S P R Z Ę T
Firma CIE wprowadzi³a na nasz rynek nowy
model uniwersalnego multimetru, ktÛrego
najwaøniejsz¹ cech¹ - jak wynika z do³¹czonej
do niego dokumentacji - jest odpornoúÊ na udary
mechaniczne, co predestynuje przyrz¹d do
zastosowaÒ serwisowych. O wraøeniach
z testu piszemy w artykule.

Na multimetrze jest doskonale widoczny napis Heavy
Duty Digital Multimeter i†nazwa modelu, naklejona zreszt¹ w†postaci etykietki z†odpowiednim nadrukiem. Jednak
w†do³¹czonej do przyrz¹du instrukcji nie znalaz³em rozwiniÍcia okreúlenia heavy duty,
a†wiÍc s¹dzÍ, øe do tej cechy
przyrz¹du naleøy podchodziÊ
z†pewn¹ ostroønoúci¹. Tym
bardziej, øe wygl¹d miernika
nie wskazuje na to, aby jego
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konstrukcja by³a jakoú specjalnie wzmacniana. Owszem,
obudowa
ma
ochraniacz
z†tworzywa przypominaj¹cego
trochÍ plastik, trochÍ gumÍ,
ale czy to wystarczy?
Jednym
z†waøniejszych,
w†prawdziwych miernikach
heavy duty, uøytkowych parametrÛw multimetru jest rozdzielczoúÊ pomiaru, od ktÛrej
zaleøy maksymalne wskazanie
na wyúwietlaczu. Model 9005
wyposaøono w†ciek³okrystalicz-

ny wyúwietlacz 3 3 / 4 cyfry
(maksymalne wskazanie: 3999).
Pod cyframi o†wysokoúci
16mm znajduje siÍ 40-segmentowy bargraf, ktÛrego wskazanie jest uaktualniane z†czÍstotliwoúci¹ 20Hz. G³Ûwny wyúwietlacz jest odúwieøany
2†razy na sekundÍ.
Funkcje pomiarowe wybiera
siÍ prze³¹cznikiem obrotowym, pe³ni¹cym jednoczeúnie
rolÍ wy³¹cznika zasilania.
Rozwi¹zanie takie jest trochÍ
niewygodne, gdyø aby wy³¹czyÊ przyrz¹d, naleøy obrÛciÊ
prze³¹cznik w†lewe, skrajne
po³oøenie. Na pewno nie odbywa siÍ to bez wp³ywu na
jego trwa³oúÊ. Ostatecznie
moøna w†ogÛle zrezygnowaÊ
z†wy³¹czania multimetru. Zrobi on to automatycznie, dziÍki funkcji Auto Power Off. Powoduje ona, øe po 30 minutach bezczynnoúci (zmian zakresu lub trybu pracy), miernik zostanie wy³¹czony automatycznie. ChÍÊ wy³¹czenia
sygnalizuje kilka sekund
wczeúniej krÛtkim sygna³em
düwiÍkowym.
DostÍpne w†multimetrze
9005 funkcje pomiarowe to:
✓ pomiar
napiÍcia
DC
i†AC RMS,
✓ pomiar pr¹du DC i†AC RMS ,

✓ pomiar rezystancji,
✓ testowanie ci¹g³oúci po³¹czeÒ,
✓ testowanie diod,
✓ pomiar pojemnoúci kondensatorÛw (w†tym polaryzowanych),
✓ pomiar czÍstotliwoúci,
✓ pomiar temperatury.
Miernik automatycznie dobiera zakres pomiarowy. Jednak, gdy zaproponowany zakres nie odpowiada uøytkownikowi, moøna klawiszem
RANGE ustawiÊ najodpowiedniejszy w†danej sytuacji. Przytrzymanie tego klawisza przez
ok. 2†sekundy lub zmiana funkcji, przywraca automatyczny
dobÛr zakresu. Klawiszem REL
D moøna w³¹czyÊ tryb pomiaru wzglÍdnego. WartoúÊ wskazywana przez miernik w†chwili naciúniÍcia tego przycisku
staje siÍ wartoúci¹ odniesienia
(zero na wyúwietlaczu). Czasami uøytkownika interesuj¹ tylko ekstremalne wskazania
przyrz¹du. W†takim przypadku
moøna klawiszem MIN/MAX
wybraÊ funkcjÍ zatrzaskiwania
na wyúwietlaczu wartoúci
maksymalnej lub minimalnej.
Wyúwietlany wynik bÍdzie siÍ
zmienia³ tylko wtedy, gdy zostanie zmierzona nowa wartoúÊ, odpowiednio maksymal-
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Tab. 1. Wybrane dane techniczne multimetru 9005
Napięcie DC
Zakres
Rozdzielczość

