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Kiedyú popularne by³y multimetry ìLavoî,
pÛüniej nieúmiertelne UM-ki. Nieliczni
szczÍúliwcy byli posiadaczami V-640,
ale to by³y juø mierniki z†innego úwiata
i†nie kaødy mÛg³ sobie na nie pozwoliÊ.
PÛüniej Metex zdominowa³
i†ìucyfrowi³î krajowy úwiat
pomiarowy. Dzisiaj trudno jest
wyliczyÊ producentÛw i†typy
dostÍpnych w†handlu multimetrÛw.
Przed zakupem warto
wiÍc dobrze
przejrzeÊ oferty,
aby nie
przep³acaj¹c,
zaspokoiÊ swoje
potrzeby.

W†przyrz¹dzie uwagÍ przykuwa duSam mam wys³uøonego Metexa
ments Corporation, ktÛra w†za³¹czonej
øy wyúwietlacz LCD, ktÛry przez sei†juø od d³uøszego czasu zastanainstrukcji, po znaku ® obok logo zakundÍ po w³¹czeniu przypomina, øe
wiam siÍ nad jego wymian¹, bo bramieúci³a dopisek, øe jest úwiatowym
wyposaøony jest w†podkuje mu kilku istotnych
úwietlanie. Na ekranie
ìwynalazkÛwî, jakie stoTrue RMS niegdyś
o†wymiarach 64x46 mm
suje siÍ w†aktualnie proDawniej mierniki mierzyły wartość szczytową
rozmieszczono szereg pÛl
dukowanych przyrz¹dach.
wskaünikowych, wyúwietAle dopÛki nie spadnie sygnału (prostowanie i filtrowanie dolnoprzepusto−
laj¹cych istotne informacje
ze sto³u, dot¹d chyba bÍwe), a następnie przy założeniu, że jest to
zaleøne od ustawionych
dzie mi s³uøy³.
sygnał sinusoidalny, „przeliczały” wartość
funkcji przyrz¹du.
Hmm... muszÍ to grunszczytową na skuteczną. Jeśli kształt mierzonego
Wynik pomiaru jest wytownie przemyúleÊ. ByÊ sygnału był inny niż sinusoidalny, to wyświetlany
úwietlany na piÍciu cyfmoøe decyzjÍ u³atwi mi
wynik różnił się od prawidłowej wartości.
rach. Maksymalne wskazawynik testÛw kolejnego
nie to 50000. Cyfry maj¹ wysokoúÊ
przyrz¹du, ktÛry dotar³ do redakcji
liderem w†testach i†pomiarach. Niech
15 mm. Nad nimi widoczne jest
w†celu przetestowania. Miernik ten
i†tak bÍdzie, chociaø wolÍ, gdy tego
mniejsze, 4-cyfrowe pole, w ktÛrym
wyprodukowa³a fabryka Fine Instrutypu opinie wypowiadaj¹ klienci.
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wyúwietlana jest wartoúÊ dodatkowego parametru zwi¹zanego z†aktualnie
mierzon¹ wielkoúci¹ (maksymalnie
do 5000). Na przyk³ad, podczas pomiaru wartoúci skutecznej napiÍcia
zmiennego wyúwietlana jest czÍstotliwoúÊ mierzonego sygna³u. Pod wyúwietlaczem cyfrowym umieszczono
bargraf, ktÛry w†tym modelu ma 25
segmentÛw. Wyúwietlacz, mimo øe
na pierwszy rzut oka robi dobre
wraøenie, ma jednak jedn¹ wadÍ.
Wed³ug mojej oceny, zastosowano
