S P R Z Ę T

PopularnoúÊ przenoúnych
miernikÛw uniwersalnych oraz
ich bogactwo asortymentowe
powoduje, øe w†zapomnienie
odesz³y stacjonarne mierniki
laboratoryjne. Stan ten
pog³Íbiaj¹ coraz wiÍksze
moøliwoúci funkcjonalne
miernikÛw przenoúnych.
Jednak mierniki laboratoryjne
nadal bÍd¹ niezast¹pione na
stanowiskach produkcyjnych
oraz w†serwisie.

Mierniki laboratoryjne charakteryzuj¹ siÍ jedn¹ niezaprzeczaln¹ zalet¹: na
ogÛ³ maj¹ swoje sta³e miejsce na stole
i†rzadko s¹ stamt¹d zabierane. Nie
trzeba ich wiÍc nerwowo szukaÊ wtedy, gdy s¹ pilnie potrzebne. Zasilanie
sieciowe uwalnia uøytkownika od pamiÍtania
o†wymienianiu
baterii,
a†bardzo czytelny wyúwietlacz powoduje, øe czasami wystarczy dos³ownie
ìrzut okaî aby - niemal podúwiadomie
- odczytaÊ wynik pomiaru. Jakie to jest
waøne, gdy obie rÍce s¹ zajÍte, a†do-

Tab. 1. Parametry techniczne
multimetru HiTESTER 3238.
Mierzone wielkości: napięcia i prądy DC i AC
(wartość True RMS), pomiar prądu cęgami,
rezystancja − pomiar zwykły
i niskonapięciowy, tester połączeń
elektrycznych, tester diod, miernik
częstotliwości
Funkcje pomiarowe: komparator, ustalanie
zera, automatyczny dobór zakresu,
uśrednianie wyniku, różne metody
wyzwalania, blokowanie klawiatury,
sygnalizacja dźwiękowa, zachowywanie
30 ustawień panelowych.
Zasilanie: 100/120/220/240VAC, 50/60Hz, 15VA
Temperatura i wilgotność pracy:
0...40oC, <80%,
dokładność gwarantowana
dla 23±5oC, <80%
Interfejsy: RS232C, GPIB, External I/O,
drukarka
Wymiary i waga: 215x80x256mm, 2,6kg
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tarcie do punktu pomiarowego wymaga g³Íbokiego sk³onu, wiedz¹ tylko
ci, co przez to kiedyú przeszli. Gdyby
jeszcze zajmowa³y trochÍ mniej miejsca... Wtedy zapewne sta³yby siÍ miernikami przenoúnymi i†utraci³yby swoje
zalety.
HiTESTER (model 3238) japoÒskiej
firmy HIOKI moøna bez w¹tpienia zakwalifikowaÊ do multimetrÛw laboratoryjnych. Ma ìpowaøneî wymiary:
215x80x256mm, waøy 2,6 kg i†jest zasilany z†sieci. Jego wybrane parametry
elektryczne zestawiono w†tab.†1.
Testom redakcyjnym zosta³ poddany
model 3228, bÍd¹cy rozbudowan¹
wersj¹ modelu 3237 (posiada wiÍcej
funkcji pomiarowych). Jak przysta³o
na wspÛ³czesny przyrz¹d, HiTESTER
wyposaøono w†interfejsy RS232C oraz
GPIB, pozwalaj¹ce wykorzystywaÊ go
na stanowiskach zautomatyzowanych
pomiarÛw. Dla osÛb przygotowuj¹cych
na nich oprogramowanie, duøym u³atwieniem bÍdzie na pewno moøliwoúÊ
zmiany z³oøonej konfiguracji przyrz¹du za pomoc¹ jednego tylko polecenia. Moøna bowiem zachowaÊ w†jego
pamiÍci nieulotnej do 30 ustawieÒ
miernika, uwzglÍdniaj¹cych wszystkie
moøliwe parametry. Zmiany takiej
moøna dokonaÊ rÛwnieø rÍcznie z†klawiatury. Nie sadzÍ jednak, by mia³o
to wiÍksze zastosowanie praktyczne,
gdyø poszczegÛlne konfiguracje s¹
rozpoznawane tylko po oznaczeniach
liczbowych, a†nie za pomoc¹ mnemonikÛw, ³atwiejszych do zapamiÍtania
przez operatora.

