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czarny

Podstawowe informacje dotycz ce certyfikatu CE 
Produkty firmy HAMEG Instruments spe niaj  wymogi norm 
kompatybilno ci elektromagnetycznej. Wyroby firmy s  testowa-
ne zgodnie z normami w a ciwymi dla danego rodzaju i typu 
urz dzenia. Gdy dla okre lonego parametru obowi zuj  ró ne
warto ci graniczne, firma stosuje te, które przewiduj  najostrzej-
sze wymogi. W przypadku testów emisyjnych klasy 1B stosowa-
ne s  normy obowi zuj ce dla urz dze  przeznaczonych dla 
drobnej wytwórczo ci. Z kolei testy odporno ci (podatno ci) pro-
dukowanych urz dze  na zak ócenia elektromagnetyczne prze-
prowadzane s  przez HAMEG wed ug standardów dla urz dze
przemys owych. 

Wszystkie przewody po czeniowe maj  znacz cy wp yw zarów-
no na emisj  zak óce , jak i odporno  danego urz dzenia na 
zak ócenia. Poniewa  u ywane przewody i kable znacznie si
ró ni  w zale no ci od przeznaczenia, to w celu minimalizacji 
zak óce  elektromagnetycznych nale y podczas pomiarów bez-
wzgl dnie przestrzega  podanych ni ej zalece  i warunków. 

1.  Przewody do transmisji cyfrowej 
Kable wykorzystywane do sterowania i transmisji cyfrowej mi -
dzy przyrz dami i urz dzeniami peryferyjnymi (komputer, dru-
karka, interfejs itp.) musz  by  odpowiednio ekranowane. Je eli
w instrukcji obs ugi danego urz dzenia nie podano inaczej, nale-
y przyj  zasad , e wszystkie przewody transmisji danych 

(wej ciowe, wyj ciowe, sygna owe, steruj ce) nie mog  by
d u sze ni  3 metry. Gdy interfejs przyrz du wyposa ony jest 
w kilka gniazd po czeniowych, to w czasie pomiarów u ywane 
mo e by  tylko jedno. 
Podstawowym warunkiem gwarantuj cym prawid owo  trans-
misji cyfrowej jest stosowanie przewodów podwójnie ekranowa-
nych. Z przeznaczeniem dla szyny danych standardu IEEE  
firma HAMEG produkuje kable po czeniowe typu HZ72. 

2.  Przewody pomiarowe (sygna owe) 
Podstawow  zasad  w technice pomiarowej jest stosowanie do 
po czenia wej cia przyrz du z punktem pomiarowym mo liwie 
najkrótszych przewodów. Je eli w instrukcji obs ugi urz dzenia
nie podaje si  inaczej, to nale y stara  si , aby przewody sygna-
owe nie przekracza y d ugo ci 3 metrów i by y stosowane tylko 
w pomieszczeniach.  
Przewody sygna owe powinny by  ekranowane (np. przewód 
koncentryczny typu RG58/U). Przy pracy z generatorami sygna-
owymi obowi zkowe jest stosowanie przewodów podwójnie 
ekranowanych. Niezwykle wa ne jest prawid owe pod czenie
ekranu przewodów do zacisku o potencjale zerowym.  

3.  Wp yw zewn trznych pól elektromagnetycznych  
Podczas pracy w obecno ci silnych pól magnetycznych i/lub 
elektrycznych nie da si  unikn  ich wp ywu na prac  przyrz du,
nawet przy starannym skonfigurowaniu obwodu pomiarowego. 
Pola takie nie spowoduj  wprawdzie uszkodzenia lub wadliwej 
pracy przyrz dów produkcji HAMEG Instruments, jednak wpro-
wadzaj  b dy odczytu, które w indywidualnych przypadkach 
mog  by  wi ksze ni  to wynika ze specyfikacji urz dzenia.

