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profesjonalny mostek pomiarowy
W†artykule prezentujemy
miernik RLC produkowany przez
japoÒsk¹ firmÍ Hioki. Przyrz¹d
jest sterowany mikrokontrolerem,
ale - jak siÍ zaraz przekonacie konsekwencje tego nie s¹ tak
banalne, jak zazwyczaj.

Podstawowe możliwości i parametry mostka
Hioki−3522:
✓ umożliwia pomiar następujących parametrów:
modułów impedancji i admitancji, przesunięcia
fazowego, pojemności i indukcyjności zastępczych
(równoważnych), współczynnika stratności,
współczynnika dobroci, rezystancji, przewodności,
rezystancji zastępczej (równoważnej), reaktancji
i susceptancji,
✓ zakres częstotliwości sygnału testowego:
0..100kHz,
✓ zakres napięcia sygnału testowego: 10mV..5V,
✓ zakres wartości prądu sygnału testowego:
10µA..99,99mA,
✓ impedancja wyjściowa: 50Ω,
✓ możliwość uśredniania zadanej ilości wyników
pomiaru,
✓ możliwość ustalenia szybkości pomiarów,
✓ wyzwalanie pomiarów ręczne lub automatyczne,
✓ przyrząd jest wyposażony w funkcję monitorowania
sygnału testowego.

Zakresy pomiarowe mostka Hioki−3522:
✗
✗
✗
✗
✗

Y, G, B: 99,999S..5nS (5 cyfr),
R, X: 0,001mΩ..200MΩ (5 cyfr),
C: 0,32pF..1nF (5 cyfr),
Q: 0,01..999,99 (5 cyfr),
D: 0,00001..9,99999 (6 cyfr).
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Mostek pomiarowy Hioki-3522 jest
przyrz¹dem zdecydowanie wyrÛøniaj¹cym siÍ wúrÛd urz¹dzeÒ, jakie testowaliúmy dotychczas. Wynika to z†faktu ca³kowitego zautomatyzowania (na øyczenie!) procedury pomiarowej i†zastosowania ciek³okrystalicznego ekranu dotykowego. Zastosowanie niezwykle nowoczesnych i†ci¹gle niezbyt popularnych zw³aszcza w†przyrz¹dach pomiarowych rozwi¹zaÒ zdecydowa³o o tym, øe jest to
przyrz¹d niezwykle przyjazny uøytkownikowi.
Zastosowanie ekranu dotykowego spowodowa³o, øe na p³ycie czo³owej przyrz¹du znajduje siÍ tylko piÍÊ gniazd (cztery
z†ich s³uø¹ do do³¹czenia adaptera pomiarowego, pi¹te jest zaciskiem uziemienia),
w³¹cznik zasilania i†regulator kontrastu.
Wszystkie nastawy przyrz¹du modyfikowane s¹ przez uøytkownika przy pomocy
wirtualnych przyciskÛw wyúwietlanych na
ekranie i†dostosowanych do kontekstu wykonywanych operacji. Pomocne uøytkownikowi bÍdzie logicznie u³oøone menu,
przy pomocy ktÛrego moøna zadaÊ wszelkie parametry pomiaru, zapisaÊ w†wewnÍtrznej pamiÍci do 30 rÛønych konfiguracji pomiarowych, zmieniÊ wielkoúÊ
wyúwietlanych znakÛw, dowolnie przeskalowaÊ wynik, zadaÊ pr¹d, lub napiÍcie
na wejúciu mostka, ustaliÊ czÍstotliwoúÊ
i†sta³opr¹dowy offset sygna³u testowego...
Moøna tak wiele, øe przeciÍtny uøytkownik nie bÍdzie w†stanie wykorzystaÊ wiÍkszoúci funkcji, ktÛre niew¹tpliwie przydadz¹ siÍ w†laboratorium pomiarowym.
SzczegÛlnie istotn¹ zalet¹ prezentowanego przyrz¹du jest moøliwoúÊ przetestowania elementu w warunkach, w jakich
bÍdzie on pÛüniej pracowa³ (czÍstotliwoúÊ,
pr¹d). Z†ty³u mostka znajduje siÍ gniazdo
umoøliwiaj¹ce wymianÍ informacji z†otoczeniem, co wymaga zastosowania dedykowanego interfejsu. Po zastosowaniu dru-

karkowego adaptera do³¹czonego do tego
z³¹cza moøliwe jest drukowanie wynikÛw
pomiaru. Drugim istotnym dla uøytkownika elementem znajduj¹cym siÍ z†ty³u
przyrz¹du jest prze³¹cznik blokuj¹cy ìklawiaturÍî wyúwietlan¹ na ekranie. DziÍki
niemu unika siÍ ryzyka przypadkowej
zmiany nastaw, co mog³oby negatywnie
wp³yn¹Ê na prowadzone pomiary. Informacja o†zablokowaniu klawiatury wyúwietlana jest na ekranie.
Mostek Hioki-3522 potrafi zmierzyÊ 14
parametrÛw testowanego elementu lub obwodu, z†czego jednoczeúnie wyúwietlane
s¹ wyniki czterech wybranych pomiarÛw.
W†dowolnej chwili uøytkownik moøe zmodyfikowaÊ listÍ wyúwietlanych parametrÛw, dopuszczalne jest takøe wy³¹czenie
wyúwietlania parametrÛw, jeøeli mierzona
jest np. tylko impedancja. W wyposaøeniu
standardowym mostka znajdujÍ siÍ przystawka umoøliwiaj¹ca testowanie uk³adÛw
wymagaj¹cych wstÍpnej polaryzacji (kondensatory elektrolityczne, z³¹cza pÛ³przewodnikowe i in.).
Tak - w†ogromnym skrÛcie - przedstawiaj¹ siÍ moøliwoúci przyrz¹du firmy
Hioki. Jest to, wed³ug mnie, jeden z†najnowoczeúniejszych mostkÛw pomiarowych RLC oferowanych przez firmy handlowe na naszym rynku. Pomimo zastosowania zaawansowanych metod obrÛbki
wynikÛw pomiarÛw i†ich pe³nej automatyzacji, Hioki-3522 trudno bÍdzie zaliczyÊ
do grona laboratoryjnych ìog³upiaczyî,
uniemoøliwiaj¹cych wp³yniÍcie na przyjÍt¹ przez przyrz¹d metodykÍ pomiaru.
Wymagaj¹cy uøytkownik bez trudu poradzi sobie z†wykonaniem dowolnych, takøe nietypowych, pomiarÛw.
Andrzej Kazub, AVT
Prezentowany w†artykule przyrz¹d udostÍpni³a redakcji firma Labimed, tel.
(0-22) 642-19-73.
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