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Podstawowe informacje dotyczące certyfikatu CE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
DEKLARACJA ZGODNOĝCI
Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Producent:
HAMEG Instruments GmbH · Industriestraße 6 · D-63533 Mainhausen
Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das
Produkt / The HAMEG Instruments GmbH herewith declares
conformity of the product / HAMEG Instruments GmbH déclare la
conformite du produit / HAMEG Instruments GmbH niniejszym
deklaruje zgodnoĞü swojego produktu:
Bezeichnung:
Product name:
Designation:
Nazwa:

LCR-Messbrücke
LCR-Bridge
Ponty de Mesure RLC
Mostek RLC

Typ / Type / Type / Typ:

HM8118

mit / with / avec / z:

HO820

Optionen / Options /
Options / Opcje:

HZ184, HZ186, HZ188, HO118

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec
les directives suivantes / z poniĪszymi przepisami:
EMV Richtlinie 89 / 336 / EWG ergänzt durch 91/ 263 / EWG, 92 / 31/ EWG
EMC Directive 89 / 336 / EEC amended by 91/ 263 / EWG, 92 / 31/ / Normes
harmonisées utilisées EEC Directive EMC 89 / 336 /CEE amendée par
91/ 263 / EWG, 92 / 31/CEE
Dyrektywa kompatybilnoĞci elektromagnetycznej 89 / 336 /EWG
zmieniona dyrektywami 91/263 EWG, 92 / 31/EWG
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG
Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC
Directive des equipements basse 73/23/CEE amendée par 93/ 68/CEE
Dyrektywa urządzeĔ niskonapiĊciowych 73/23/EWG zmieniona
dyrektywą 93/ 68/EWG
Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied /
Stosowane normy zharmonizowane:
Sicherheit / Safety / Sécurité / BezpieczeĔstwo:
EN 61010-1:2001 / IEC (CEI) 1010-1:2001: Überspannungskategorie /
Overvoltage category / Catégorie de surtension / Kategoria
przepiĊciowa: II
Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution /
Poziom zanieczyszczeĔ: 2
Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /
Compatibilité électromagnétique / KompatybilnoĞü
elektromagnetyczna:
EN 61326-1/A1: Störaussendung / Radiation / Emission / Emisja:
Tabelle / table / tableau / tabela 4; Klasse / Class / Classe / Klasa B.
Störfestigkeit / Immunity / Imunitee / OdpornoĞü: Tabelle / table / tableau /
tabela A1.
EN 61000-3-2 /A14: Oberschwingungsströme / Harmonic current
emissions/ Émissions de courant harmonique / Prądowe zakáócenia
harmoniczne: Klasse / Class / Classe / Klasa D.

Produkty firmy HAMEG Instruments speániają wymogi norm
kompatybilnoĞci elektromagnetycznej. Wyroby firmy są testowane zgodnie z normami wáaĞciwymi dla danego rodzaju i typu
urządzenia. Gdy dla okreĞlonego parametru obowiązują róĪne
wartoĞci graniczne, firma stosuje te, które przewidują najostrzejsze wymogi. W przypadku testów emisyjnych klasy 1B stosowane są normy obowiązujące dla urządzeĔ przeznaczonych dla
drobnej wytwórczoĞci. Z kolei testy odpornoĞci (podatnoĞci) produkowanych urządzeĔ na zakáócenia elektromagnetyczne przeprowadzane są przez HAMEG wedáug standardów dla urządzeĔ
przemysáowych.
Wszystkie przewody poáączeniowe mają znaczący wpáyw zarówno na emisjĊ zakáóceĔ, jak i odpornoĞü danego urządzenia na
zakáócenia. PoniewaĪ uĪywane przewody i kable znacznie siĊ
róĪnią w zaleĪnoĞci od przeznaczenia, to w celu minimalizacji
zakáóceĔ elektromagnetycznych naleĪy podczas pomiarów bezwzglĊdnie przestrzegaü podanych niĪej zaleceĔ i warunków.

1. Przewody do transmisji cyfrowej
Kable wykorzystywane do sterowania i transmisji cyfrowej miĊdzy przyrządami i urządzeniami peryferyjnymi (komputer, drukarka, interfejs itp.) muszą byü odpowiednio ekranowane. JeĪeli
w instrukcji obsáugi danego urządzenia nie podano inaczej, naleĪy przyjąü zasadĊ, Īe wszystkie przewody transmisji danych
(wejĞciowe, wyjĞciowe, sygnaáowe, sterujące) nie mogą byü
dáuĪsze niĪ 3 metry. Gdy interfejs przyrządu wyposaĪony jest
w kilka gniazd poáączeniowych, to w czasie pomiarów uĪywane
moĪe byü tylko jedno.
Podstawowym warunkiem gwarantującym prawidáowoĞü transmisji cyfrowej jest stosowanie przewodów podwójnie ekranowanych. Z przeznaczeniem dla szyny danych standardu IEEE
firma HAMEG produkuje kable poáączeniowe typu HZ72.

2. Przewody pomiarowe (sygnaáowe)
Podstawową zasadą w technice pomiarowej jest stosowanie do
poáączenia wejĞcia przyrządu z punktem pomiarowym moĪliwie
najkrótszych przewodów. JeĪeli w instrukcji obsáugi urządzenia
nie podaje siĊ inaczej, to naleĪy staraü siĊ, aby przewody sygnaáowe nie przekraczaáy dáugoĞci 3 metrów i byáy stosowane tylko
w pomieszczeniach.
Przewody sygnaáowe powinny byü ekranowane (np. przewód
koncentryczny typu RG58/U). Przy pracy z generatorami sygnaáowymi obowiązkowe jest stosowanie przewodów podwójnie
ekranowanych. Niezwykle waĪne jest prawidáowe podáączenie
ekranu przewodów do zacisku o potencjale zerowym.

3. Wpáyw zewnĊtrznych pól elektromagnetycznych
Podczas pracy w obecnoĞci silnych pól magnetycznych i/lub
elektrycznych nie da siĊ uniknąü ich wpáywu na pracĊ przyrządu,
nawet przy starannym skonfigurowaniu obwodu pomiarowego.
Pola takie nie spowodują wprawdzie uszkodzenia lub wadliwej
pracy przyrządów produkcji HAMEG Instruments, jednak wprowadzają báĊdy odczytu, które w indywidualnych przypadkach
mogą byü wiĊksze niĪ to wynika ze specyfikacji urządzenia.

HAMEG Instruments GmbH

EN 61000-3-3: Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage
fluctuations and flicker / Fluctuations de tension et du flicker /
Fluktuacje i migotania napiĊcia.
Datum / Date / Date / Data
02. 04. 2008

Unterschrift / Signature / Signatur / Podpis

Holger Asmussen
Manager
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Programowany mostek RLC
HM8118

HZ188: 4-przewodowy
adapter pomiarowy SMD
(w komplecie przyrządu)

HZ184: Przewody pomiarowe typu Kelvina (w komplecie)

HZ181: 4-przewodowy adapter pomiarowy z páytkami
kontaktowymi

5

DokáadnoĞü podstawowa: 0,05%

5

Funkcje pomiarowe: L, C, R, lZl, X, lYl, G, B, D, Q, Ĭ, ǻ, M, N

5

CzĊstotliwoĞci testowe: 20Hz…200kHz

5

Do 12 pomiarów na sekundĊ

5

Tryb szeregowy i równolegáy

5

Funkcja okreĞlania przedziaáów i poziomów granicznych mierzonych
wartoĞci przeznaczona do sortowania podzespoáów (opcja)

5

WewnĊtrznie programowane wartoĞci napiĊcia i prądu polaryzacji

5

Pomiary parametrów transformatorów

5

Polaryzacja kondensatorów zewnĊtrznym napiĊciem do 40V

5

W komplecie kable pomiarowe typu Kelvina i 4-przewodowy adapter
do pomiarów elementów SMD

5

Izolowany galwanicznie interfejs transmisyjny USB/RS-232,
Opcjonalny interfejs IEEE-488 (GPIB)
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Wyzwalanie przyrządu:

Mostek RLC HM8118

Parametry w temp. 23ºC po 30-minutowym nagrzewaniu przyrzĆdu
Warunki testu parametrów
NapiĊcie testowe:
1Vrms
Korekcja zera przy zwarciu i rozwarciu wejĞcia
Czas pomiaru:
SLOW

Auto, L+Q, L+R, C+D, C+R, R+Q,
Z+ș, Y+ș, R+X, G+B, N-ș, M
Auto, szeregowy, równolegáy
wartoĞü, odchylenie bezwzglĊdne
lub odchylenie procentowe
2…99 pomiarów

Obwody zastĊpcze:
Odczyt wyniku:
UĞrednianie:

DokáadnoĞü
Parametry podstawowe:

Impedancja:
100Mȍ
4Mȍ
1Mȍ
25kȍ

dokáadnoĞü podstawowa (napiĊcie
testowe 1,0V; czas pomiaru SLOW /
MEDIUM; automatyczny dobór
zakresu; skáadowa staáa wyáączona;
polaryzacja wyáączona)
Przy pomiarach w trybie FAST
podaną wartoĞü naleĪy podwoiü.

0,2% + lZl / 1,5GȎ

0,05% +
lZl / 2GȎ

0,1% +
lZl / 1,5GȎ

100ȍ
2,5ȍ
10mȍ

0,5% +
lZl / 100MȎ
0,2% +
lZl / 100MȎ

0,1% + 1mȎ / lZl

0,2% +
2mȎ / lZl

0,3% + 1mȎ / lZl

0,5% +
2mȎ / lZl

20Hz

1kHz

Parametry drugorzĊdne:
DokáadnoĞü podstawowa D i Q:
DokáadnoĞü kąta fazowego:

10kHz

70ms
125ms
0,7s

Pozostaáe funkcje i dane techniczne

WyĞwietlacz
Tryby pomiarowe:

OpóĨnienie wyzwalania:
Czas pomiaru (f  1kHz):
FAST:
MEDIUM:
SLOW:

praca ciągáa, wyzwalanie rĊczne
lub zdalne przez interfejs,
interfejs Handlera lub wejĞcie TRIG
0…999ms ze skokiem 1ms

0,5%
+
5mȎ / lZl
+
lZl / 10MȎ

100kHz

± 0,0001 przy f = 1kHz
± 0,005° przy f = 1kHz

Monitor syg. testowego:
Kompensacja báĊdu:
PamiĊü ustawieĔ:
Zabezpieczenie wejĞcia:
Pomiary z napiĊciem
osáonowym (tryb GUARD):

napiĊcie, prąd
zwarcie, rozwarcie, obciąĪenie
9 kompletnych nastaw przyrządu
Vmaks<¥ 2/C
dla Vmaks< 200V, C w faradach
(1 dĪul zgromadzonej energii)

Ground, Driver lub Auto (z bezpiecznikiem)
Tryb Ĩródáa napiĊciowego (Ĩródáo 25ȍ)
Wspóáczynnik temperaturowy
dla funkcji R, L lub C:
± 5ppm / °C
Interfejsy:
USB/RS-232 (standard),
IEEE-488 (opcja)
Klasa ochronnoĞci:
I (EN61010-1)
Zasilanie:
110/230V ±10%, 50/60Hz, kat. II
Pobór mocy:
ok. 20W
Temperatura podczas pracy:
+5qC…+40qC
Temperatura przechowywania: -20qC…+70qC
Maks. wilgotnoĞü:
5%...80% RH (bez kondensacji)
Wymiary (Sz. x Wys. x Gá.):
285 x 75 x 365mm
Waga:
ok. 4kg

WyposaĪenie standardowe: kabel sieciowy, instrukcja obsáugi,
4-przewodowy kabel pomiarowy Kelvina HZ184, 4-przewodowy
adapter SMD HZ188
WyposaĪenie opcjonalne:
HZ181 4-przewodowy adapter pomiarowy z páytkami
kontaktowymi
HZ186 4-przewodowy adapter do pomiaru transformatorów
HZ188 4-przewodowy adapter do pomiaru elementów SMD
HO118 Interfejs biningowy
HO880 Interfejs IEEE-488 (GPIB)

Zakresy pomiarowe
lZl, R, X:
lYl, G, B:
C:
L:
D:
Q:
ș:
ǻ:
M:
N:

0,01mȍ…100Mȍ
10nS…1000S
0,01pF…100mF
10nH…100kH
0,0001…9,9999
0,1…9999,9
-180°…+180°
-999,99%...999,99%
1µH…100H
0,95…500

Funkcje pomiarowe i warunki pomiarów
CzĊstotliwoĞü testowa:
DokáadnoĞü czĊstotliwoĞci:
Poziom sygnaáu testowego AC:
RozdzielczoĞü:
DokáadnoĞü poziomu:
WewnĊtrzne napiĊcie polaryzacji:
RozdzielczoĞü:
ZewnĊtrzne napiĊcie polaryzacji:
WewnĊtrzny prąd polaryzacji:
RozdzielczoĞü:
Dobór zakresu:

20Hz…200kHz (69 wartoĞci)
± 100ppm
50mVrms…1,5Vrms
10mVrms
± (5% + 5mV)
0…+ 5,00VDC
10mV
0... + 40VDC (bezpiecznik 0,5A)
0…+ 200mA
1mA
Auto i Hold (rĊczny)

HM8118
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WAĩNE INFORMACJE

STOP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Stosowane symbole
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

- Uwaga, przestrzegaü zaleceĔ instrukcji obsáugi!
- Uwaga! Wysokie napiĊcie!
- Zacisk ochronny (uziemienie)
- Istotna informacja
- Stop! MoĪliwoĞü uszkodzenia przyrządu!