w†nim zbyt ciemne t³o, co znacznie
zmniejsza kontrast. MoøliwoúÊ w³¹czenia podúwietlenia nie rozwi¹zuje
problemu, gdyø znacz¹co wp³ywa na
zuøycie baterii (4-krotnie skraca ich
øywotnoúÊ).
Funkcje pomiarowe w†modelu 707
wybierane s¹ prze³¹cznikiem obrotowym. Miernikiem moøna mierzyÊ:
napiÍcia i†pr¹dy sta³e i†zmienne,
czÍstotliwoúÊ, rezystancjÍ, pojemnoúÊ, temperaturÍ oraz testowaÊ
ci¹g³oúÊ po³¹czeÒ i†sprawdzaÊ diody.
W†wiÍkszoúci przypadkÛw wstÍpnie ustawiona funkcja wymaga jeszcze bardziej szczegÛ³owego okreúlenia. Do tego celu s³uø¹ cztery klawisze funkcyjne umieszczone tuø
pod wyúwietlaczem. Ich funkcje
zmieniaj¹ siÍ w†zaleønoúci od sytuacji pomiarowej i†dlatego u†do³u ekranu pojawiaj¹ siÍ odpowiednie,
kontekstowe opisy. Miernik mierzy
prawdziw¹ wartoúÊ skuteczn¹ (true
RMS), co dzisiaj moøe juø nie dziwi, ale kiedyú by³y z†tym spore
problemy. PrzypomnÍ wiÍc, øe dawniej mierniki tak naprawdÍ mierzy³y
wartoúÊ szczytow¹ sygna³u (prostowanie i†filtrowanie dolnoprzepustowe), a†nastÍpnie przy za³oøeniu, øe
jest to sygna³ sinusoidalny, ìprzelicza³yî wartoúÊ szczytow¹ na skuteczn¹. Jeúli kszta³t mierzonego sygna³u by³ inny niø sinusoidalny, to
wyúwietlany wynik rÛøni³ siÍ od
prawdziwej wartoúci. Znaj¹c wspÛ³czynnik kszta³tu badanego przebiegu,
moøna by³o prawdziw¹ wartoúÊ skuteczn¹ obliczyÊ rÍcznie. Problemy
zaczyna³y siÍ, gdy kszta³t przebiegu
mierzonego napiÍcia by³ nietypowy
lub nieznany. Wtedy pomiar by³ tylko orientacyjny. Opisywany miernik
radzi sobie z†tym problemem niezaleønie od kszta³tu i†sk³adowej sta³ej
mierzonego napiÍcia lub pr¹du. Wynik jest zawsze prawid³owy.
Mierz¹c napiÍcia zmienne moøna
na dodatkowym wyúwietlaczu wyúwietliÊ stosunek bieø¹cej wartoúci
napiÍcia do wartoúci napiÍcia odniesienia. Wynik jest wtedy podawany
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w†jednostkach dB lub dBm. Wybieraj¹c dB, domyúln¹ wartoúci¹ napiÍcia referencyjnego jest 1†V. W†przypadku dBm, jest to takie napiÍcie,
ktÛre powoduje wydzielenie 1†mW
mocy na rezystancji odniesienia
rÛwnej 600†Ω. W†obydwu przypadkach wartoúci referencyjne mog¹ byÊ
zmieniane przez uøytkownika. Podczas pomiaru czÍstotliwoúci istnieje
moøliwoúÊ ustawienia na dodatkowym wyúwietlaczu wartoúci wspÛ³czynnika wype³nienia lub czasu
trwania impulsu, ktÛrego pocz¹tek
okreúla siÍ od narastaj¹cego lub opadaj¹cego zbocza. Czasami, podczas
prac warsztatowych, trzeba okreúliÊ
temperaturÍ w†badanym urz¹dzeniu.