HAMEG Instruments GmbH 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DECLARATION OF CONFORMITY  
DECLARATION DE CONFORMITE 

DEKLARACJA ZGODNO CI

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 zgodno  swojego produktu: 

Bezeichnung: LCR-Messbrücke
Product name: LCR-Bridge 
Designation:    Ponty de Mesure RLC 
Nazwa: 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 poni szymi 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 kompatybilno ci 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 urz dze  niskonapi ciowych 73/23/EWG zmieniona 
dyrektyw  93/ 68/EWG 

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / 
Stosowane normy zharmonizowane: 

Sicherheit / Safety / Sécurité / Bezpiecze stwo: 

EN 61010-1:2001 / IEC (CEI) 1010-1:2001:  Überspannungskategorie / 
Overvoltage category / Catégorie de surtension / Kategoria 
przepi ciowa:   II 

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution /  
Poziom zanieczyszcze :   2 

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility / 
Compatibilité électromagnétique / Kompatybilno
elektromagnetyczna: 

EN 61326-1/A1: Störaussendung / Radiation / Emission / Emisja:   
Tabelle / table / tableau / tabela   4; Klasse / Class / Classe / Klasa  B.  
Störfestigkeit / Immunity / Imunitee / Odporno : Tabelle / table / tableau / 
tabela A1. 

EN 61000-3-2 /A14:  Oberschwingungsströme / Harmonic current 
emissions/ Émissions de courant harmonique / Pr dowe zak ócenia
harmoniczne:  Klasse / Class / Classe / Klasa D. 

EN 61000-3-3: Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage
fluctuations and flicker / Fluctuations de tension et du flicker / 
Fluktuacje i migotania napi cia.

Datum / Date / Date / Data 
02. 04. 2008 

Unterschrift / Signature / Signatur / Podpis 

Holger Asmussen 
 Manager
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Programowany mostek RLC 
HM8118

 Dok adno  podstawowa:   0,05% 

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

 Cz stotliwo ci testowe:  20Hz…200kHz 

 Do 12 pomiarów na sekund

 Tryb szeregowy i równoleg y

 Funkcja okre lania przedzia ów i poziomów granicznych mierzonych
warto ci przeznaczona do sortowania podzespo ów (opcja) 

 Wewn trznie programowane warto ci napi cia i pr du polaryzacji 

 Pomiary parametrów transformatorów 

 Polaryzacja kondensatorów zewn trznym napi ciem do 40V 

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

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

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

HZ184: Przewody pomiaro-
we typu Kelvina (w komple-
cie)

HZ181:  4-przewodowy adap-
ter  pomiarowy z p ytkami 
kontaktowymi 
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Mostek RLC HM8118
Parametry w temp. 23ºC po 30-minutowym nagrzewaniu przyrz du

Warunki testu parametrów 
Napi cie testowe: 1Vrms
Korekcja zera przy zwarciu i rozwarciu wej cia
Czas pomiaru:   SLOW 

Wy wietlacz 
Tryby pomiarowe: Auto, L+Q, L+R, C+D, C+R, R+Q, 
 Z+ , Y+ , R+X, G+B, N- , M 
Obwody zast pcze:  Auto, szeregowy, równoleg y
Odczyt wyniku:  warto , odchylenie bezwzgl dne

 lub odchylenie procentowe 
U rednianie: 2…99 pomiarów 

Dok adno
Parametry podstawowe: dok adno  podstawowa (napi cie
 testowe 1,0V; czas pomiaru SLOW / 
 MEDIUM; automatyczny dobór  
 zakresu; sk adowa sta a wy czona;
 polaryzacja wy czona)
 Przy pomiarach w trybie FAST  
 podan  warto  nale y podwoi .

Impedancja:
100M

4M 0,2% + lZl / 1,5G
1M

25k

0,5% +  
lZl / 100M

100

0,05% +  
lZl / 2G

0,1% +  
lZl / 1,5G 0,2% +  

lZl / 100M

2,5
0,1% + 1m  / lZl 0,2% +  

2m  / lZl 

0,5%  
+

5m  / lZl 
+

lZl / 10M

10m
0,3% + 1m  / lZl 0,5% +  

2m  / lZl 

20Hz 1kHz 10kHz 100kHz

Parametry drugorz dne:
Dok adno  podstawowa D i Q: ± 0,0001 przy f = 1kHz 
Dok adno  k ta fazowego: ± 0,005° przy f = 1kHz 