Rozpakowanie urządzenia
Niezwáocznie po rozpakowaniu przyrządu naleĪy sprawdziü,
czy dostawa jest kompletna oraz czy urządzenie nie ma
Ğladów uszkodzeĔ mechanicznych lub luĨno przemieszczających siĊ czĊĞci wewnątrz obudowy. JeĪeli uszkodzenia
takie zostaną stwierdzone, naleĪy jak najszybciej powiadomiü sprzedawcĊ sprzĊtu i w Īadnym przypadku nie wáączaü
przyrządu do sieci.
Ustawianie przyrządu
Urządzenie moĪe pracowaü w dwóch pozycjach. Konstrukcja przednich nóĪek umoĪliwia ustawienie przyrządu pod
niewielkim kątem (okoáo 10q), co poprawia widocznoĞü wyĞwietlacza (rysunek 1).
Po záoĪeniu nóĪek (rysunek 2) przyrząd moĪe byü ustawiany na innych urządzeniach HAMEG’a.
W takim przypadku nóĪki górnego instrumentu wchodzą
w specjalne gniazda na górnej czĊĞci obudowy urządzenia
poniĪej (rysunek 3), tworząc stabilny mechanicznie zestaw
pomiarowy. Nie naleĪy ustawiaü na sobie wiĊcej niĪ 3 przyrządów. WyĪszy zestaw grozi utratą stabilnoĞci, a takĪe nie
zapewnia odpowiedniego cháodzenia urządzeĔ.

Rysunek 1

Przechowywanie
Przyrząd naleĪy przechowywaü w suchym pomieszczeniu.
JeĪeli urządzenie byáo naraĪone na skrajne temperatury,
przed wáączeniem zasilania na stanowisku pomiarowym
naleĪy odczekaü minimum 2 godziny.
Zasady bezpieczeĔstwa
Przyrząd zostaá zaprojektowany i przetestowany zgodnie
z normą VDE 0411/1 ustalającą wymagania bezpieczeĔstwa dla elektronicznego sprzĊtu pomiarowego. Producent
gwarantuje, Īe miernik opuĞciá fabrykĊ w stanie zapewniającym peáne bezpieczeĔstwo uĪytkowania i speánia wymagania normy europejskiej EN61010-1 zgodnej ze standardem miĊdzynarodowym IEC61010-1. Aby zachowaü parametry bezpieczeĔstwa konstrukcji urządzenia na niezmienionym poziomie i byü pewnym peánego bezpieczeĔstwa
podczas pracy z przyrządem, naleĪy bezwzglĊdnie stosowaü siĊ do zaleceĔ i ostrzeĪeĔ zawartych w instrukcji. PoniewaĪ mostek jest urządzeniem I klasy bezpieczeĔstwa,
wszystkie czĊĞci obudowy i chassis są podáączone do styku
ochronnego wtyczki sieciowej. Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa przyrząd musi byü zasilany z gniazda sieciowego z
koákiem uziemiającym poprzez kabel z przewodem ochronnym (3-Īyáowy) albo poprzez transformator separujący.
Nie wolno przerywaü podáączenia przyrządu do
przewodu ochronnego sieci w jakimkolwiek
punkcie wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.
NapiĊcie sieciowe na stanowisku pomiarowym powinno
byü zgodne ze specyfikacją przyrządu.
- Przed otwarciem obudowy naleĪy bezwzglĊdnie odáączyü kabel sieciowy i przewody z wszystkich wejĞü
i wyjĞü przyrządu.
-

W kaĪdym z poniĪszych przypadków naleĪy bezwzglĊdnie
zaprzestaü korzystania z przyrządu i do czasu dokáadnego
sprawdzenia i/lub naprawy zabezpieczyü go przed przypadkowym uĪyciem:
- przyrząd jest w widoczny sposób uszkodzony,
- zniszczona jest izolacja kabla sieciowego,
- oprawka bezpiecznika sieciowego jest wypalona,
stopiona lub uszkodzona w inny sposób,
- wewnątrz obudowy poruszają siĊ luĨne czĊĞci,
- urządzenie nie dziaáa,
- przyrząd byá dáugo przechowywany w niesprzyjających
warunkach (na powietrzu lub w duĪej wilgotnoĞci),
- w czasie transportu urządzenie byáo poddane silnym
wstrząsom (m.in. z powodu záego opakowania).
Warunki i Ğrodowisko pracy przyrządu

Rysunek 2

Miernik przeznaczony jest do pracy w przemyĞle, w drobnej
wytwórczoĞci oraz w serwisie urządzeĔ elektronicznych.
Przyrząd zaprojektowano do pracy w suchych i czystych
pomieszczeniach. Nie wolno pracowaü miernikiem w miejscach o duĪej wilgotnoĞci i zapyleniu oraz w atmosferze
zawierającej gazy wybuchowe i agresywne korozyjnie.
Dozwolona temperatura otoczenia w czasie pracy przyrządu wynosi od +5°C do +40°C. Transportowaü i przechowywaü urządzenie moĪna w temperaturze -20°C do +70°C.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe po ekspozycji przyrządu na niską temperaturĊ i w otoczeniu, gdy moĪliwa jest kondensacja pary
wodnej trzeba przed wáączeniem zasilania odczekaü minimum 2 godziny w celu ustabilizowania siĊ temperatury elementów wewnĊtrznych urządzenia.

Rysunek 3

Transport
Zaleca siĊ zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek koniecznoĞci ewentualnej wysyáki przyrządu do naprawy. NaleĪy pamiĊtaü, Īe uszkodzenia urządzenia powstaáe
w transporcie a spowodowane niewáaĞciwym opakowaniem
są wyáączone z gwarancji.

PoáoĪenie przyrządu w czasie pracy jest dowolne, o ile nie
zostanie ograniczona cyrkulacja powietrza cháodzącego
(cháodzenie konwekcyjne). Do pracy ciągáej zaleca siĊ pracĊ w pozycji poziomej lub z lekkim pochyleniem.
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Nominalne parametry pracy urządzenia uzyskuje siĊ
w temperaturze otoczenia 23qC i po 30 minutach nagrzewania jego obwodów wewnĊtrznych. Parametry podane bez
tolerancji odpowiadają Ğredniej wartoĞci danego parametru
dla produkowanych przyrządów.
Gwarancja i naprawy przyrządu
Wszystkie urządzenia produkowane przez HAMEG podlegają rygorystycznej kontroli jakoĞci. KaĪdy przyrząd przed
opuszczeniem fabryki jest poddawany 10-godzinnemu
cyklowi starzenia. Podczas takiego przerywanego testu
zostają wykryte prawie wszystkie usterki, które mogą powstaü w procesie produkcji. Po cyklu starzeniowym przeprowadzany jest koĔcowy test jakoĞciowy i funkcjonalny,
który sprawdza wszystkie tryby pracy przyrządu i zgodnoĞü
jego parametrów elektrycznych ze specyfikacją.
Warunki gwarancji na przyrządy odpowiadają przepisom
prawnym obowiązującym w kraju sprzedaĪy. Reklamacje
naleĪy skáadaü bezpoĞrednio u dostawcy urządzenia.
Warunki dla klientów z UE
W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej klienci
z obszaru Unii Europejskiej mogą kontaktowaü siĊ bezpoĞrednio z firmą HAMEG. OczywiĞcie serwis fabryczny firmy
HAMEG jest do dyspozycji klientów równieĪ po upáywie
okresu gwarancyjnego.
Autoryzacja wysyákowa
Przed wysáaniem przyrządu do naprawy do serwisu
HAMEG’a naleĪy uzyskaü numer autoryzacji RMA (Return
Material Authorization) ze strony www.hameg.com lub
faksem. W przypadku braku odpowiedniego opakowania
transportowego moĪna je zamówiü w dziale serwisu firmy
pod numerem +49 (0) 6182-800-500 lub przez e-mail pod
adresem service@hameg.com .
Utrzymanie i konserwacja
Omawiany przyrząd nie wymaga Īadnych czynnoĞci utrzymaniowych. Zabrudzenia obudowy moĪna czyĞciü miĊkką
szmatką, zwilĪoną w razie koniecznoĞci 1% roztworem áagodnego detergentu. Táuste plamy moĪna usunąü benzyną
ekstrakcyjną. Do czyszczenia wyĞwietlacza naleĪy uĪywaü
wyáącznie wilgotnej szmatki.
Do czyszczenia przyrządu nie uĪywaü alkoholu, rozpuszczalników lub past czyszczących.
W Īadnym wypadku substancje páynne nie
mogą dostaü siĊ do wnĊtrza obudowy! UĪycie
innych Ğrodków czyszczących niĪ podane wyĪej moĪe spowodowaü uszkodzenie powierzchni plastykowych i lakierowanych.
Bezpiecznik sieciowy
Przyrząd wyposaĪono w dwa wewnĊtrzne bezpieczniki sieciowe 0,8A typu T. W przypadku stwierdzenia przepalenia
bezpiecznika urządzenie naleĪy odesáaü do naprawy do
autoryzowanego serwisu. Wymiana bezpiecznika przez
uĪytkownika nie jest dozwolona.
Zasilanie
CzĊstoĞciomierz moĪe byü zasilany w szerokim zakresie
napiĊü sieciowych od 105V do 253V, 50/60Hz ±10%, dlatego nie jest wyposaĪony w selektor napiĊcia zasilania.
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ELEMENTY REGULACYJNE

Sekcja MODE
14

AUTO/MODE (przycisk)
Aktywacja trybu automatycznego doboru obwodu
zastĊpczego (szeregowy lub równolegáy) mierzonego
elementu.

15

SER (przycisk)
Ustawienie szeregowego obwodu zastĊpczego
mierzonego elementu.

16

PAR (przycisk)
Ustawienie równolegáego obwodu zastĊpczego
mierzonego elementu.

Páyta czoáowa
1

2

POWER (przycisk)
Wáącznik zasilania urządzenia. Gniazdo kabla sieciowego znajduje siĊ na tylnej Ğciance.
WyĞwietlacz (LCD)
WyĞwietlane są: wyniki i jednostki pomiarów, zakres
pomiarowy, czĊstotliwoĞü i poziom napiĊcia testowego, typ obwodu zastĊpczego, funkcje, parametry, status przyrządu i komunikaty operacyjne.

Sekcja RANGE

Sekcja MENU
3

SELECT (przycisk)
Przycisk rozwijania menu zawierającego podmenu
SETUP, CORR, SYST i BIN (gdy zainstalowany jest
opcjonalny interfejs biningowy HO118).

4

ENTER (przycisk)
Przycisk wprowadzania wartoĞci wejĞciowych.

5

ESC (przycisk)
Przycisk wyjĞcia z bieĪącego trybu (obsáuga menu).

6

PokrĊtáo nastawcze (pokrĊtáo z przyciskiem)
PokrĊtáo do wprowadzania parametrów.

7

(przyciski)
Przyciski nawigacyjne (przyciski strzaáki) sáuĪące do
obsáugi menu oraz ustawiania funkcji i parametrów.

Sekcja SET
8

FREQ (przycisk)
Ustawianie czĊstotliwoĞci testowej pokrĊtáem nastawczym 6 lub przyciskami nawigacyjnych 7 .

9

LEVEL (przycisk)
Ustawianie poziomu sygnaáu testowego.

10

BIAS (przycisk)
Ustawianie napiĊcia lub prądu polaryzacji (w zaleĪnoĞci od funkcji pomiarowej).

17

SELECT (przycisk)
Przeáączanie miĊdzy automatycznym (AUTO) i rĊcznym trybem doboru zakresu pomiarowego.

18

UP (przycisk)
Przeáączenie do wyĪszego zakresu pomiarowego.

19

DOWN (przycisk)
Przeáączenie do niĪszego zakresu pomiarowego.

Gniazda wejĞciowe
L CUR (gniazdo BNC)
WyjĞcie niskoprądowe - wyjĞcie sygnaáu do pomiarów
w trybie szeregowym (generator sygnaáu).
21 L POT (gniazdo BNC)
WejĞcie niskonapiĊciowe - wejĞcie do pomiarów
w trybie równolegáym (pomiary napiĊciowe).
22 H POT (gniazdo BNC)
WejĞcie wysokonapiĊciowe – wejĞcie/wyjĞcie
do pomiarów w trybie równolegáym (mostek pomiarowy).
23 H CUR (gniazdo BNC)
WejĞcie wysokoprądowe - wejĞcie sygnaáu do pomiarów w trybie szeregowym (pomiary prądowe).
20

24

BIAS MODE/ESC (przycisk)
Wybór miĊdzy polaryzacją zewnĊtrzną i wewnĊtrzną
oraz wyjĞcie z menu bez akceptacji wprowadzonej
wartoĞci.

25

TRIG MODE/ENTER (przycisk)
Wybór trybu wyzwalania: wewnĊtrzne, zewnĊtrzne,
rĊczne. ZakoĔczenie wprowadzania bieĪącej wartoĞci
w postaci numerycznej.

Sekcja ZERO
11

OPEN (przycisk)
Wykonanie kompensacji przy rozwartym wejĞciu.

12

SHORT (przycisk)
Wykonanie kompensacji przy zwartym wejĞciu.

13

LOAD (przycisk)
Wykonanie kompensacji pod znanym obciąĪeniem.
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26

BIAS/
(przycisk)
Aktywacja/dezaktywacja napiĊcia lub prądu polaryzacji oraz kasowanie ostatniego wprowadzonego znaku
podczas bezpoĞredniego wpisywania wartoĞci.

38

L-Q/1 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru indukcyjnoĞci L i dobroci
Q oraz cyfra 1 przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.

27

TRIG/UNIT (przycisk)
Wyzwalanie miernika w trybie rĊcznym oraz wybór
jednostek pomiaru.

39

28

AUTO/6 (przycisk)
Ustawienie trybu pomiarów automatycznych oraz cyfra 6 klawiatury numerycznej przy bezpoĞrednim
wprowadzaniu parametrów.