dB a dBm
Skala logarytmiczna
(decybelowa) służy do
określania względnych
wartości różnych wielkości
(napięcia, natężenia prądu
itp.). Często jest wykorzysty−
wana do określania
względnej wartości mocy
zgodnie ze wzorem:

x[db] = 10 ⋅ log10

P1
P2

gdzie:
P1 − to moc wyjściowa,
P2 − to moc wejściowa.
W systemach w.cz. częściej
jest stosowana skala dBm

x[dbm] = 10 ⋅ log10

P1
1mW

lub

x[dbW] = 10 ⋅ log10

P1
1W

gdzie moc 1 mW lub
1 W jest mocą referencyjną
wydzielaną na typowej
impedancji (najczęściej
50/75/600 Ω ) obciążenia.
W Internecie są dostępne
kalkulatory umożliwiające
przeliczanie różnych
jednostek w dB, jeden
z lepszych znajduje się pod
adresem: http://ho−
me.att.net/~wittenberg/
radar/calculators/
dbcalc.htm.

Rys. 1
Miernik Finest 707 umoøliwia wykonanie odpowiedniego pomiaru, dziÍki wyposaøeniu go w†czujnik temperatury. Dok³adnoúÊ w†tym przypadku nie jest zbyt duøa, bo wynosi
±†3oC, ale najczÍúciej i†tak w†zupe³noúci wystarczy. Wynik moøe byÊ
wyúwietlany w†stopniach Celsjusza
lub Fahrenheita.
Nad prze³¹cznikiem zakresÛw znajduje siÍ zespÛ³ szeúciu klawiszy, za
pomoc¹ ktÛrych uaktywnia siÍ dodatkowe funkcje miernika. Jedn¹
z†nich jest wyszukiwanie minimum,
maksimum lub obliczanie wartoúci
úredniej w†serii pomiarÛw. Funkcja
ta dzia³a dla wszystkich mierzonych
wielkoúci.
Domyúlnym trybem pracy miernika po w³¹czeniu zasilania jest pomiar z†automatycznym doborem zakresÛw. Zakres moøna jednak ustawiÊ wed³ug w³asnych potrzeb klawiszem RANGE. Podczas pomiarÛw
porÛwnawczych jest to czÍsto bardziej praktyczne. D³uøsze przytrzymanie klawisza ponownie prze³¹cza
miernik w†tryb automatyczny.
Interesuj¹c¹ funkcj¹ miernika jest
wykrywanie krÛtkich zak³ÛceÒ impulsowych. W³¹cza siÍ j¹ po naciúniÍciu
klawisza 1†ms†PEAK. Miernik sygnalizuje ìwychwycenieî szpilki napiÍciowej lub pr¹dowej krÛtkim sygna³em düwiÍkowym, a†na wyúwietlaczu
moøna odczytaÊ zatrzaúniÍt¹ wartoúÊ
maksymaln¹ lub minimaln¹ - zaleønie
od polaryzacji zak³Ûcenia.
Podczas wyznaczania np. charakterystyk przejúciowych wzmacniaczy
lub filtrÛw, czÍsto korzysta siÍ z†pomiarÛw rÛønicowych (odchylenia
wartoúci bieø¹cej od wartoúci
odniesienia). W†mierniku Finest 707
moøna taki pomiar przeprowadziÊ
doúÊ ³atwo po naciúniÍciu klawisza
REL†D. Spowoduje to przepisanie
aktualnie wskazywanej wartoúci na
dodatkowy wyúwietlacz i†jednoczesne wyzerowanie wyúwietlacza g³Ûwnego. Wskazanie zarejestrowane podczas naciskania klawisza staje siÍ od