Dokładność

400mV

100µV

±(0,1%odczytu+2)

>100MΩ

4V

1mV

±(0,1%odczytu+2)

10MΩ

40V

10mV

±(0,1%odczytu+2)

9,1MΩ

400V

100mV

±(0,1%odczytu+2)

9,1MΩ

1000V

1V

±(0,1%odczytu+2)

9,1MΩ

Dokładność
(50Hz...500Hz)

Dokładność
(50Hz...1kHz)

Napięcie ACRMS
Zakres
Rozdzielczość

Impedancja wejściowa

400mV

100µV

±(1,2%odczytu+5)

nieokreślona

4V

1mV

±(1,0%odczytu+3)

±(1,5%odczytu+5)

40V

10mV

±(1,0%odczytu+3)

±(1,2%odczytu+5)

400V

100mV

±(1,0%odczytu+3)

±(1,2%odczytu+5)

750V

1V

±(1,2%odczytu+5)

±(1,5%odczytu+5)

Prąd DC
Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

Spadek napięcia

400µA

0,1µA

±(1,0%odczytu+1)

500mV

4mA

1µA

±(1,0%odczytu+1)

2,0mV

40mA

10µA

±(1,0%odczytu+1)

500mV

400mA

100µA

±(1,0%odczytu+1)

2,0mV

20A

10mA

±(2,0%odczytu+3)

500mV

Prąd ACRMS
Zakres
Rozdzielczość

Dokładność

Spadek napięcia

400µA

0,1µA

±(1,5%odczytu+4)

500mV

4mA

1µA

±(1,5%odczytu+4)

2,0mV

40mA

10µA

±(1,5%odczytu+4)

500mV

400mA

100µA

±(1,5%odczytu+4)

2,0mV

20A

10mA

±(2,5%odczytu+4)

500mV

Rezystancja
Zakres
Rozdzielczość

Dokładność

Napięcie w otwartym
obwodzie

400Ω

0,1Ω

±(0,5%odczytu+4)

−1,2V

4kΩ

1Ω

±(0,4%odczytu+2)

−0,45V

40kΩ

10Ω

±(0,4%odczytu+2)

−0,45V

400kΩ

100Ω

±(0,4%odczytu+2)

−0,45V

4MΩ

1kΩ

±(0,7%odczytu+4)

−0,45V

40MΩ

10Ω

±(1,5%odczytu+4)

−0,45V

(maks. 30s)

(maks. 30s)

Pojemność
Zakres
Rozdzielczość

Dokładność

4nF

1pF

±(3,0%odczytu+20)

40nF

10pF

±(3,0%odczytu+5)

400nF

100pF

±(3,0%odczytu+5)

4µF

1nF

±(3,0%odczytu+5)

40µF

10nF

±(3,0%odczytu+5)

400µF

0,1µF

±(5,0%odczytu+10)

4mF

1µF

±(5,0%odczytu+10)

40mF

10µF

±(5,0%odczytu+10)

Temperatura
Zakres

Rozdzielczość

−50oC do 400 oC

0,1oC

±(0,8%odczytu+2oC)

400oC do 1300oC

1o C

±(1,0%odczytu+2oC)

−58oF do 400oF

0,1oF

±(0,8%odczytu+4oF)