Z-Ĭ/7 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru impedancji Z i kąta fazowego Ĭ oraz cyfra 7 przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.

40

DISPLAY MODE (przycisk)
Przeáączanie trybu pracy wyĞwietlacza: wyĞwietlanie
zmierzonych wartoĞci z lub bez parametrów pomiaru.

29

M/ ņ (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru indukcyjnoĞci wzajemnej
M lub znak „–” przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów numerycznych.

41

RECALL/STORE (przycisk)
Przycisk wewnĊtrznej pamiĊci ustawieĔ. Zapis
i odczyt do 10 kompletów ustawieĔ miernika.

30

R-Q/5 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru rezystancji R i dobroci Q
oraz cyfra 5 klawiatury numerycznej przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.

42

31

N-Ĭ/. (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru przekáadni transformatora
N i kąta fazowego Ĭ oraz znak „ . ” przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.

REMOTE/LOCAL (przycisk)
Dioda przycisku Ğwieci (REMOTE), gdy przyrząd jest
sterowany zdalnie przez interfejs 47 . Powrót do sterowania lokalnego nastĊpuje po naciĞniĊciu przycisku, o ile przyciski páyty czoáowej nie są w stanie blokady.

43

Masa (gniazdo bananowe 4mm)
Gniazdo masy przyrządu podáączone bezpoĞrednio
do przewodu ochronnego sieci zasilającej.

32

C-R/4 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru rezystancji R i pojemnoĞci
C oraz cyfra 4 klawiatury numerycznej przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.

ĝcianka tylna
44

TRIG INPUT (gniazdo BNC)
WejĞcie zewnĊtrznego sygnaáu wyzwalającego.

33

G-B/0 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru konduktancji G i susceptancji B oraz cyfra 0 klawiatury numerycznej przy
bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.

45

BIAS FUSE (oprawka bezpiecznika)
Bezpiecznik wejĞciowy zewnĊtrznego napiĊcia polaryzacji.

34

C-D/3 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru pojemnoĞci C i wspóáczynnika rozproszenia (tangensa kąta strat) D oraz
cyfra 3 klawiatury numerycznej przy bezpoĞrednim
wprowadzaniu parametrów.

46

ext. BIAS (4mm gniazda bananowe bezpieczne)
WejĞcie (+, -) zewnĊtrznego napiĊcia polaryzacji.

47

INTERFACE
Podwójny interfejs transmisyjny USB/RS-232 (izolowany galwanicznie) do zdalnego sterowania miernikiem. Opcjonalnie dostĊpny interfejs GPIB (HO880).

48

HANDLER INTERFACE (25-pinowe gniazdo D-Sub)
WyjĞcie do synchronizacji pracy przyrządu zewnĊtrznym handlerem (opcja HO118).

49

Gniazdo kabla sieciowego

35

R-X/9 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru rezystancji R i reaktancji
X oraz cyfra 9 klawiatury numerycznej przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.

36

L-R/2 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru indukcyjnoĞci L i rezystancji R oraz cyfra 2 przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.

37

Y-Ĭ/8(przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru admitancji Y i kąta fazowego Ĭ oraz cyfra 8 przy bezpoĞrednim wprowadzaniu parametrów.
Kopiowanie, rozpowszechnianie,
przedruk i publikacja w całości lub częściach
HM8118
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CZYNNOĝCI WSTĉPNE
Przed przystąpieniem do pierwszych pomiarów, jak równieĪ
po kaĪdym transporcie, naleĪy dokáadnie sprawdziü opakowanie transportowe i przyrząd pod kątem ewentualnych
uszkodzeĔ. Nie naleĪy pracowaü przyrządem, jeĪeli na jego
zewnĊtrznych czĊĞciach (obudowa, wyĞwietlacz itp.) są
widoczne Ğlady uszkodzenia. JeĪeli opakowanie transportowe lub materiaáy wypeániające są uszkodzone, naleĪy
sprawdziü kompletnoĞü zawartoĞci opakowania oraz
sprawnoĞü mechaniczną i funkcjonalną przyrządu. JeĪeli
zawartoĞü opakowania jest niekompletna, stwierdza siĊ
usterki mechaniczne lub elektryczne, albo gdy urządzenie
nie przejdzie pomyĞlnie autotestu, który jest przeprowadzany automatycznie po wáączeniu zasilania, naleĪy skontaktowaü siĊ z autoryzowanym przedstawicielem firmy HAMEG
lub bezpoĞrednio z dziaáem serwisu w Niemczech.
Podáączenie do sieci
Przed podáączeniem przyrządu do sieci upewniü siĊ, Īe
napiĊcie sieci na stanowisku pomiarowym ma parametry
zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tylnej Ğciance
urządzenia. PoniewaĪ miernik moĪe byü zasilany szerokim
zakresem napiĊü, nie ma potrzeby rĊcznego ustawiania
napiĊcia sieciowego.

UWAGA! Przyrząd ten przeznaczony do obsáugi przez wykwalifikowany personel posiadający gruntowną wiedzĊ o zagroĪeniach wystĊpujących przy pomiarach elektrycznych.
W celu zachowania elementarnego bezpieczeĔstwa miernik musi byü zasilany jedynie
z gniazdka sieciowego z koákiem uziemiającym. NaleĪy dbaü, aby ciągáoĞü przewodu
ochronnego kabla zasilającego byáa zawsze
zachowana. Jest bardzo waĪne, aby przed
wykonaniem jakichkolwiek poáączeĔ obwodu
pomiarowego w pierwszej kolejnoĞci podáączyü kabel zasilający (3-Īyáowy) przyrządu do
gniazdka sieciowego z przewodem ochronnym i do gniazda na tylnej Ğciance.
Podstawową zasadą jest podáączenie do sieci i wáączenie
zasilania miernika przed podaniem na jego wejĞcie jakiegokolwiek sygnaáu. JeĪeli pojawia siĊ oczywisty problem
w funkcjonowaniu przyrządu, to nie naleĪy kontynuowaü
pomiarów i wszystkie sygnaáy wejĞciowe powinny zostaü
odáączone od miernika.
Na tylnej Ğciance urządzenia zlokalizowane jest gniazdo
bezpiecznika zewnĊtrznego napiĊcia polaryzacji (ext.
BIAS). JeĪeli zachodzi koniecznoĞü wymiany tego bezpiecznika, naleĪy najpierw odáączyü przyrząd od sieci zasilającej i wyjąü oprawkĊ bezpiecznika za pomocą ĞrubokrĊta
z odpowiednią koĔcówką. Oprawka jest mocowana
w gnieĨdzie zatrzaskiem sprĊĪynowym i w celu wymiany
bezpiecznika naleĪy ją nacisnąü i obróciü. Zabronione jest
„naprawianie” spalonego bezpiecznika lub zwieranie gniazda bezpiecznikowego. Wszelkie uszkodzenia bĊdące efektem takich czynnoĞci powodują utratĊ gwarancji na przyrząd.

Lokalizacja bezpiecznika wejĞcia ext. BIAS.
W przypadku wymiany naleĪy stosowaü tylko bezpiecznik
poniĪszego typu: F 0,5A / 400V AC, obudowa ceramiczna
z wypeániaczem táumiącym páomieĔ, 6,3 x 32mm, zgodnoĞü
z normą IEC 127.III lub DIN 41 662 (zamiennie DIN 41 571
p. 3).
Wáączenie miernika HM8118
Zasilanie mostka RLC wáącza
siĊ naciĞniĊciem przycisku
POWER na páycie czoáowej.
Wszystkie przyciski na chwilĊ
są podĞwietlane, a nastĊpnie
przyrząd jest gotowy do pracy.
JeĪeli wyĞwietlacz i przyciski
nie Ğwiecą siĊ po wáączeniu
zasilania przyrządu, to powodem moĪe byü brak sieci lub
przepalenie wewnĊtrznego bezpiecznika sieciowego. W tym
drugim przypadku naleĪy przekazaü urządzenie do autoryzowanego serwisu.
Wyniki pomiarów wyĞwietlane są z prawej strony wyĞwietlacza, natomiast istotne parametry pomiaru – z lewej. Testowane elementy podáączane są do 4 gniazd BNC na páycie
czoáowej bezpoĞrednio albo za poĞrednictwem odpowiednich akcesoriów. Do podáączenia przyrządu do masy obwodu pomiarowego przewidziano 4mm gniazdo bananowe na
páycie czoáowej.
UWAGA:
Adaptery pomiarowe naleĪy odáączaü od przyrządu, ciągnąc je prostopadle do páyty czoáowej.
UWAGA!
Gniazdo masy na páycie czoáowej oraz ekran
gniazda TRIG. INPUT na Ğciance tylnej poáączone są bezpoĞrednio (poprzez kabel zasilający) z przewodem ochronnym sieci zasilającej. Gniazda pomiarowe BNC na páycie czoáowej (a tym samym ekrany podáączonych do
nich koncentrycznych kabli pomiarowych)
podáączone do potencjaáu osáonowego
GUARD, który nie ma poáączenia z uziemieniem ochronnym. Do tych gniazd BNC nie
wolno podáączaü Īadnego zewnĊtrznego napiĊcia! Interfejsy transmisyjne na tylnej Ğciance przyrządu są galwanicznie izolowane tzn.
nie posiadają poáączenia z potencjaáem ziemi.
JeĪeli na wyĞwietlaczu pokazują siĊ niezrozumiaáe komunikaty lub instrument nie reaguje na obsáugĊ elementów regulacyjnych, naleĪy go wyáączyü i po chwili powtórnie wáączyü,
aby wykonaü reset ukáadu sterowania. JeĪeli po zresetowaniu przyrządu stan wyĞwietlacza nie ulega zmianie lub nie
da siĊ wykonaü resetu, naleĪy miernik oddaü do naprawy
do autoryzowanego serwisu.
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Ustawienie czĊstotliwoĞci sieci

Prezentacja wyników pomiarów

Przed przystąpieniem do pomiarów naleĪy ustawiü w przyrządzie czĊstotliwoĞü sieci, z której jest zasilany - odpowiednio 50 lub 60Hz. JeĪeli nie zostanie ustawiona prawidáowa wartoĞü czĊstotliwoĞci, to w zaleĪnoĞci od zakresu
pomiarowego i czĊstotliwoĞci sieci mogą pojawiaü siĊ niestabilnoĞci w pracy miernika (np. wyĞwietlacza). W celu
ustawienia czĊstotliwoĞci sieci naleĪy nacisnąü przycisk
SELECT (3), wejĞü w menu SYST i w opcji MAIN FREQ
pokrĊtáem nastawczym (6) wybraü odpowiednią czĊstotliwoĞü.

W przyrządzie dostĊpne są trzy metody prezentacji wyniku
pomiaru na wyĞwietlaczu LCD: wartoĞü bezwzglĊdna zmierzonej wartoĞci, wartoĞü bezwzglĊdna odchylenia wielkoĞci
wejĞciowej (ǻ ABS) oraz procentowa wartoĞü odchylenia
wielkoĞci wejĞciowej (ǻ %). Nacisnąü przycisk SELECT (3),
wejĞü w menu SETUP i wybraü opcjĊ DEV_M, aby wyĞwietliü odchylenie gáównego wyniku pomiaru, i opcjĊ DEV_S,
aby wyĞwietliü odchylenie wartoĞci wyniku drugorzĊdnego.
Na wyĞwietlaczu wyĞwietlone zostaną obie wartoĞci pomiaru wraz z jednostkami i kropką dziesiĊtną.
RozdzielczoĞü odczytu dla gáównej wartoĞci pomiaru (L, C,
R, G, Z, Y) to 1 do 3 cyfr przed kropką dziesiĊtną i 3 do 5
cyfr po kropce.
RozdzielczoĞü odczytu dla drugorzĊdnej wartoĞci pomiaru
(D, Q, R, B, X, Ĭ) to 1 do 3 cyfr przed kropką dziesiĊtną i 3
do 5 cyfr po kropce. JeĪeli zmierzona wartoĞü przekracza
ustawiony zakres, to wyĞwietlany jest komunikat przepeánienia „OVERRANGE”. JeĪeli zakres pomiarowy zostaá
ustawiony rĊcznie, to moĪna ustawiü zakres wyĪszy lub
niĪszy.