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tego momentu wartoúci¹ referencyjn¹, a†wyúwietlany wynik jest odchyleniem wartoúci bieø¹cej od przyjÍtej jako odniesienie. Pewn¹ niedogodnoúci¹ jest to, øe wskazania s¹
bezwzglÍdne, tzn. podawane w†jednostkach wielkoúci mierzonej. W†podobnych pomiarach najczÍúciej pos³ugujemy siÍ logarytmiczn¹ skal¹
wzglÍdn¹, czyli decybelami. Pomiar
t¹ metod¹ jest moøliwy, chociaø
mniej dogodny. Odpowiednie czynnoúci by³y opisane wczeúniej.
NiedogodnoúÊ polega na tym, øe nie
da siÍ jednym klawiszem ustaliÊ napiÍcia referencyjnego, trzeba wystukiwaÊ kaød¹ cyferkÍ oddzielnie. Gdy
wynik pomiaru zachowuje siÍ niestabilnie, moøna go zamroziÊ na wyúwietlaczu klawiszem Hold. WÛwczas, niezaleønie od zmian mierzonej wielkoúci, wyúwietlacz pokazuje
zatrzaúniÍt¹ w†chwili naciskania klawisza wartoúÊ. Kolejne naciúniÍcie
tego klawisza wprowadza miernik
w†tryb Auto Hold, w†ktÛrym wyúwietlacz bÍdzie ìpod¹øa³î za zmieniaj¹c¹ siÍ wartoúci¹ mierzonej wielkoúci, a†kaødorazowe wykrycie ustabilizowania siÍ warunkÛw zostanie
zasygnalizowane krÛtkim sygna³em
düwiÍkowym i†jednoczeúnie nowa
wartoúÊ bÍdzie wpisana do wyúwietlacza pomocniczego. Jeúli uøytkownik uzna, øe bieø¹cy wynik pomiaru
jest z†jakichú powodÛw szczegÛlnie
waøny, moøe go zachowaÊ w†pamiÍci miernika. KrÛtkie naciúniÍcie klawisza MEM spowoduje wyúwietlenie
menu z†pozycjami: Store, Recall
i†Clear. Ich znaczenia s¹ oczywiste.
Aby unikn¹Ê przypadkowego skasowania pamiÍci, po wybraniu opcji
Clear trzeba jeszcze potwierdziÊ
swÛj zamiar dodatkowym naciúniÍciem klawisza. D³uøsze przytrzymanie klawisza MEM powoduje w³¹czenie podúwietlania wyúwietlacza na
czas okreúlony w†menu konfiguracyjnym miernika. Menu to wywo³uje
siÍ, gdy w†chwilÍ po w³¹czeniu
przyrz¹du zostanie naciúniÍty odpowiedni klawisz funkcyjny. Moøna
w†menu uaktywniÊ opcjÍ automatycznego wy³¹czania przyrz¹du po
zadanym przez uøytkownika czasie,
ustaliÊ czas podúwietlania lub zdecydowaÊ o†uøywaniu sygna³u düwiÍkowego. W†czasie prowadzonych
przeze mnie prÛb zauwaøy³em, øe
ustawiony czas podúwietlania obowi¹zywa³ jednak tylko do momentu
wy³¹czenia miernika. Jeúli to nast¹pi³o, podúwietlanie zawsze trwa³o
ok. 25†s. W†codziennej pracy bardzo
irytuj¹c¹ cech¹ miernika moøe byÊ
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Tab. 1. Dane techniczne miernika Finest 707
Wyświetlacz LCD

