-
kaza³y testy, jego walory uøytko-
we s¹ bardzo duøe, lecz niektÛre
z†jego cech uøytkowych (jak
wspomniane: analizator sygna³Ûw
logicznych, czy brak w†oscylosko-
pie moøliwoúci wyzwalania ze-
wnÍtrznego) s¹ mocno ograniczo-
ne funkcjonalnie. Prawdopodobnie
Wens 700S - jako pierwszy tak
zaawansowany przyrz¹d w†ofercie
firmy Wens - bÍdzie rozwijany
i†wymienione w†artykule niedo-
godnoúci zostan¹ usuniÍte. Øyczy-
my tego zarÛwno uøytkownikom,
jak i†producentowi.
Andrzej Gawryluk, AVT
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