Zachowywanie w pamiĊü ustawieĔ i parametrów
Przyrząd posiada 9 pamiĊci
ustawieĔ od 0 do 8. Aby przywoáaü lub zapisaü ustawienie,
naleĪy
nacisnąü
przycisk
RECALL/STORE (41). JeĪeli po
wáączeniu miernika wybierze siĊ
pamiĊü 9, to pokaĪą siĊ jego
ustawienia fabryczne (reset), co
nie ma wpáywu na ustawienia zapisane w pozostaáych pamiĊciach (0 do 8). Po wáączeniu miernika automatycznie
ustawiane są parametry pracy z pamiĊci o adresie 0. Kolejne naciĞniĊcia przycisku RECALL/STORE (41) przeáączają
miĊdzy funkcją odczytu i zapisu pamiĊci.
WyĞwietlanie podstawowych i drugorzĊdnych wyników
pomiarów
Mostek HM8118 ma moĪliwoĞü jednoczesnego pomiaru
i wyĞwietlania dwóch parametrów wybranych spoĞród 9
funkcji pomiarowych. Pierwszy z parametrów nazywany jest
„gáównym lub podstawowym wynikiem pomiaru”, a drugi –
„wynikiem drugorzĊdnym”. W zaleĪnoĞci od mierzonego
elementu takimi parami wyników bĊdą: L (indukcyjnoĞü) i Q
(dobroü), L i R (rezystancja), C (pojemnoĞü) i D (wspóáczynnik stratnoĞci), R i Q, Z (impedancja) i Ĭ (kąt fazowy)
lub Y (admitancja) i Ĭ oraz dodatkowo N (przekáadnia) i Ĭ
lub M (indukcyjnoĞü wzajemna) w przypadku pomiaru transformatora. FunkcjĊ pomiarową ustawia siĊ przyciskami od
(29) do (39).
Zmierzona rezystancja testowanego elementu w rzeczywistoĞci zawiera rezystancjĊ przewodów poáączeniowych
(koĔcówek) i okáadzin kondensatora (gdy jest on wáączony
szeregowo), jak równieĪ tzw. równowaĪną rezystancjĊ szeregową (ang. ESR – equivalent series resistance) wynikającą ze strat dielektrycznych (D). Wspóáczynnik rozproszenia
(D) i równowaĪna rezystancja szeregowa (ESR) są powiązane zaleĪnoĞcią:
ESR = Rszereg. = D/ȦCs

(Ȧ = 2ʌf)

Tradycyjnie cewki indukcyjne mierzone są w obwodzie szeregowym, ale w pewnych przypadkach pomiar w obwodzie
równolegáym pozwala uzyskaü lepszą reprezentacjĊ parametrów podzespoáu. W maáych cewkach powietrznych (bezrdzeniowych) przewaĪający wpáyw na ich rezystancjĊ mają
straty w miedzi, dlatego szeregowy obwód zastĊpczy daje
bardzo dobrą reprezentacjĊ elementu. W przypadku cewek
z rdzeniem Īelaznym lub ferrytowym znaczący udziaá w
stratach moĪe mieü rdzeĔ i wtedy bardzo dobre wyniki pomiaru gwarantuje równolegáy obwód zastĊpczy.

ǻ % (#, %)
WartoĞü poprzedzona znakiem # i zakoĔczona znakiem % oznacza procentową wartoĞü odchylenia wyniku pomiaru L, C, R, G, Z, Y lub D, Q, R, B, X, Ĭ wzglĊdem zachowanej w pamiĊci wartoĞci odniesienia.
ǻ ABS (#)
WartoĞü poprzedzona znakiem # oznacza bezwzglĊdną wartoĞü odchylenia wyniku pomiaru wzglĊdem zachowanej w pamiĊci wartoĞci odniesienia podobnie do
odczytu ǻ %, z tym Īe zmierzona wartoĞü wyĞwietlana
jest razem z odpowiednią jednostką (ȍ, H, F itp.).
PamiĊü wartoĞci odniesienia (REF_M, REF_S)
Funkcja ta pozwala na zachowanie w pamiĊci przyrządu nominalnych wartoĞci odniesienia dla dwóch mierzonych wartoĞci, gdy ustawiona jest funkcja „ǻ %” lub
„ǻ ABS” wyĞwietlania wyników pomiarów. Aby zachowaü w pamiĊci wartoĞü odniesienia, naleĪy nacisnąü
przycisk SELECT (3) i w menu SETUP wybraü opcjĊ
REF_M w celu ustawienia wartoĞci odniesienia dla pomiaru gáównego lub REF_S – dla pomiaru drugorzĊdnego. WáaĞciwe dla danej wartoĞci jednostki pomiarowe
są ustawiane automatycznie odpowiednio do ustawionej gáównej (H, F, ȍ, S) i drugorzĊdnej (ȍ, S, stopnie)
funkcji pomiarowej. WartoĞü odniesienia moĪna wprowadziü z dokáadnoĞcią do 5 cyfr po kropce dziesiĊtnej.
Zakres pomiarowy
W mierniku HM8118 zakres pomiarowy moĪe byü ustawiany rĊcznie lub automatycznie. W pewnych przypadkach
zaleca siĊ ustawianie zakresu rĊcznie, gdyĪ automatyczny
dobór zakresu wymaga przejĞcia peánego cyklu programowego, zanim ustawiony zostanie wáaĞciwy zakres, co wydáuĪa czas pomiaru. RĊczny dobór zakresu jest szczególnie
pomocny przy pomiarach elementów o podobnych parametrach, które mają byü kolejno podáączane do adaptera pomiarowego. W trybie automatycznym mostek HM8118 zawsze ustawia najwyĪszy zakres i po kaĪdym podáączeniu
mierzonego elementu zmniejsza zakres do odpowiedniej
wartoĞci, wracając do zakresu najwyĪszego po odpiĊciu
elementu. JeĪeli tryb automatycznego doboru zakresu zostanie wyáączony i impedancja mierzonego elementu 100
razy przekracza maksymalną wartoĞü ustawionego zakresu, wyĞwietlony zostanie komunikat przepeánienia „OVERRANGE”. W takim przypadku naleĪy wybraü inny zakres.
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UWAGA:
JeĪeli ustawiony zakres pomiarowy nie jest
optymalny, to dokáadnoĞü pomiaru jest mniejsza od nominalnej.
Pogorszenie dokáadnoĞci poza optymalnym zakresem
dla mierzonej wielkoĞci moĪna oszacowaü jak niĪej:
Najlepszą dokáadnoĞü uzyskuje siĊ, gdy zmierzony parametr badanego urządzenia jest bliski peánego zakresu. JeĪeli teraz zostanie ustawiony kolejny wyĪszy zakres, to
zmierzona wartoĞü znajdzie siĊ w jego Ğrodku. PoniewaĪ
báąd pomiaru jest podany w procentach peánego zakresu, to
dopuszczalny báąd na tym nowym zakresie bĊdzie mniej
wiĊcej dwukrotnie wiĊkszy niĪ na poprzednim, optymalnym
zakresie. OczywiĞcie po ustawieniu jeszcze wyĪszego zakresu dopuszczalny báąd odpowiednio wzroĞnie.
Przy pomiarach elementów o podobnych wartoĞciach zaleca siĊ zablokowaü odpowiedni zakres i funkcjĊ pomiarową,
naciskając przycisk AUTO/HOLD/RANGE (17), aby zapobiec ciągáemu automatycznemu przeáączaniu zakresów
przy podáączaniu i odáączaniu badanych elementów do/od
adapterów lub kabli pomiarowych.
SzybkoĞü pomiaru
Mostek HM8118 pozwala na ustawienie jednej z 3 szybkoĞci pomiaru: SLOW, MED i FAST. Maksymalne szybkoĞci
pomiarów w poszczególnych trybach wynoszą: 1,5 odczytu
na sekundĊ w trybie SLOW, 8 odczytów na sekundĊ w trybie MED i 14 odczytów na sekundĊ w trybie FAST. Wybór
szybkoĞci pomiarów wpáywa na ich dokáadnoĞü – im wolniejszy pomiar, tym wiĊksza jego dokáadnoĞü. Przy bardzo
maáych czĊstotliwoĞciach pomiarowych szybkoĞü pomiaru
jest automatycznie redukowana. W celu ustawienia szybkoĞci pomiaru naleĪy nacisnąü przycisk SELECT, w menu
SETUP wybraü opcjĊ SPD i pokrĊtáem nastawczym ustawiü
Īądaną szybkoĞü.

Ustawianie parametrów pracy
Parametry pracy przyrządów są ustawiane po naciĞniĊciu
przycisku SELECT (3) i rozwiniĊciu menu SETUP, CORR,
SYST oraz BIN. Przyciski L-R/2 (36), C-D/3 (34), C-R/4
(32), R-Q/5 (30) sáuĪą do wyboru skojarzonych podmenu.
W zaleĪnoĞci od funkcji parametry mogą byü równieĪ ustawiane podĞwietlanymi klawiszami strzaáek i pokrĊtáem nastawczym (6). Wybrane parametry mogą byü edytowane po
naciĞniĊci pokrĊtáa nastawczego, co jest sygnalizowane
miganiem na wyĞwietlaczu znaku „E” (edycja). WartoĞci
liczbowe parametrów moĪna wprowadzaü bezpoĞrednio
z klawiatury na jeden z poniĪszych sposobów: najpierw naleĪy wybraü edytowany parametr, nastĊpnie nacisnąü SELECT lub TRIG/MODE/ENTER (25), albo ponownie pokrĊtáo (6), co otworzy pole edycji na wyĞwietlaczu, które moĪe
ale nie musi (w zaleĪnoĞci od parametru) zawieraü równieĪ
jednostkĊ wprowadzanej wartoĞci. Po wprowadzeniu wartoĞci liczbowej zaproponowana wstĊpnie przez miernik jednostka moĪe byü zmieniona naciĞniĊciem przycisku
TRIG/MODE/ENTER lub pokrĊtáa nastawczego. Zachowanie w pamiĊci przyrządu wprowadzonej wartoĞci liczbowej
nastĊpuje po naciĞniĊciu przycisku pokrĊtáa nastawczego
lub przycisku TRIG/MODE/ENTER. Do modyfikacji báĊdnie
wprowadzonego znaku sáuĪy przycisk (26) BIAS/
.
Podmenu funkcyjne SETUP

ħródáo i rodzaj wyzwalania
Miernik HM8118 miernik charakteryzuje siĊ kilkoma Ĩródáami i trybami wyzwalania. DostĊpne tryby wyzwalania
pomiarów to: CONT (tryb ciągáy pracy), MAN (wyzwalanie
rĊczne) i EXT (wyzwalanie sygnaáem zewnĊtrznym).
CONT: Po zakoĔczeniu kaĪdego pomiaru automatycznie
wykonywany jest pomiar nastĊpny.
MAN: Pomiar jest wykonywany po naciĞniĊciu przycisku
TRIG/UNIT.
EXT: Pomiar rozpoczyna narastające zbocze sygnaáu
podanego na wejĞcie TRIG INPUT. Dopóki nie zostanie
wykonany kompletny cykl pomiaru kolejne zbocza wyzwalające sygnaáu są ignorowane.
Przycisk TRIG/UNIT zostaje podĞwietlony po uruchomieniu
pomiaru. Po kaĪdym naciĞniĊciu przycisku wykonywany jest
tylko jeden pomiar. W trybie wyzwalania rĊcznego
i zewnĊtrznego moĪliwe jest równieĪ uĞrednianie wyniku
pomiaru. Liczba odczytów brana pod uwagĊ przy uĞrednianiu moĪe byü ustawiona przez uĪytkownika.
Funkcja uĞredniania wyników
Po ustawieniu funkcji AVG miernik oblicza i wyĞwietla wartoĞü Ğrednią ustawionej liczby pomiarów. W celu ustawienia
liczby uĞrednianych pomiarów naleĪy nacisnąü przycisk
SELECT (3) i w menu SETUP wybraü opcjĊ AVG: liczba
pomiarów moĪe byü ustawiona z zakresu 2 do 99 lub na
wartoĞü MED. AktywnoĞü funkcji uĞredniania sygnalizowana jest wyĞwietleniem wskaĨnika „AVG” na wyĞwietlaczu.
Po ustawieniu wartoĞci MED miernik wykonuje 6 pomiarów,
odrzuca wynik najmniejszy i najwiĊkszy, a z pozostaáych 4
oblicza wartoĞü Ğrednią.

Podmenu SETUP pozwala na dokonanie poniĪszych ustawieĔ:
FRQ - czĊstotliwoĞü testowa
CzĊstotliwoĞü testową moĪna ustawiaü w zakresie od 20Hz
do 200kHz.
LEV – napiĊcie testowe
NapiĊcie pomiarowe moĪna ustawiaü w zakresie od
20mVrms do 1,5Vrms.
BIAS – napiĊcie i prąd polaryzacji
NapiĊcie polaryzacji moĪe byü ustawione z zakresu od 0V
do +5V (Ĩródáo wewnĊtrzne) lub od 0V do +40V (Ĩródáo zewnĊtrzne). Prąd polaryzacji moĪe byü ustawiony z zakresu
0V do +200mA (tylko Ĩródáo wewnĊtrzne). Funkcja polaryzacji moĪe byü wáączona lub wyáączona.
RNG – zakres pomiarowy
Zakres pomiarowy moĪe byü ustawiony rĊcznie lub automatycznie w zakresie od 3ȍ do 500kȍ.
SPD – szybkoĞü pomiaru
MoĪna ustawiü jedną z trzech szybkoĞci pomiaru: SLOW
(1,5 odczytu/s), MED (8 odczytów/s) lub FAST (14 odczytów/s).
TRIG – tryb i Ĩródáo wyzwalania
MoĪliwe są trzy ustawienia trybu i Ĩródáa wyzwalania:
CONT (ciągáe), MAN (rĊczne) i EXT (zewnĊtrzne).
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DELAY – opóĨnione wyzwalanie
OpóĨnienie wyzwolenia przyrządu moĪna ustawiü w zakresie od 0 do 40 000ms (40s).