Wszystkich prze³¹czeÒ dokonuje siÍ
za pomoc¹ klawiatury wyposaøonej
w†gumowe klawisze. Podczas prÛb wydawa³o mi siÍ, øe dzia³a ona zbyt
twardo. Odnosi³o siÍ wraøenie, øe po
naciúniÍciu klawisza ca³a obudowa
ìodjeødøaî, a†øadnego efektu nie widaÊ. Udogodnieniem moøe byÊ ustawienie potwierdzenia naciúniÍcia klawisza krÛtkim düwiÍkiem buzzera. Na
pewno naleøy zadbaÊ o†to, aby miernik sta³ na chropowatej powierzchni.
Dzia³anie klawiatury w†zakresie ustawiania funkcji przyrz¹du i†jego zakresÛw pomiarowych moøe byÊ zablokowane. Blokada nie jest zdejmowana
nawet po wy³¹czeniu i†ponownym w³¹czeniu zasilania. Musi byÊ w†tym celu
naciúniÍta odpowiednia sekwencja klawiszy. Klawiatura jest podzielona na
dwa bloki (rys. 1). W†jednym zmienia
siÍ rodzaj wykonywanego pomiaru,
w†drugim dokonuje pozosta³ych ustawieÒ. Bloki s¹ rozdzielone zespo³em
wskaünikÛw informuj¹cych o†niektÛrych nastawach zwi¹zanych z†trybami
pracy przyrz¹du. Nad klawiatur¹
umieszczone jest 6-cyfrowe pole odczytowe z†15mm wyúwietlaczami LED.
7-segmentowe
wyúwietlacze
nie
zapewniaj¹ duøej czytelnoúci znakÛw
podczas wyúwietlania informacji alfanumerycznych (te jednak pojawiaj¹ siÍ
jedynie podczas ustawiania konfiguracji, a†wiÍc nie za czÍsto).
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A†teraz najwaøniejsze: co i†jak moøna tym przyrz¹dem mierzyÊ? Jak
w†kaødym szanuj¹cym siÍ multimetrze,
tak i†w†HiTESTER-ze mamy moøliwoúÊ
pomiaru: napiÍcia i†pr¹du przemiennego, rezystancji i†czÍstotliwoúci. DostÍpny jest tester przejúÊ elektrycznych,
sygnalizuj¹cy düwiÍkiem po³¹czenia
o†rezystancji mniejszej niø 50Ω, a†takøe tester diod (z³¹cz pÛ³przewodnikowych). Na uwagÍ zas³uguje specjalny,
niskopr¹dowy tryb pomiaru rezystancji,
zwiÍkszaj¹cy szansÍ ìprzeøyciaî badaÒ
przez wraøliwy element. Gdy miernik
jest ustawiony w†tryb pomiaru czÍstotliwoúci, dopuszczalna wartoúÊ napiÍcia
podana na zaciski wynosi 600VDC lub
700VRMSAC. Istnieje moøliwoúÊ pomiaru natÍøenia pr¹du specjalnymi cÍgami pomiarowymi, bez koniecznoúci
roz³¹czania po³¹czeÒ badanego obwodu. HiTESTER jest dostosowany do
3†typÛw cÍgÛw produkowanych przez
firmÍ HIOKI. Odpowiedni typ powinien byÊ wybrany przed pomiarem
z†menu konfiguracyjnego. Akcesoria te
nie s¹ jednak na wyposaøeniu standardowym.
Przyrz¹dem moøna wykonywaÊ pomiary z†trzema, wybieranymi przez
uøytkownika, okresami prÛbkowania
(FAST, MEDIUM, SLOW). Istnieje teø
moøliwoúÊ ustawienia rÍcznego wyzwalania. W†tym trybie pomiar nastÍpuje tylko po naciúniÍciu przeznaczonego do tego celu klawisza lub po pojawieniu siÍ impulsu wyzwalaj¹cego
na specjalnym wyprowadzeniu gniazda
EXT I/O. Dodatkowo, jeden z†parametrÛw pozwala na ustalenie opÛünienia
miÍdzy sygna³em wyzwalaj¹cym, a†momentem dokonania pomiaru. Zakres
pomiarowy jest wybierany rÍcznie lub
automatycznie. W†praktyce moøe siÍ
zdarzaÊ, øe wskazania przyrz¹du bÍd¹
ulegaÊ wahaniom wynikaj¹cym np.
z†niestabilnoúci ürÛde³ referencyjnych
lub byÊ nastÍpstwem zmiany kabli po³¹czeniowych. W†takiej sytuacji uøytkownik moøe z†klawiatury ìwywo³aÊî
procedurÍ regulacji zera. Wskazane jest
wykonanie tej operacji zawsze na pocz¹tku serii pomiarÛw. Przy okazji
naleøy w†tym miejscu wspomnieÊ, øe
w†mierniku HiTESTER moøna wprowa-

Tab. 2. Zakresy pomiarowe multimetru HiTESTER 3238.
Mierzona wielkość

Zakresy

Napięcie DC
Napięcie AC
Prąd DC
Prąd AC
Prąd (pomiar cęgami)
Częstotliwość
Rezystancja

199,99mV, 1999,99mV, 19,9999V, 199,999V, 1000,00V
1999,99mV, 19,9999V, 199,999V, 750,00V
199,99mA, 1999,99mA
199,99mA, 1999,99mA
w zależności od typu cęgów pomiarowych od 10A do 1000A
10Hz...30kHz (2000mV...700V)
199,999Ω, 1999,99Ω, 19,9999kΩ, 199,999kΩ, 19999,99kΩ,
19,9999MΩ, 100MΩ
1999,99Ω, 19,9999kΩ, 199,999kΩ, 19999,99kΩ