Zasilanie
Wymiary
Waga
Pamięć pomiarów

podstawowy: maks. wskazanie 50000
pomocniczy: maks. wskazanie 5000
bargraf: 25−segmentowy, 40 pomiarów/s
bateria 9V, 150 godzin pracy bez podświetlania
208x103x54 mm
ok. 655 g
20 rekordów danych

Zakresy pomiarowe
Napięcia DC
Napięcia AC

Impedancja wejściowa
Prądy DC
Prądy AC
Rezystancja
Pojemność
Częstotliwość

Współczynnik wypełnienia
Temperatura

50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1000 V
błąd 0,05%+2 na większości zakresów
500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1000 V
błąd zależny od częstotliwości dla f<1kHz 0,3%+10 na większości
zakresów
10 MΩ/30pF
500 mA, 5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A, 10 A
błąd 0,1%+5 na większości zakresów
500 mA, 5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A, 10 A
błąd zależny od częstotliwości dla f<1kHz 0,3%+5 na większości zakresów
50 Ω, 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 50 MΩ
błąd 0,1%+2 na większości zakresów
5 nF, 50 nF, 500 nF, 5 µF, 50 µF, 500 µF, 5000 µF
błąd od 1,0%+5 do 3,5%+5
50 Hz, 500 Hz, 5 kHz, 50 kHz, 500 kHz, 5 MHz
błąd 0,002%+3
fmin=0,5Hz
czułość 250mV
0,1% do 99,9% (0,5 Hz do 300 kHz)
szerokość impulsu > 3ms
−50oC do 1300oC (−58oF do 2372oF)
dokładność ±3oC z termoparą typu K

to, øe nie zapamiÍtuje on aktualnych
ustawieÒ opcji.
Finest 707 wyposaøono w†izolowany optycznie interfejs RS232C oraz
okienkowy program dla komputerÛw
PC (rys. 1). Za jego pomoc¹ moøna
obserwowaÊ wyniki pomiarÛw na ekranie komputera, a†takøe w†pewnym
zakresie sterowaÊ miernikiem. DostÍpne s¹ wszystkie klawisze funkcyjne, jednak rodzaj pracy musi byÊ
ustawiony rÍcznie. Obs³uga programu
jest bardzo ³atwa. Producent uzna³
nawet, øe wszystko odbywa siÍ na
tyle intuicyjnie, øe w†do³¹czonej do
miernika instrukcji nie znalaz³o siÍ
nawet s³owo o†programie. Nie jest on
teø wyposaøony w†system pomocy.
Okno programu nie mieúci siÍ na ekranie przy rozdzielczoúci 600x800
pikseli. Trzeba wiÍc przyzwyczaiÊ siÍ
do uøywania paskÛw przewijania lub
ustawiÊ rozdzielczoúÊ karty na minimum 1024x768. Z†lewej strony okna
dzia³aj¹cego programu jest widoczny
wirtualny miernik, oczywiúcie do
z³udzenia przypominaj¹cy Finesta
707, na ktÛrego wyúwietlaczu wskazywany jest aktualny wynik pomiaru. CzÍstotliwoúÊ transmitowania danych do komputera moøe byÊ ustawiana przez uøytkownika. Prawa
czÍúÊ ekranu jest przeznaczona na tabelaryczne lub graficzne zobrazowa-

nie pomiarÛw. Wyboru dokonuje siÍ,
ìnaciskaj¹cî odpowiedni¹ zak³adkÍ.
Kaød¹ z†powyøszych form raportu
moøna ³atwo wydrukowaÊ, gorzej
jest z†wyeksportowaniem danych
w†celu ewentualnej obrÛbki w†innych programach. Moøna jedynie zapisaÊ je we w³asnym firmowym formacie *.qrp.
Gdy pierwszy raz uruchomi³em
program, mia³em wraøenie, øe niemal nic w†nim nie dzia³a. Autorzy
zastosowali bowiem ìrzeübionyî wygl¹d napisÛw, jakiego uøywa siÍ najczÍúciej do zasygnalizowania, øe dana opcja programu jest wy³¹czona.
Nie ukrywam, øe d³ugo musia³em
siÍ do takiego wygl¹du ekranu przyzwyczajaÊ.
No cÛø, testy zosta³y zakoÒczone.
Refleksje przedstawi³em powyøej.
Czy pomog³y mi podj¹Ê decyzjÍ
o†zakupie nowego multimetru?
Z†pewnoúci¹ tak, ale kaødy z†CzytelnikÛw musi tak¹ decyzjÍ podj¹Ê samodzielnie.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl
Dodatkowe informacje
Cena: .................................................. 650 z³
Przyrz¹d do testów udostêpni³a firma NDN,
www.ndn.com.pl, tel./fax: (22) 641-15-47, tel.
(22) 641-61-96.
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