Podmenu funkcyjne CORR

AVG – uĞrednianie wyniku
UĞrednianie wyników pomiarów moĪe byü wáączone (on)
lub wyáączone (off), a takĪe moĪna ustawiü liczbĊ uĞrednianych pomiarów z zakresu od 2 do 99 lub na wartoĞü MED.
Vm/Im – wyĞwietlanie napiĊcia i prądu testowego
Opcja umoĪliwia wáączanie (on) lub wyáączenie (off) wyĞwietlania poziomu napiĊcia Vm i prądu Im testowego na
zaciskach badanego elementu.
GUARD – napiĊcie osáonowe
Podczas pomiarów przy bardzo niskich napiĊciach stosowana jest funkcja napiĊcia osáonowego GUARD. DostĊpne
są dwa tryby pracy z napiĊciem osáonowym: AUTO (automatyczny) i DRIVE (napiĊcie osáonowe wáączone stale).
DEV_M – odchylenie wartoĞci pomiaru gáównego
Wáączenie (on) / wyáączenie (off) funkcji pomiaru wzglĊdnego dla pomiaru gáównego (podstawowego). Ustawienie
funkcji powoduje wyĞwietlanie odchylenia bezwzglĊdnego
(ABS) lub procentowego wyniku pomiaru wzglĊdem ustawionej wartoĞci odniesienia REF_M.
REF_M – wartoĞü odniesienia dla pomiaru gáównego
Wybrana wartoĞü pomiaru moĪe byü zachowana w gáównej
pamiĊci odniesienia (M). Dozwolone są nastĊpujące jednostki wartoĞci: H, mH, µH, nH, F, mF, nF, pF, ȍ, mȍ, kȍ,
Mȍ lub S, kS, mS, µS, nS, pS. Tak dáugo jak pole to pozostaje aktywne, bieĪąca zmierzona wartoĞü parametru testowanego elementu moĪe byü zachowana jako wartoĞü
odniesienia naciĞniĊciem przycisku TRIG/UNIT (27).
DEV_S – odchylenie wartoĞci pomiaru drugorzĊdnego
Wáączenie (on) / wyáączenie (off) funkcji pomiaru wzglĊdnego dla pomiaru drugorzĊdnego. Ustawienie funkcji powoduje wyĞwietlanie odchylenia bezwzglĊdnego (ABS) lub procentowego wyniku pomiaru wzglĊdem ustawionej wartoĞci
odniesienia REF_S.
REF_S – wartoĞü odniesienia dla pomiaru drugorzĊdnego
Zmierzona wartoĞü wspóáczynnika rozproszenia (D) lub
dobroci (Q) pomiaru moĪe byü zachowana w pamiĊci odniesienia S. Dozwolone są nastĊpujące jednostki wartoĞci:
ȍ, mȍ, kȍ, Mȍ S, kS, mS, µS, nS, pS lub º. Tak dáugo jak
pole to pozostaje aktywne, bieĪąca zmierzona wartoĞü parametru moĪe byü zachowana jako wartoĞü odniesienia
naciĞniĊciem przycisku TRIG/UNIT (27).
CST V – napiĊcie staáe
Wáączanie i wyáączanie funkcji blokady napiĊcia testowego.
Po wáączeniu funkcji impedancja Ĩródáa zostaje ustawiona
na 25ȍ niezaleĪnie od zakresu. Funkcja musi byü wáączona
przy pomiarach z prądem polaryzacji lub zewnĊtrznym napiĊciem polaryzującym.

Podmenu CORR pozwala na dokonanie poniĪszych ustawieĔ:
OPEN – kalibracja przy otwartym wejĞciu
Wáączenie (on) / wyáączenie (off) kalibracji miernika przy
otwartym wejĞciu.
SHORT – kalibracja przy zwartym wejĞciu
Wáączenie (on) / wyáączenie (off) kalibracji miernika przy
zwartym wejĞciu.
LOAD – kalibracja pod obciąĪeniem
Wáączenie (on) / wyáączenie (off) kalibracji miernika przy
obciąĪeniu wejĞcia znaną impedancją. Aby wykonywaü pomiary z wejĞciem kalibrowanym dla znanego obciąĪenia,
naleĪy najpierw rĊcznie ustawiü Īądaną funkcjĊ pomiarową
przyciskami (28) ... (39).
NUM
MoĪliwoĞü ustawienia jednej z piĊciu (od 0 do 5) impedancji
obciąĪenia LOAD do kalibracji miernika.
FREQ – czĊstotliwoĞü
Ustawienie czĊstotliwoĞci pomiarowej dla impedancji obciąĪenia LOAD z zakresu 20Hz do 200kHz.
FUN – funkcje
Wybór funkcji dla referencyjnych impedancji obciąĪenia
LOADM i LOADS.
DostĊpne ustawienia: Ls-Q, Lp-Q, Ls-Rs, Lp-Rp, Cs-D,
Cp-D, Cs-Rs, Cp-Rp, Rs-Q, Rp-Q, Z-Ĭ, Y-Ĭ, R-X, G-B.
LOADM – impedancja odniesienia gáównej funkcji
pomiarowej
W pamiĊci LOADM moĪe byü zachowany wyniku pomiaru,
który bĊdzie wartoĞcią odniesienia dla procedury kalibracji
pod znanym obciąĪeniem LOAD dla gáównej funkcji pomiarowej. DostĊpne jednostki w zaleĪnoĞci od parametru opcji
FUNC: H, mH, µH, nH, F, mF, nF, pF, ȍ, mȍ, kȍ, Mȍ lub
S, kS, mS, µS, nS, pS.
LOADS – impedancja odniesienia drugorzĊdnej
funkcji pomiarowej
W pamiĊci LOADS moĪna zachowaü wyniku pomiaru, który
bĊdzie wartoĞcią odniesienia dla procedury kalibracji pod
znanym obciąĪeniem LOAD dla drugorzĊdnej funkcji pomiarowej. DostĊpne jednostki w zaleĪnoĞci od parametru
opcji FUNC: ȍ, mȍ, kȍ, Mȍ, S, kS, mS, µS, nS, pS lub º.
UWAGA:
Korzystając z kalibracji miernika pod obciąĪeniem, naleĪy wartoĞci odniesienia wpisaü do
obu pamiĊci referencyjnych (Przykáadowo, jeĪeli jako wartoĞü LOADM jest uĪywana rezystancja, to do pamiĊci LOADS naleĪy wpisaü
wartoĞü „0”.).
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WartoĞci LOADM i LOADS mogą byü uĪywane, gdy są
trudnoĞci z kalibracją adapterów pomiarowych lub jeĪeli
stosowane są bardo dáugie przewody testowe. W takich
przypadkach nie jest moĪliwe wykonanie prawidáowej kalibracji zwarciowej i rozwarciowej, gdyĪ rzeczywisty obwód
adaptera pomiarowego nie moĪe byü skompensowany
standardowym obwodem wbudowanym w miernik RLC
i dlatego mostek pozostaje nieskalibrowany. Wykorzystując
znaną impedancjĊ przy danej czĊstotliwoĞci pomiarowej,
uĪytkownik moĪe skompensowaü wprowadzany przez nią
báąd pomiaru.
Gdy aktywna jest funkcja kalibracji pod znanym obciąĪeniem (LOAD), mostek koryguje wynik pomiaru nieznanej
impedancji, uwzglĊdniając trzy wartoĞci impedancji charakterystycznych: impedancjĊ zwartego wejĞcia pomiarowego,
impedancjĊ przy rozwarciu wejĞcia pomiarowego i znaną
impedancjĊ obciąĪenia. W pamiĊci urządzenia uĪytkownik
moĪe zachowaü do 5 róĪnych referencyjnych impedancji
odniesienia, które wybierane są w opcji FUNC. KaĪda taka
impedancja oprócz wáasnych parametrów wymaga zawsze
podania zespoáu parametrów, tj.: wartoĞci liczbowej, czĊstotliwoĞci i funkcji.
UĪytkownik ma swobodny wybór funkcji najbardziej odpowiedniej dla jego zadaĔ pomiarowych (np. Cs-D dla kondensatora lub R-Q dla rezystora). Korzystanie z referencyjnej wartoĞci impedancji obciąĪenia LOAD jest najbardziej
efektywne, gdy jest ona zbliĪona do nieznanej impedancji
mierzonej. Po wáączeniu kalibracji pod obciąĪeniem (przeáącznik ON w opcji LOAD), to niezbĊdna korekcja jest wykonywana automatycznie, o ile ustawiona czĊstotliwoĞü
pomiarowa jest identyczna z czĊstotliwoĞcią zapisaną w zestawie parametrów impedancji odniesienia. Z tego powodu
zaleca siĊ zapisywanie impedancji odniesienia z róĪnymi
czĊstotliwoĞciami.
Podmenu funkcyjne SYST

INFO
Opcja wyĞwietlania informacji systemowych, a w tym wersji
oprogramowania fabrycznego, wersji oprogramowania
ukáadu FPGA, danych kalibracyjnych i numeru seryjnego
przyrządu.
Ustawienia fabryczne
CzĊstotliwoĞü testowa FRQ
NapiĊcie testowe LEV
Polaryzacja BIAS
Dobór zakresu RNG
SzybkoĞü pomiaru SPD
Tryb wyzwalania TRIG
OpóĨnienie wyzwalania
UĞrednianie AVG
Odczyt napiĊcia i prądu testowego
NapiĊcie osáonowe GUARD
Pomiar wzglĊdny DEV_M
WartoĞü odniesienia REF_M

1,0kHz
1,00V
OFF (wyáączona)
AUTO
SLOW
CONT
0ms
1
OFF (wyáączony)
OFF (wyáączony)
OFF (wyáączony)
0,00000 H / mH /
µH / nH / F / mF /
µF / nF / pF / ȍ / mȍ /
kȍ / Mȍ / S / kS / mS
/ µS / nS / pS
Pomiar wzglĊdny DEV_S
OFF (wyáączony)
WartoĞü odniesienia REF_S
0,00000ȍ / mȍ / kȍ /
Mȍ / S / kS / mS / µS
/ nS / pS / º
NapiĊcie staáe CST V
OFF (wyáączone)
Impedancja obciąĪenia NUM
1
Funkcja pomiarowa FUNC
R-X
Kalibracja zwarciowa SHORT
OFF (wyáączona)
Kalibracja rozwarciowa OPEN
OFF (wyáączona)
Kalibracja pod obciąĪeniem LOAD OFF (wyáączona)
Impedancja odniesienia LOADM
0,00000ȍ
Impedancja odniesienia LOADS
0,00000ȍ
Kontrast wyĞwietlacza CONTRAST 49 (w zaleĪnoĞci od
typu wyĞwietlacza)
DĨwiĊk przycisków KEY BEEP
ON (wáączony)
Tryb TALK ONLY interfejsu
OFF (wyáączony)
SzybkoĞü transmisji BAUDS
19200
CzĊstotliwoĞü sieci MAIN FRQ
50Hz
Kalibracja

Podmenu SYST pozwala na dokonanie poniĪszych ustawieĔ:
CONTRAST
Regulacja kontrastu wyĞwietlacza w zakresie 35 do 55%.
KEY BEEP
Wáączenie (on) / wyáączenie (off) dĨwiĊku przycisków.
TALK ONLY
Ustawienie trybu pracy „talk only” (nadawanie) interfejsu
transmisyjnego przyrządu.
BAUDS – szybkoĞü transmisji
Ustawienie szybkoĞci transmisji interfejsu RS-232 na jedną
z poniĪszych wartoĞci: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.
MAINS FRQ
Ustawienie czĊstotliwoĞci napiĊcia sieci zasilającej:
50 lub 60Hz.

W celu zminimalizowania báĊdów pomiarowych naleĪy
przed rozpoczĊciem pomiarów wykonaü kalibracjĊ przyrządu przy zwartym (short), rozwartym (open) i obciąĪonym
(load) wejĞciu. Kalibracja na zwartym i rozwartym wejĞciu
umoĪliwia kompensacjĊ impedancji pasoĪytniczych wprowadzanych przez przewody áączące badany element z wejĞciem miernika. Kalibracja obciąĪeniowa pozwala na
uwzglĊdnianie znanej impedancji np. adaptera pomiarowego w pomiarze nieznanej impedancji. KaĪda kalibracja musi
byü wykonywana przy bieĪącej czĊstotliwoĞci testowej. Aby
osiągnąü najlepszą dokáadnoĞü pomiaru, wszystkie trzy
kalibracje powinny byü przeprowadzone przy tych samych
ustawieniach przyrządu i w takich samych warunkach otoczenia, jak wykonywane póĨniej pomiary, szczególnie istotne jest pozostawienie przewodów testowych w identycznym
poáoĪeniu. Przewody pomiarowe powinny w miarĊ moĪliwoĞci byü oddalone od obiektów metalowych i rąk operatora.
Zainicjowanie kaĪdej z trzech procedur kalibracji nastĊpuje
po wáączeniu danej opcji (symbol „ON”) w podmenu CORR,
dostĊpnym
po
naciĞniĊciu
przycisku
SELECT (3). Wyboru miĊdzy opcjami OPEN/SHORT
i LOAD dokonuje siĊ przyciskami nawigacyjnymi (7) lub
pokrĊtáem nastawczym (6).
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PODàĄCZANIE TESTOWANYCH ELEMENTÓW
I AKCESORIÓW

11
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Procedura kalibracji rozwarciowej
W czasie wykonywania kalibracji rozwarciowej do gniazd
wejĞciowych przyrządu nic nie moĪe byü podáączone! Aby
uruchomiü procedurĊ kalibracji naleĪy nacisnąü przycisk
OPEN (11), co spowoduje ukazanie siĊ na wyĞwietlaczu
komunikatu: „Opening (czĊstotliwoĞü testowa)”.
Procedura kalibracji zwarciowej
W celu wykonania kalibracji zwarciowej naleĪy zewrzeü
bezpoĞrednio ze sobą koĔcówki przewodów testowych,
które są wáączone do gniazd wejĞciowych przyrządu. Aby
uruchomiü procedurĊ kalibracji naleĪy nacisnąü przycisk
SHORT (12), co spowoduje ukazanie siĊ na wyĞwietlaczu
komunikatu: „Shorting (czĊstotliwoĞü testowa)”.
Procedura kalibracji pod znanym obciąĪeniem
Po ustawieniu Īądanej funkcji pomiarowej, np. L-Q , kalibracja obciąĪeniowa ze znaną (wzorcową) impedancją jest
wykonywana niezaleĪnie dla odczytu gáównego LOADM
i drugorzĊdnego LOADS. Zaleca siĊ, aby dobieraü wartoĞü
tego obciąĪenia bliską oczekiwanemu obciąĪeniu wprowadzanemu przez badane urządzenie. Po naciĞniĊciu przycisku LOAD (13) rozpocznie siĊ procedura kalibracji, co jest
sygnalizowane wyĞwietleniem komunikatu: „LoadCal: (czĊstotliwoĞü testowa)”.
UWAGA:
KaĪda kalibracja obciąĪeniowa wymaga, aby
znane wartoĞci byáy wprowadzone do obu
pamiĊci referencyjnych (LOADM i LOADS).
(W powyĪszym przykáadzie do pamiĊci LOADM
naleĪy wprowadziü wartoĞü oczekiwanej indukcyjnoĞci L, a do pamiĊci LOADS - oczekiwanej dobroci Q. NaleĪy pamiĊtaü, Īe ta druga
wartoĞü jest prawidáowa tylko dla jednej czĊstotliwoĞci testowej.)
Procedura kalibracji zajmuje kilka minut, a po jej zakoĔczeniu komunikat o wykonywaniu kalibracji znika z wyĞwietlacza. JeĪeli kalibracja nie moĪe byü poprawnie wykonana, to
wyĞwietlany jest odpowiedni komunikat báĊdu.
–
–

–

Kalibracja przy rozwartym wejĞciu (OPEN) jest moĪliwa,
gdy impedancja wejĞciowa jest wiĊksza od 10kȍ.
Kalibracja przy zwartym wejĞciu (SHORT) jest moĪliwa,
gdy impedancja wejĞciowa jest mniejsza od 15ȍ lub rezystancja jest mniejsza od 10ȍ.
Kalibracja przy znanym obciąĪeniu LOAD jest moĪliwa
dla impedancji i rezystancji mieszczących siĊ w caáym
zakresie pomiarowym przyrządu.