400oF

1o F

±(1,0%odczytu+4oF)

do

2372oF
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Rys. 1b.
na lub minimalna. Moøna teø
w³¹czyÊ uk³ad zapamiÍtywania
ekstremÛw, z†jednoczesnym
wyúwietlaniem wartoúci bieø¹cej. NajwiÍksze i†najmniejsze
wartoúci zmierzone s¹ dostÍpne po zakoÒczeniu pomiarÛw.
Podobn¹ do powyøszej funkcjÍ
uzyskuje siÍ po naciúniÍciu
klawisza PEAK±. Miernik
przechodzi wtedy w†tryb zapamiÍtywania wartoúci szczytowych. Funkcja ta dzia³a tylko
podczas pomiaru pr¹du i†napiÍcia AC/DC. Przytrzymanie
klawisza na ok. 2†sekundy inicjuje kalibracjÍ. Pod wyúwietlaczem znajduje siÍ rÛwnieø
klawisz HOLD, ktÛrym moøna
zamroziÊ na czas nieokreúlony
wskazania przyrz¹du.
Niew¹tpliwie podczas prac
warsztatowych bardzo przydatne s¹ funkcje pomiaru pojemnoúci kondensatorÛw i†czÍstotliwoúci sygna³Ûw. Trzeba jednak pamiÍtaÊ o†pewnych ograniczeniach. Deklarowana dok³adnoúÊ pomiaru czÍstotliwoúci obowi¹zuje tylko wtedy,
gdy wspÛ³czynnik wype³nienia
badanego przebiegu mieúci siÍ
w†przedziale 30...70%. Ponadto czu³oúÊ przyrz¹du nie jest
rewelacyjna i†wynosi powyøej
1V RMS dla zakresÛw do
400kHz oraz >2V RMS i†<5V RMS
dla zakresÛw 4MHz i†40MHz.
Multimetr 9005 umoøliwia
takøe pomiar temperatury
w†zakresie -50...1300 oC. Czujnikiem jest termopara typu K,
w³¹czana w†specjalne gniazdo
tuø pod prze³¹cznikiem funkcji pomiarowych. Umoøliwia
ona np. zmierzenie temperatury tranzystorÛw w†koÒcÛwkach mocy, czy procesorÛw
na p³ytach g³Ûwnych komputerÛw. Dok³adnoúÊ i†rozdzielczoúÊ pomiarowa jest w†takich
zastosowaniach w†zupe³noúci
wystarczaj¹ca.
Aby w†pe³ni zadowoliÊ
swoich klientÛw, producent
przewidzia³ moøliwoúÊ wspÛ³pracy miernika z†komputerem
PC. W†tym celu zosta³ on wy-

posaøony w†interfejs RS232,
a†uøytkownik otrzymuje przy
zakupie przyrz¹du rÛwnieø
program DMM Utility. Za jego
pomoc¹ moøna na ekranie
komputera obserwowaÊ on-line
wskazania przyrz¹du, zarÛwno
w†postaci cyfrowej jak i†analogowej. Do postaci analogowej
zaliczy³bym wirtualny bargraf,
identyczny z†tym, ktÛry znajduje siÍ na wyúwietlaczu LCD
oraz prosty wykres rysowany
w†dolnej czÍúci okna programu (rys. 1a). Wykres ten naleøy traktowaÊ jednak doúÊ
orientacyjnie. Na potwierdzenie tego moøna porÛwnaÊ rys.
1a i†rys. 1b, przedstawiaj¹ce
tÍ sam¹ sesjÍ pomiarow¹.
Na rys. 1b widnieje wykres
sporz¹dzony w†Excel-u na
podstawie danych wyeksportowanych z†programu. Program DMM Utility zapisuje
wyniki w†swoim w³asnym
formacie *.dmm lub eksportuje dane w†formacie tekstowym *.csv.
Odnosz¹c siÍ z†ca³ym szacunkiem dla intencji producenta, wspÛ³pracÍ multimetru
9005 z†komputerem traktowa³bym jednak z†przymruøeniem
oka. Oczywiúcie, moøna znaleüÊ praktyczne jej zastosowania. Wydaje siÍ jednak, øe
w†wiÍkszoúci przypadkÛw,
moøliwoúÊ ta bÍdzie wykorzystywana raczej rzadko.
Trudno napisaÊ coú na podsumowanie. Miernik nie b³yszczy jakimiú rewelacyjnymi
rozwi¹zaniami, ale i†nie odstaje od obowi¹zuj¹cych aktualnie wymagaÒ. Z†uwagi na
moøliwoúÊ pomiaru czÍstotliwoúci, przyda³aby siÍ moøe
choÊ jedna cyfra wiÍcej na
wyúwietlaczu.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jdolin@optimus.waw.pl

Dodatkowe informacje
Przyrz¹d do testów dostarczy³a
firma Biall, tel. (58) 322-11-91,
www.biall.com.pl.
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