Rezystancja
(pomiar niskoprądowy)
Test połączeń
elektrycznych
Test diod

2000Ω, 100µA, 0,45V,
sygnał dźwiękowy dla połączeń o rezystancji mniejszej od 50Ω
2000mV, 1mA

dziÊ w³asn¹ wartoúÊ poziomu zerowego, pe³ni¹cego rolÍ poziomu odniesienia, co umoøliwia wykonywanie pomiarÛw wzglÍdnych. Szkoda tylko, øe
wyniki nie mog¹ byÊ wtedy wyúwietlane w†skali logarytmicznej (w†dB).
W†trybie ìFASTî, miernik dokonuje
(co 30 minut) automatycznie autokalibracji wzmocnienia i†offsetu, co trwa
ok. 65ms. Jest wiÍc niezauwaøalne
przez uøytkownika. Wyúwietlany jest
wynik uúrednienia kilku pomiarÛw.
LiczbÍ tÍ moøna ustalaÊ w†granicach
od 2†do 100.
OprÛcz wymienionych wyøej funkcji
pomiarowych, za pomoc¹ HiTESTER-a
moøna rÛwnieø kontrolowaÊ, czy badana wielkoúÊ nie przekracza wczeúniej ustalonych przez uøytkownika
wartoúci progowych. Jest to doskona³e
udogodnienie np. podczas selekcji elementÛw ze wzglÍdu na wartoúÊ
jakiegoú parametru lub sprawdzania
parametrÛw strojenia urz¹dzeÒ na taúmie produkcyjnej. Komparator - na
przekroczenie zakresu - zawsze reaguje zapaleniem odpowiedniej lampki
oraz wystawieniem sygna³u Hi, Lo lub
In w†gnieüdzie EXT I/O (opcjonalnie
sygna³em düwiÍkowym). B³¹d moøe
byÊ sygnalizowany, gdy wartoúÊ badanego parametru wykracza poza ustawione progi, jak i†wÛwczas, gdy
wartoúÊ parametru mieúci siÍ w†tym
zakresie.
MoøliwoúÊ sterowania przyrz¹dem
poprzez ³¹cza RS232C lub GPIB, to

naprawdÍ olbrzymia zaleta wspÛ³czesnej aparatury pomiarowej, a†wiÍc i†HiTESTER-a. Za ich pomoc¹, moøna wybraÊ kaødy tryb pracy przyrz¹du, ustawiÊ dowolny parametr lub zakres pomiarowy.
Bogata lista rozkazÛw jest bardzo
dobrze opisana w†instrukcji. Opisy s¹
ilustrowane licznymi przyk³adami. Zamieszczono takøe dwa krÛciutkie programy pokazuj¹ce jak moøna samodzielnie stworzyÊ zautomatyzowane
stanowisko pomiarowe. Nieco dziwny
wydaje siÍ byÊ tylko zastosowany jÍzyk, jakim jest N88BASIC. Ale BASIC,
jak to BASIC. Juø sama nazwa wskazuje, øe nie powinien mieÊ z†nim trudnoúci nawet pocz¹tkuj¹cy elektronik.
HiTESTER ³¹czy siÍ z†komputerem poprzez gniazda ³¹cz RS232C lub GPIB
znajduj¹ce siÍ z†ty³u obudowy. Tam
teø jest z³¹cze EXT I/O, przez ktÛre
moøna sterowaÊ przyrz¹dem za pomoc¹ sygna³Ûw elektrycznych, a†nie za
pomoc¹ transmitowanych do niego poleceÒ, jak w†przypadku RS232C i†GPIB.
Nie daje to oczywiúcie pe³nego komfortu obs³ugi. Funkcje pomiarowe s¹
wybierane w†tym przypadku na zasadzie wywo³ania jednego z†trzydziestu
zaprogramowanych ustawieÒ panelowych, o†ktÛrych by³a mowa wczeúniej.
Poprzez z³¹cze EXT I/O moøna do³¹czyÊ specjaln¹ drukarkÍ, dokumentuj¹c¹ wyniki pomiarÛw w†trakcie ich
przeprowadzania.
MyúlÍ, øe laboratoryjny miernik
uniwersalny HiTESTER raczej nie zainteresuje elektronikÛw amatorÛw. Ci
bÍd¹ wybieraÊ przyrz¹d dla siebie
spoúrÛd duøo mniejszych multimetrÛw przenoúnych. Na pewno jednak
odda on nieocenione us³ugi w†laboratoriach szkolnych i†uczelnianych,
warsztatach, serwisach i†zak³adach
produkcyjnych.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jdolin@optimus.waw.pl

Dodatkowe informacje
Rys. 1.
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Przyrz¹d do testów w redakcji udostêpni³a firma
Labimed, tel./fax: (22) 642-16-23 .
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