Do pomiarów podzespoáów niezbĊdne jest zastosowanie
odpowiedniego adaptera pomiarowego. Adaptery takie są
podáączane do 4 gniazd BNC na páycie czoáowej przyrządu.
DostĊpne są róĪne typy adapterów dla elementów do montaĪu przewlekanego, jak i dla podzespoáów SMD. Wysoką
precyzjĊ pomiarów zapewnia metoda 4-przewodowa. Oferowane adaptery pomiarowe zapewniają minimalizacjĊ impedancji pasoĪytniczych. Trójstopniowa kalibracja musi byü
powtarzana za kaĪdym razem, gdy zostają zmienione
ustawienia parametrów pomiaru lub czĊstotliwoĞü testowa.
Gdy nie posiadamy adaptera pomiarowego lub nie ma moĪliwoĞci jego zastosowania, to testowany element musi byü
podáączony do gniazd wejĞciowych mostka HM8118 za
pomocą odpowiednich kabli pomiarowych. TakĪe w tym
przypadku metoda 4-przewodowa zapewnia wiĊkszą precyzjĊ pomiarów niĪ metoda 2-przewodowa. Specjalnie dla
pomiarów metodą 4-przewodową przeznaczone są kable
pomiarowe typu Kelvina.
UWAGA:
W czasie pomiarów nie dotykaü mierzonego
elementu rĊkami ani innymi przedmiotami, co
jest szczególnie istotne w przypadku pomiarów podzespoáów o wysokiej impedancji, gdyĪ
wynik pomiaru bĊdzie obarczony duĪym báĊdem.
UWAGA:
Przed podáączeniem do miernika testowany
element musi zostaü rozáadowany! Na gniazda
wejĞciowe mostka nie wolno podawaü Īadnego napiĊcia!
UWAGA:
Aby odáączyü adapter pomiarowy, naleĪy go
ciągnąü prostopadle do páyty czoáowej.

PrzekrĊciü dĨwignie w prawo

Gniazda BNC

wsunąü prostopadle
do páyty czoáowej
Adapter
pomiarowy

Przykáad: Podáączanie adaptera pomiarowego.
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WYKONYWANIE POMIARÓW
PoniĪej zestawiono funkcje pomiarowe dostĊpne w programowanym mostku RLC typu HM8118:
L-Q
L-R
C-D
C-R
R-Q
Z-ĭ
Y-ĭ
R-X
G-B
N-ĭ
M

IndukcyjnoĞü L i dobroü Q
IndukcyjnoĞü L i rezystancja R
PojemnoĞü C i tangens kata strat D
PojemnoĞü C i rezystancja R
Rezystancja R i dobroü Q
Impedancja Z i kąt fazowy Ĭ
Admitancja Y i kąt fazowy Ĭ
Rezystancja R i reaktancja X
Kondunktancja G i susceptancja B
Przekáadnia transformatora N i kąt fazowy Ĭ
IndukcyjnoĞü wzajemna transformatora M

CzĊstotliwoĞü pomiarowa
Mostek RLC HM8118 ma moĪliwoĞü generacji czĊstotliwoĞci pomiarowej od 20Hz do 200kHz w 62 skokach z dokáadnoĞcią podstawową 0,05%. Wyboru czĊstotliwoĞci dokonuje siĊ pokrĊtáem nastawczym (6) lub przyciskami nawigacyjnymi (7) po naciĞniĊciu przycisku FRQ (8). W czasie
ustawiania czĊstotliwoĞci przycisk FRQ i klawisze strzaáek
są podĞwietlone. Zmiana czĊstotliwoĞci testowej moĪe powodowaü zmianĊ szeregowego obwodu zastĊpczego na
równolegáy i odwrotnie, gdy aktywna jest funkcja AUTO
i impedancja wzrasta powyĪej 1000ȍ. Przy wysokich impedancjach i czĊstotliwoĞci sieci 50 lub 60Hz mogą pojawiaü
siĊ niestabilnoĞci, gdy czĊstotliwoĞü pomiarowa wynosi 100
lub 120Hz. Jest to wynik zjawiska dudnienia. W takim przypadku zaleca siĊ, aby wybrana czĊstotliwoĞü testowa nie
byáa czĊstotliwoĞcią harmoniczną sieci.
NapiĊcie testowe
Miernik HM8118 generuje sinusoidalne napiĊcie testowe od
20mVrms do 1,5Vrms z rozdzielczoĞcią 10mVrms. Báąd amplitudy jest mniejszy od 5%. NapiĊcie to jest podawane na
testowany element (ang. DUT – Device Under Test),
a impedancja Ĩródáa napiĊcia jest automatycznie adaptowana do zakresu pomiarowego zgodnie z poniĪszą listą:
Impedancja DUT
10µȍ do 3ȍ
3ȍ
do 100ȍ
100ȍ do 1,6kȍ
1,6kȍ do 25kȍ
25kȍ do 2Mȍ
2Mȍ do 100Mȍ

Impedancja Ĩródáa napiĊcia
25ȍ
25ȍ
400ȍ
6,4kȍ
100kȍ
100kȍ

Rezystancja wyjĞciowa przyrządu zaleĪy od wybranego
zakresu pomiarowego.
Staáe napiĊcie testowe CST V
W pewnych przypadkach do pomiaru wymagane jest napiĊcie inne niĪ standardowo dostĊpne na danym zakresie,
wtedy moĪna uĪyü funkcji blokady wartoĞci napiĊcia testowego CST V osiąganej w podmenu SETUP po naciĞniĊciu
przycisku SELECT (3). Za pomocą klawiszy nawigacyjnych
(strzaáek) i pokrĊtáa nastawczego (6) naleĪy ustawiü opcjĊ
CST V na ON. Wáączenie funkcji ustawia impedancjĊ Ĩródáa
napiĊcia na 25ȍ. Dla wszystkich mierzonych podzespoáów,
których impedancja jest wiĊksza od 25ȍ napiĊcie testowe
pozostaje prawie staáe. Aby uniknąü przepeánienia, ustawiony zakres moĪe byü automatycznie zmieniony
w zaleĪnoĞci od impedancji mierzonego elementu.

Przy pracy ze staáym napiĊciem testowym dokáadnoĞü pomiaru ulega 2-krotnemu pogorszeniu. PoniĪej zestawiono
zakresy impedancyjne przy pomiarach z aktywną funkcją
CST V:
Zakres
1
2
3
4
5
6

Impedancja Ĩródáa
25ȍ
25ȍ
25ȍ
25ȍ
25ȍ
25ȍ

Impedancja DUT
10µȍ do 3ȍ
3ȍ do 100ȍ
100ȍ do 1,6kȍ
1,6kȍ do 25kȍ
25kȍ do 2Mȍ
2Mȍ do 100Mȍ

Przy wyáączonej funkcji blokady wartoĞci napiĊcia testowego (CST V – OFF) dostĊpne są nastĊpujące zakresy impedancyjne:
Zakres
1 do 2
2 do 3
3 do 4
4 do 5
5 do 6

Impedancja DUT
Z > 3,33ȍ
Z > 400ȍ
Z > 6,67kȍ
Z > 100kȍ
Z > 2,22Mȍ

2 do 1
3 do 2
4 do 3
5 do 4
6 do 5

Z < 2,7ȍ
Z < 324ȍ
Z < 5,4kȍ
Z < 81kȍ
Z < 1,8Mȍ

W pewnych warunkach moĪe pojawiaü siĊ komunikat przepeánienia zakresu „OVERRANGE”. Tak moĪe siĊ zdarzyü,
gdy aktywna jest funkcja staáego napiĊcia testowego CST V
i ustawiony jest rĊczny (MANUAL) dobór zakresu pomiarowego. Aby w takim przypadku zlikwidowaü problem, naleĪy
rĊcznie ustawiü wyĪszy zakres lub przeáączyü w tryb AUTO
doboru zakresu.
NapiĊcie i prąd polaryzacji
Na zmiennoprądowy sygnaá pomiarowy moĪe zostaü naáoĪone napiĊcie lub prąd staáy. Podzespoáy takie jak np. kondensatory elektrolityczne wymagają do uzyskania prawidáowego wyniku pomiaru dodatniego napiĊcia polaryzującego.
Uzyskanie rzeczywistych warunków polaryzacji testowanych elementów zapewnia Ĩródáo wewnĊtrznego napiĊcia
polaryzacji od 0 do +5VDC z rozdzielczoĞcią 10mV lub zewnĊtrzne napiĊcie polaryzujące 0 do +40V. WewnĊtrzne
Ĩródáo polaryzacji moĪe byü równieĪ wykorzystywane do
pomiarów czĊĞci podzespoáów póáprzewodnikowych. Aby
wáączyü wewnĊtrzne napiĊcie polaryzacji, naleĪy nacisnąü
przycisk BIAS (26), który jednoczeĞnie zostanie podĞwietlony. Kolejne naciĞniĊcie przycisku wyáącza napiĊcie polaryzacji – podĞwietlenie przycisku gaĞnie.
Na zmienne napiĊcie pomiarowe moĪna równieĪ naáoĪyü
prąd staáy. WewnĊtrzny prąd polaryzujący moĪna ustawiaü
z zakresu 0 do +200mA z rozdzielczoĞcią 1mA. Funkcja ta
pozwala mierzyü zaleĪnoĞü indukcyjnoĞci elementu od
przepáywającego przez niego prądu staáego. Aby wáączyü
wewnĊtrzne napiĊcie lub prąd polaryzacji, naleĪy nacisnąü
przycisk BIAS (26), który jednoczeĞnie zostanie podĞwietlony. Kolejne naciĞniĊcie przycisku wyáącza napiĊcie/prąd
polaryzacji. AmplitudĊ napiĊcia i/lub prądu ustawia siĊ przyciskami strzaáek (7) lub pokrĊtáem nastawczym (6).
UWAGA !
Kondensatory spolaryzowane muszą byü rozáadowane przed pomiarem i prawidáowo podáączone do wejĞcia miernika: elektroda dodatnia do lewego gniazda, a ujemna – do prawego. NapiĊcie polaryzujące jest dostĊpne tylko
przy pomiarach pojemnoĞci.

14
14

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w całości lub częściach
w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody NDN, zabronione. (kk)

UWAGA !
Cewki indukcyjne przed odáączeniem od przyrządu powinny zostaü rozáadowane ! Oznacza
to, Īe po wyáączeniu prądu polaryzacji naleĪy
chwilĊ odczekaü, zanim odáączy siĊ cewkĊ,
aby wyindukowany prąd zmalaá do zera. Wymagany czas oczekiwania sygnalizowany jest
wyĞwietleniem komunikatu: „Please wait...”.
Prąd polaryzacji dostĊpny jest tylko przy pomiarach indukcyjnoĞci.
UWAGA !
Przy wszystkich pomiarach z napiĊciem i prądem polaryzującym musi byü wáączona funkcja blokady wartoĞci napiĊcia pomiarowego
(CST V – ON) !
Automatyczny i rĊczny dobór zakresu pomiarowego
Zakres pomiarowy miernika HM8118 moĪe byü ustawiany
rĊcznie lub automatycznie. Do przeáączania trybu doboru
zakresu sáuĪy przycisk AUTO/HOLD (17).
Tryb automatycznego doboru zakresu
Po ustawieniu trybu automatycznego doboru zakresu mostek HM8118 automatycznie dobiera optymalny pod wzglĊdem dokáadnoĞci zakres pomiarowy odpowiednio do impedancji testowanego elementu (DUT).
JeĪeli uzyskany wynik jest mniejszy od 22,5% ustawionego
zakresu, to miernik przeáącza siĊ na niĪszy zakres. JeĪeli
zaĞ wynik przekracza 90% ustawionego zakresu, to wáączany jest zakres wyĪszy. PoniĪsze zestawienie pokazuje
poziomy impedancji, przy których nastĊpuje przeáączanie
zakresu:
Zakres pomiarowy
1 do 2
2 do 3
3 do 4
4 do 5
5 do 6
2 do 1
3 do 2
4 do 3
5 do 4
6 do 5

Impedancja DUT
Z > 3ȍ
Z > 100ȍ
Z > 1,6kȍ
Z > 25kȍ
Z > 1Mȍ
Z < 2,7ȍ
Z < 90ȍ
Z < 1,44kȍ
Z < 22,5kȍ
Z < 900kȍ

UWAGA:
Przy pomiarach pewnych cewek indukcyjnych
moĪe wystąpiü zjawisko ciągáej zmiany zakresu przez mostek. PoniewaĪ impedancja wyjĞciowa miernika zaleĪy od ustawionego zakresu, to moĪe zdarzyü siĊ, Īe wyniki pomiaru
bĊdą siĊ róĪniáy o wiĊcej niĪ 10% wynikające
z histerezy przy przeáączaniu zakresu, co
w efekcie bĊdzie skutkowaáo kolejną zmianą
zakresu. W takim przypadku zaleca siĊ rĊczne
dobranie optymalnego zakresu pomiarowego.
Tryb rĊcznego doboru zakresu
PoniewaĪ impedancja kondensatorów jest odwrotnie proporcjonalna do czĊstotliwoĞci, kondensatory o wiĊkszej pojemnoĞci są mierzone na niĪszych zakresach impedancyjnych. Przy zmianie czĊstotliwoĞci testowej optymalny zakres pomiarowy moĪe siĊ równieĪ zmieniü.