Zakresy pomiarowe 
lZl, R, X: 0,01m …100M
lYl, G, B: 10nS…1000S 
C:  0,01pF…100mF 
L:  10nH…100kH 
D:  0,0001…9,9999 
Q:  0,1…9999,9 
:  -180°…+180° 
:  -999,99%...999,99% 

M:  1µH…100H 
N:  0,95…500 

Funkcje pomiarowe i warunki pomiarów 
Cz stotliwo  testowa: 20Hz…200kHz (69 warto ci) 
Dok adno  cz stotliwo ci: ± 100ppm 
Poziom sygna u testowego AC: 50mVrms…1,5Vrms

 Rozdzielczo : 10mVrms

 Dok adno  poziomu: ± (5% + 5mV) 
Wewn trzne napi cie polaryzacji: 0…+ 5,00VDC

 Rozdzielczo : 10mV 
Zewn trzne napi cie polaryzacji: 0... + 40VDC (bezpiecznik 0,5A)
Wewn trzny pr d polaryzacji: 0…+ 200mA 
 Rozdzielczo : 1mA 
Dobór zakresu:  Auto i Hold (r czny) 

Wyzwalanie przyrz du:  praca ci g a, wyzwalanie r czne
 lub zdalne przez interfejs, 
 interfejs Handlera lub wej cie TRIG 

Opó nienie wyzwalania: 0…999ms ze skokiem 1ms 
Czas pomiaru (f  1kHz):

FAST: 70ms 
 MEDIUM: 125ms 
 SLOW: 0,7s 

Pozosta e funkcje i dane techniczne 
Monitor syg. testowego: napi cie, pr d
Kompensacja b du: zwarcie, rozwarcie, obci enie
Pami  ustawie : 9 kompletnych nastaw przyrz du
Zabezpieczenie wej cia: Vmaks<

 dla Vmaks< 200V, C w faradach 
 (1 d ul zgromadzonej energii) 

Pomiary z napi ciem
os onowym (tryb GUARD): Ground, Driver lub Auto (z bezpie- 
 cznikiem)  
Tryb ród a napi ciowego ( ród o 25 )

Wspó czynnik temperaturowy 
dla funkcji R, L lub C: ± 5ppm / °C 

Interfejsy:  USB/RS-232 (standard),  
 IEEE-488 (opcja) 
Klasa ochronno ci:   I  (EN61010-1) 
Zasilanie:  110/230V ±10%, 50/60Hz, kat. II 
Pobór mocy:  ok. 20W 
Temperatura podczas pracy:  +5 C…+40 C
Temperatura przechowywania:  -20 C…+70 C
Maks. wilgotno :  5%...80% RH (bez kondensacji) 
Wymiary (Sz. x Wys. x G .): 285 x 75 x 365mm 
Waga:  ok. 4kg 

Wyposa enie standardowe:  kabel sieciowy, instrukcja obs ugi,
4-przewodowy kabel pomiarowy Kelvina HZ184, 4-przewodowy 
adapter SMD HZ188 

Wyposa enie opcjonalne:
HZ181 4-przewodowy adapter pomiarowy z p ytkami  
 kontaktowymi 
HZ186 4-przewodowy adapter do pomiaru transformatorów 
HZ188 4-przewodowy adapter do pomiaru elementów SMD 
HO118 Interfejs biningowy 
HO880 Interfejs IEEE-488 (GPIB) 

2/C 
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WA NE  INFORMACJE 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Stosowane symbole    
(1) - Uwaga, przestrzega  zalece  instrukcji obs ugi! 
(2) - Uwaga! Wysokie napi cie! 
(3) - Zacisk ochronny (uziemienie) 
(4) - Istotna informacja 
(5) - Stop! Mo liwo  uszkodzenia przyrz du! 