Gdy kolejno ma byü mierzonych wiele elementów o podobnej impedancji, to w celu skrócenia czasu pojedynczego
pomiaru pierwszy element powinien byü zmierzony w trybie
automatycznego doboru zakresu, a nastĊpnie naleĪy nacisnąü przycisk AUTO/HOLD, co wáączy tryb rĊczny i zachowa automatycznie ustawiony zakres, jednoczeĞnie zgaĞnie
podĞwietlenie przycisku AUTO/HOLD.
W celu minimalizacji báĊdów obsáugi najlepiej jest uĪywaü
zawsze trybu automatycznego doboru zakresu AUTO. JeĪeli wymagane jest rĊczne przeáączenie do wyĪszego zakresu, naleĪy nacisnąü przycisk UP (18), jeĪeli z kolei trzeba zmieniü zakres na niĪszy, naleĪy nacisnąü przycisk
DOWN (19).
Zakres
1
2
3
4
5
6

Impedancja Ĩródáa
25ȍ
25ȍ
400ȍ
6,4kȍ
100kȍ
100kȍ

Impedancja DUT
10µȍ do 3ȍ
3ȍ do 100ȍ
100ȍ do 1,6kȍ
1,6kȍ do 25kȍ
25kȍ do 2Mȍ
2Mȍ do 100Mȍ

Pomiary z napiĊciem osáonowym – funkcja GUARD
Po wáączeniu funkcji GUARD ekrany gniazd pomiarowych
BNC (20)...(23) zostają podáączone do wewnĊtrznego generatora, który zasila je napiĊciem bĊdącym kopią napiĊcia
pomiarowego, co eliminuje pojemnoĞü kabli poáączeniowych wpáywającą na zwiĊkszenie báĊdu przy pomiarach
pojemnoĞci. SkutecznoĞü generatora napiĊcia osáonowego
jest oczywiĞcie ograniczona. Z tego powodu przy pomiarach bardzo duĪych pojemnoĞci z wysoką czĊstotliwoĞcią
testową efekt eliminacji pojemnoĞci kabli poáączeniowych
jest zmniejszony. DostĊpne są nastĊpujące ustawienia
funkcji GUARD:
OFF: NapiĊcie osáonowe wyáączone. ZewnĊtrzne styki
gniazd pomiarowych poáączone są z masą obwodu pomiarowego.
DRIVE: Funkcja wáączona. ZewnĊtrzne styki gniazd pomiarowych podáączone do generatora napiĊcia osáonowego, do
potencjaáu niskiego LOW DRIVE.
AUTO: Przy czĊstotliwoĞciach testowych <100kHz i na
zakresach 1 do 4 ekrany gniazd pomiarowych są áączone
z masą obwodu. Przy czĊstotliwoĞciach testowych >100kHz
i na zakresach 5 do 6 ekrany gniazd pomiarowych są podáączane do napiĊcia osáonowego.
DokáadnoĞü pomiarów
Báąd pomiarów rezystancji R, pojemnoĞci C i indukcyjnoĞci
L jest mniejszy od ±0,05%. DokáadnoĞü pomiarów wspóáczynnika rozproszenia D i dobroci Q wynosi ±0,0001.
Opcjonalny interfejs biningowy HO118 do sortowania
podzespoáów (25-pinowy)
Interfejs Handlera sortującego jest przydatny na linii produkcyjnej lub w kontroli jakoĞci podzespoáów do produkcji
do sprawdzenia zgodnoĞci parametrów testowanych elementów z okreĞlonymi wartoĞciami granicznymi.
Interfejs posiada wyjĞcia sterujące, które dostarczają informacji o sortowanych elementach i statusie mostka pomiarowego oraz wejĞcie wyzwalające do uruchamiania pomiarów.
Interfejs zawiera 8 linii sterujących dla przedziaáów akceptacji (0...5), przedziaáu odrzucenia wg parametru wtórnego
(6) oraz przedziaáu odrzucenia elementu wadliwego (7),
linie sygnalizacji zakoĔczenia i liniĊ alarmową. Linie sterujące są wyjĞciami typu otwarty kolektor o napiĊciu do 40V.
WejĞcie wyzwalające reaguje na ujemne zbocze sygnaáu
TTL i jest odporne na napiĊcie do ±15V.

Kopiowanie, rozpowszechnianie,HM8118
przedruk i publikacja w całości lub częściach
w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody NDN, zabronione. (kk)
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ZDALNE STEROWANIE

Instalacja sterownika USB pod systemem WIndows XP:

Standardowo mostek RLC HM8118 wyposaĪony jest
w interfejs szeregowy RS-232 oraz port USB. Opcjonalnie
dostĊpny jest równieĪ interfejs IEEE-488.
Interfejs szeregowy RS-232
Interfejs RS-232 wykorzystuje standardowe 9-pinowe
gniazdo D-Sub. Ten dwukierunkowy interfejs pozwala na
wymianĊ parametrów pomiarów miĊdzy koĔcowym urządzeniem danych DTE (np. komputer z odpowiednim oprogramowaniem) a przyrządem HM8118 (DCE). àącze umoĪliwia transmisjĊ komend sterujących i odczyt danych
z miernika. W rozdziale „Komendy interfejsu” zawarto listĊ
dostĊpnych komend sterujących. BezpoĞrednie poáączenie
miĊdzy portem szeregowym komputera PC a interfejsem
RS-232 mostka RLC realizuje siĊ standardowym 9-Īyáowym
kablem ekranowanym (1:1). MoĪna stosowaü tylko kable
ekranowane o dáugoĞci <3m.

1. Wybraü „Nie tym razem” i kliknąü „Dalej”.

PoniĪej zestawiono funkcje poszczególnych wyprowadzeĔ
interfejsu:
Pin Sygnaá
2
3
7
8
5

Tx

Dane wysyáane z HM8118 do urządzenia
zewnĊtrznego
Rx
Dane przyjmowane z urządzenia zewnĊtrznego
CTS (clear to send) GotowoĞü do transmisji
RTS (request to send) GotowoĞü do odbioru danych
GND Masa (uziemienie - galwaniczne poáączenie
z przewodem ochronnym sieci zasilającej)

Maksymalne zmiany napiĊcia na liniach Tx, Rx, CTS, RTS
wynoszą ±12V.

2. Zaznaczyü opcjĊ „Instaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknąü „Dalej”.

Standardowe parametry transmisyjne interfejsu RS-232:
N-8-2 (8 bitów, brak bitu parzystoĞci, 1 bit stopu, 1 programowy bit kontroli przepáywu danych XON/XOFF)
SzybkoĞü transmisji interfejsu RS-232 (ang. Baud rate)
moĪna ustawiü w opcji BAUDS podmenu SYST po naciĞniĊciu przycisku SELECT. DostĊpne szybkoĞci transmisji
to: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.
Port USB
Karta interfejsu przyrządu wyposaĪona jest w ĪeĔskie záącze USB typu B (Device). Do poáączenia mostka RLC
z portem USB komputera niezbĊdny jest kabel USB zakoĔczony z jednej strony wtykiem mĊskim typu B, a z drugiej wtykiem mĊskim typu A (rysunek poniĪej).

3. Kreator zacznie wyszukiwaü oprogramowania urządzenia „HAMEG USB Serial Converter”. Po wykryciu oprogramowania, kontynuowaü instalacjĊ od punktu 7.
JeĪeli sterownik nie zostanie znaleziony, na ekranie wyĞwietlony zostanie komunikat: „Kreator nie znalazá oprogramowania dla HAMEG USB Serial Converter”.
W takim przypadku naciskaü „Wstecz”, aĪ do wyĞwietlenia okna z punktu 2.

Wtyk A

Wtyk B

Instalacja sterownika USB
Po podáączeniu przyrządu do komputera PC po raz pierwszy system operacyjny komputera wyĞwietli komunikat
„Wykryto nowe urządzenie” oraz okno kreatora wyszukiwania nowego oprogramowania. Sterownik USB znajduje siĊ
na páycie CD dostarczonej z miernikiem oraz na stronie
www.hameg.com w zakáadce „Downloads” w postaci pliku
zip.
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4. Zaznaczyü opcjĊ „Instaluj z listy lub okreĞlonej lokalizacji
(zaawansowane)” i kliknąü „Dalej”.

7. Po rozpoczĊciu instalacji oprogramowania moĪe zostaü
wyĞwietlone ostrzeĪenie, Īe oprogramowanie nie przeszáo testów zgodnoĞci z systemem Windows w firmie
Microsoft, wtedy naleĪy kliknąü „Kontynuuj mimo wszystko”.

8. Po komunikacie o zakoĔczeniu instalacji naleĪy kliknąü
„ZakoĔcz”.
5. Kliknąü „Przeglądaj” i wybraü dysk i folder zawierający
sterownik. Potwierdziü wybór, klikając „OK”.

6. Gdy wyĞwietlona zostanie wskazana ĞcieĪka
do sterownika, kliknąü „Dalej”.

9. Po prawidáowej instalacji oprogramowania ponownie
otwiera siĊ okno kreatora znajdowania nowego sprzĊtu
w celu instalacji portu szeregowego USB. NaleĪy postĊpowaü jak w punktach 1 do 8. Po zakoĔczeniu instalacji
w oknie MenadĪera urządzeĔ widoczny bĊdzie wirtualny
port COM. NaleĪy teraz ustawiü wáaĞciwoĞci portu szeregowego zgodnie z parametrami miernika (patrz instrukcja obsáugi).
Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w całości lub częściach
HM8118
w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów
komercyjnych i prywatnych, bez zgody NDN, zabronione. (kk)
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KOMENDY INTERFEJSU
Komendy skáadają siĊ z 4 znaków (liter) oraz parametrów
(zmiennych). JeĪeli komenda posiada kilka parametrów, to
są one rozdzielone przecinkami. Parametry w nawiasach {}
są opcjonalne, natomiast parametry zapisywane bez nawiasów są wymagane. Komendy, które mogą mieü równieĪ
formĊ zapytania oznaczone są symbolem (?). Komendy,
które są tylko zapytaniami, oznaczono symbolem ?, natomiast te, które prawdopodobnie nie bĊdą zapytaniami
oznaczono przez symbol Nr.?. Komendy wysyáane do urządzenia nie mogą zawieraü nawiasów () lub {}.
CzĊĞü zmiennych musi mieü postaü liczby caákowitej, czĊĞü
podaje siĊ w formacie liczby zmiennoprzecinkowej, a czĊĞü
– w postaci wykáadniczej. Zmienne i i j są zwykle liczbami
caákowitymi, natomiast zmienne x liczbami.
Komendy ustawieĔ pomiarów
$STL(?) {i} Komenda ustawia czas w mostku HM8118 na
i ms, jeĪeli i ma wartoĞü od 1 do 999.
$STL? jest zapytaniem o ustawienie czasu.
AVG(?) {i}

Komenda wyáącza funkcjĊ uĞredniania, gdy i =
0, ustawia tryb NORMAL, gdy i = 1 oraz wáącza funkcje uĞredniania dla i = 2.
AVGM? jest zapytaniem o status funkcji
uĞredniania.

VBIA(?) {i}

Komenda ustawia funkcjĊ polaryzacji DC
BIAS mostka na OFF, gdy i = 0, na polaryzacjĊ wewnĊtrzną, gdy i = 1 oraz na polaryzacjĊ
zewnĊtrzną dla i = 2. Wysáanie tej komendy,
gdy HM8118 jest ustawiony na pomiar pojemnoĞci (C+D lub C+R), powoduje wygenerowanie komunikatu báĊdu.
VBIA? jest zapytaniem o status funkcji polaryzacji BIAS.

IBIA(?) {i}

Komenda ustawia funkcjĊ prądu polaryzacji
DC BIAS mostka na OFF, gdy i = 0, na polaryzacjĊ wewnĊtrzną, gdy i = 1 oraz na polaryzacjĊ zewnĊtrzną dla i = 2. Wysáanie tej komendy, gdy HM8118 nie jest ustawiony na
pomiar cewek lub transformatorów (L+Q, L+R,
N+Ĭ lub M), powoduje wygenerowanie komunikatu báĊdu.
IBIA? jest zapytaniem o status funkcji prądu
polaryzacji BIAS.

BIAS(?) {x} Komenda ustawia wartoĞü napiĊcia lub prądu
polaryzacji mostka HM8118. Zmienna x moĪe
przyjmowaü wartoĞci od 0.00V do 5,00V lub
odpowiednio od 0 do 200mA.
BIAS? jest zapytaniem o status polaryzacji.
CIRC(?) {i} Komenda definiuje typ obwodu zastĊpczego
mierzonej impedancji w mostku HM8118: i = 0
- obwód szeregowy, i = 1 - obwód równolegáy,
i = 2 tryb AUTO wyboru zastĊpczego obwodu
pomiarowego.
CIRC? jest zapytaniem o status funkcji.
CONV(?) {i} Komenda ustawiania blokady napiĊcia testowego CST V: i = 0 - funkcja wyáączona (OFF),
i = 1 - funkcja wáączona (ON).
CONV? jest zapytaniem o status funkcji.
FREQ(?) {x} Komenda ustawia czĊstotliwoĞü pomiarową,
której wartoĞü x podawana jest w Hz. JeĪeli
wysáana zostaje wartoĞü poĞrednia czĊstotliwoĞci testowej, to przyrząd wybiera najbliĪszą
wyĪszą czĊstotliwoĞü domyĞlną.
FREQ? jest zapytaniem o status funkcji.

MMOD(?)

Komenda ustawia tryb wyzwalania przyrządu
na wyzwalanie ciągáe, gdy i = 0, na wyzwalanie rĊczne, gdy i = 1 lub wyzwalanie zewnĊtrzne, gdy i = 2.
MMOD? jest zapytaniem o status funkcji.

NAVG(?) {i} Komenda ustawia liczbĊ uĞrednianych cykli
pomiarowych, jeĪeli funkcja uĞredniania
zostaáa wáączona (komenda AVGM), od 2 do
99.
NAVG? jest zapytaniem o status funkcji.
RATE(?) {i} Komenda ustawia szybkoĞü pomiarów na jedną z trzech wartoĞci: FAST (i = 0),
MED (i = 1) lub SLOW (i = 2).
RATE? jest zapytaniem o status funkcji.
RNGE(?) {i} Komenda ustawia zakres pomiarowy i związaną z nim rezystancjĊ wyjĞciową miernika
i wyáącza automatyczny dobór zakresu (i = 0):
i = 1 : zakres 1 i 25ȍ
i = 2 : zakres 2 i 25ȍ
i = 3 : zakres 3 i 400ȍ
i = 4 : zakres 4 i 6,4kȍ
i = 5 : zakres 5 i 100kȍ
i = 6 : zakres 6 i 100kȍ
RNGE? jest zapytaniem o ustawiony zakres.
PMOD(?) {i} Komenda ustawia funkcjĊ pomiarową:
i=0:
AUTO
i=1:
L+Q
i=2:
L+R
i=3:
C+D
i=4:
C+R
i=5:
R+Q
i=6:
Z+Ĭ
i=7:
Y+Ĭ
i=8:
R+X
i=9:
G+B
i = 10 : N+Ĭ
i = 11 : M
PMOD? zapytanie o ustawienie funkcji.
Uwaga:
Pomiary wzglĊdne i sortowanie wyników nie
są dostĊpne w trybie automatycznego wyboru
funkcji pomiarowej.
RNGH(?) {i} Komenda wyáącza (i = 0) lub wáącza (i = 1)
tryb rĊcznego doboru zakresu pomiarowego.
Gdy tryb rĊczny zostaje wyáączony, to aktywowany jest tryb automatyczny.
RNGH? jest zapytaniem o status funkcji.
VOLT(?) {x} Komenda ustawia poziom x napiĊcia pomiarowego w zakresie od 0,05 do 1,5V. JeĪeli
wysáana zostaje wartoĞü poĞrednia napiĊcia,
to przyrząd zaokrągla ją w górĊ (ze skokiem
0,01V) do najbliĪszej dostĊpnej wartoĞci.
VOLT? jest zapytaniem o ustawienie napiĊcia.
Komendy sterowania pomiarami
PREL(?) {x} Komenda definiuje wartoĞü x odniesienia dla
pomiarów wzglĊdnych dla gáównej funkcji pomiarowej. JeĪeli ustawiony jest tryb automatycznego doboru zakresu, to odebranie tej
komendy powoduje wygenerowanie komunikatu báĊdu. Jednostką wartoĞci x dla funkcji
R+Q, Z+Ĭ i R+X jest ȍ, dla funkcji L+Q, L+R
i M jest H, dla funkcji C+D i C+R jest F, a dla
funkcji Y+Ĭ i G+B jest S (siemens).
PREL? jest zapytaniem o status funkcji.
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SREL(?) {x} Komenda definiuje wartoĞü x odniesienia dla
pomiarów wzglĊdnych dla drugorzĊdnej funkcji pomiarowej. JeĪeli ustawiony jest tryb automatycznego doboru zakresu lub funkcja
pomiarowa M, to odebranie tej komendy powoduje wygenerowanie komunikatu báĊdu!
Jednostką wartoĞci x dla funkcji L+R, C+R
i R+X jest ȍ, a dla funkcji Z+Ĭ, Y+Ĭ i N+Ĭ –
stopieĔ. Dla wszystkich pozostaáych pomiarów
wartoĞü z jest niemianowana.
SREL? jest zapytaniem o status funkcji.
OUTP(?) {i} Komenda ustawia tryb odczytu wyniku gáównej funkcji pomiarowej na NORMAL (i = 0),
odchylenie bezwzglĊdne (i = 1) od wartoĞci
odniesienia lub odchylenie procentowe od
wartoĞci odniesienia (i = 2).
OUTP? jest zapytaniem o status funkcji.
OUTS(?) {i} Komenda ustawia tryb odczytu drugorzĊdnej
funkcji pomiarowej na NORMAL (i = 0), odchylenie bezwzglĊdne (i = 1) od wartoĞci odniesienia lub odchylenie procentowe od wartoĞci odniesienia (i = 2).
OUTS? jest zapytaniem o status funkcji.
STRT

*TRG

Komenda rozpoczĊcia pomiaru. W czasie
wykonywania cyklu pomiarowego komenda
jest ignorowana.
Komenda ta jest standardową komendą startu
pomiaru wg normy IEEE, zatem ma dziaáanie
identyczne z komendą STRT.

Komendy odczytu wyników
XALL?

Zapytanie o wynik pomiaru gáównego i drugorzĊdnego oraz liczbĊ przedziaáów sortowania.
Miernik zwraca 3 wartoĞci rozdzielone przecinkami.

XBIN?

Zapytanie o liczbĊ przedziaáów sortowania
stosowanych przy bieĪącym pomiarze. JeĪeli
nie są ustawione przedziaáy sortowania lub jeĪeli bieĪący pomiar nie mieĞci siĊ w przedziale akceptacji, zwracana jest liczba 99.

XDLT?

Zapytanie o róĪnicĊ (odchylenie) miĊdzy wynikiem pomiaru i wartoĞcią odniesienia dla
gáównej funkcji pomiarowej (patrz równieĪ
komenda PREL). JeĪeli wartoĞü odniesienia
wynosi zero lub ustawiona jest funkcja automatycznego doboru zakresu, zwracany jest
komunikat báĊdu.

XDMT?

Zapytanie o róĪnicĊ (odchylenie) miĊdzy wynikiem pomiaru i wartoĞcią odniesienia dla
drugorzĊdnej funkcji pomiarowej (patrz równieĪ komenda SREL). JeĪeli wartoĞü odniesienia wynosi zero lub ustawiona jest funkcja
automatycznego doboru zakresu, zwracany
jest komunikat báĊdu.

XMAJ?

Zapytanie o wynik pomiaru gáównego. JeĪeli
ustawiony jest tryb odczytu odchylenia procentowego lub jeĪeli wynik wynosi zero, to
zwracany jest komunikat báĊdu.

XMIN?

Zapytanie o wynik pomiaru drugorzĊdnego.
JeĪeli ustawiony jest tryb odczytu odchylenia
procentowego lub jeĪeli wynik wynosi zero, to
zwracany jest komunikat báĊdu.

Komendy funkcji sortowania
BCLR?

Komenda usuwa z pamiĊci wartoĞci nominalne i graniczne wszystkich przedziaáów
sortowania i wyáącza funkcjĊ sortowania.

BING(?) (i)

Komenda wáącza (i = 0) lub wyáącza (i = 1)
funkcjĊ sortowania. JeĪeli nie jest ustawiony
Īaden przedziaá sortowania lub jeĪeli wáączony jest tryb AUTO pomiarów, zwracany
jest komunikat báĊdu.

BLIH(?) i, (x) Zestaw komend BLIH ustawia górne wartoĞci graniczne przedziaáów sortowania miernika HM8118 na x% w przedziaáach 0 do 7.
Górna wartoĞü graniczna musi byü ustawiona zanim moĪna ustawiü wartoĞü dolną
(patrz komenda BLIL), która musi byü niĪsza
niĪ wartoĞü górna. JeĪeli dolna wartoĞü graniczna nie zostanie ustawiona, to mostek
bĊdzie uĪywaá jako dolnej wartoĞci granicznej wartoĞü symetryczną do wartoĞci górnej
wzglĊdem wartoĞci nominalnej przedziaáu
(wartoĞü nominalna bĊdzie leĪaáa dokáadnie
poĞrodku przedziaáu sortowania).
BLIH? i jest zapytaniem o ustawienie górnej
wartoĞci granicznej przedziaáu i.
BLIL(?) i, (x) Zestaw komend BLIL ustawia dolne wartoĞci
graniczne przedziaáów sortowania miernika
HM8118 na x% w przedziaáach 0 do 7. Górna wartoĞü graniczna musi byü ustawiona
zanim moĪna ustawiü wartoĞü dolną (patrz
komenda BLIH). Dolna wartoĞü graniczna
musi byü niĪsza niĪ wartoĞü górna. JeĪeli
dolna wartoĞü graniczna nie zostanie ustawiona, to mostek bĊdzie uĪywaá jako dolnej
wartoĞci granicznej wartoĞü symetryczną do
wartoĞci górnej wzglĊdem wartoĞci nominalnej przedziaáu (wartoĞü nominalna bĊdzie leĪaáa dokáadnie poĞrodku przedziaáu sortowania).
BLIL? i jest zapytaniem o ustawienie dolnej
wartoĞci granicznej przedziaáu i.
BNOM(?) i (x) Zestaw komend BNOM ustawia wartoĞci
nominalne przedziaáów sortowania miernika
HM8118 na x w przedziaáach 0 do 8 (przedziaá 8 jest przedziaáem raportującym jakoĞü
serii elementów i jest przeznaczony na elementy odrzucone). JeĪeli dla danego przedziaáu sortowania nie wprowadzono Īadnej
wartoĞci nominalnej, to mostek HM8118
przyjmie jako obowiązującą wartoĞü nominalną najbliĪszego niĪszego przedziaáu, o ile
nie jest ona równa zeru. CzĊĞü przedziaáów
moĪe mieü takie same wartoĞci nominalne,
nawet gdy nie zostaáy one wprowadzone
przez uĪytkownika. Tylko przedziaá sortowania o najniĪszym numerze wymaga wprowadzenia wartoĞci nominalnej. Przedziaá 0 musi
mieü
ustawioną
wartoĞü
nominalną,
w przeciwnym razie funkcja sortowania nie
bĊdzie dziaáaáa.
BNOM? i jest zapytaniem o ustawienie nominalnej wartoĞci przedziaáu i.

HM8118
Kopiowanie, rozpowszechnianie,
przedruk i publikacja w całości lub częściach
w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody NDN, zabronione. (kk)
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Komendy sterująco-kontrolne
*IDN?

Zapytanie zwracające konfiguracje sprzĊtową
mostka HM8118. OdpowiedĨ ma format:
”HAMEG Instruments, HM8118 SSSSSVVV”,
gdzie „SSSSS” jest 5-cyfrowym numerem seryjnym urządzenia, a „VVV” – 3-cyfrowym
numerem wersji oprogramowania systemowego.

*OPC?

Ogólne zapytanie (skrót od ang. Operation
Complete) uĪywane, gdy chce siĊ potwierdziü
zakoĔczenie pomiaru. Miernik HM8118 zwraca „1”, gdy wszystkie wyniki cyklu pomiarowego zostaáy uzyskane i są gotowe do pobrania.
NastĊpny cykl pomiaru moĪe byü rozpoczĊty
komendą STRT.

*RCL i

Komenda przywoáuje zachowany w pamiĊci
zestaw parametrów pomiarowych i, ustawiając
je jako parametry bieĪące. Numer pamiĊci i
moĪe przyjmowaü wartoĞci od 0 do 9. Gdy
zachowany zestaw parametrów nie jest kompletny lub gdy komórka pamiĊci jest pusta,
zwracany jest komunikat báĊdu. Komenda
*RCL 9 resetuje bieĪące ustawienia, przywracając ustawienia fabryczne.

*RST

Komenda resetuje wszystkie parametry pomiarowe do ustawieĔ fabrycznych.

*SAV i

Komenda zachowuje bieĪące parametry pomiarowe w pamiĊci o adresie i.

*WAI

Komenda ogólna *WAI jest poleceniem synchronizującym, które zatrzymuje wykonanie
dowolnej innej komendy, dopóki nie zostaną
zakoĔczone wszystkie bieĪące pomiary. Przykáadowo, wysáanie ciągu komend STRT,
*WAI:XALL? spowoduje rozpoczĊcie pomiarów, które do momentu zakoĔczenia bĊdą
chronione przed wykonaniem dowolnej innej
odebranej komendy. Polecenie XALL? spowoduje przesáanie wyników pomiarów do
urządzenia zewnĊtrznego.

WYàĄCZNA DYSTRYBUCJA I SERWIS:
„NDN – Zbigniew Daniluk”
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15
tel./fax (22) 641-15-47, 641-61-96
www.ndn.com.pl
e-mail: ndn@ndn.com.pl
© Wszelkie prawa zastrzeĪone
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