Rozpakowanie urz dzenia 
Niezw ocznie po rozpakowaniu przyrz du nale y sprawdzi ,
czy dostawa jest kompletna oraz czy urz dzenie nie ma 
ladów uszkodze  mechanicznych lub lu no przemieszcza-

j cych si  cz ci wewn trz obudowy. Je eli uszkodzenia 
takie zostan  stwierdzone, nale y jak najszybciej powiado-
mi  sprzedawc  sprz tu i w adnym przypadku nie w cza
przyrz du do sieci. 

Ustawianie przyrz du
Urz dzenie mo e pracowa  w dwóch pozycjach. Konstruk-
cja przednich nó ek umo liwia ustawienie przyrz du pod 
niewielkim k tem (oko o 10 ), co poprawia widoczno  wy-
wietlacza (rysunek 1). 

Po z o eniu nó ek (rysunek 2) przyrz d mo e by  ustawia-
ny na innych urz dzeniach HAMEG’a.
W takim przypadku nó ki górnego instrumentu wchodz
w specjalne gniazda na górnej cz ci obudowy urz dzenia
poni ej (rysunek 3), tworz c stabilny mechanicznie zestaw 
pomiarowy. Nie nale y ustawia  na sobie wi cej ni  3 przy-
rz dów. Wy szy zestaw grozi utrat  stabilno ci, a tak e nie 
zapewnia odpowiedniego ch odzenia urz dze .

Transport  
Zaleca si  zachowanie oryginalnego opakowania na wypa-
dek konieczno ci ewentualnej wysy ki przyrz du do napra-
wy. Nale y pami ta , e uszkodzenia urz dzenia powsta e
w transporcie a spowodowane niew a ciwym opakowaniem 
s  wy czone z gwarancji. 

Przechowywanie 
Przyrz d nale y przechowywa  w suchym pomieszczeniu. 
Je eli urz dzenie by o nara one na skrajne temperatury, 
przed w czeniem zasilania na stanowisku pomiarowym 
nale y odczeka  minimum 2 godziny. 

Zasady bezpiecze stwa    
Przyrz d zosta  zaprojektowany i przetestowany zgodnie 
z norm  VDE 0411/1 ustalaj c  wymagania bezpiecze -
stwa dla elektronicznego sprz tu pomiarowego. Producent 
gwarantuje, e miernik opu ci  fabryk  w stanie zapewnia-
j cym pe ne bezpiecze stwo u ytkowania i spe nia wyma-
gania normy europejskiej EN61010-1 zgodnej ze standar-
dem mi dzynarodowym IEC61010-1. Aby zachowa  para-
metry bezpiecze stwa konstrukcji urz dzenia na niezmie-
nionym poziomie i by  pewnym pe nego bezpiecze stwa 
podczas pracy z przyrz dem, nale y bezwzgl dnie stoso-
wa  si  do zalece  i ostrze e  zawartych w instrukcji. Po-
niewa  mostek jest urz dzeniem I klasy bezpiecze stwa, 
wszystkie cz ci obudowy i chassis s  pod czone do styku 
ochronnego wtyczki sieciowej. Ze wzgl dów bezpiecze -
stwa przyrz d musi by  zasilany z gniazda sieciowego z 
ko kiem uziemiaj cym poprzez kabel z przewodem ochron-
nym (3- y owy) albo poprzez transformator separuj cy.  

Nie wolno przerywa  pod czenia przyrz du do 
przewodu ochronnego sieci w jakimkolwiek 
punkcie wewn trz i na zewn trz urz dzenia.

- Napi cie sieciowe na stanowisku pomiarowym powinno 
by  zgodne ze specyfikacj  przyrz du.

- Przed otwarciem obudowy nale y bezwzgl dnie od -
czy  kabel sieciowy i przewody z wszystkich wej
i wyj  przyrz du.

W ka dym z poni szych przypadków nale y bezwzgl dnie
zaprzesta  korzystania z przyrz du i do czasu dok adnego
sprawdzenia i/lub naprawy zabezpieczy  go przed przypad-
kowym u yciem: 
- przyrz d jest w widoczny sposób uszkodzony, 
- zniszczona jest izolacja kabla sieciowego, 
- oprawka bezpiecznika sieciowego jest wypalona,  

stopiona lub uszkodzona w inny sposób, 
- wewn trz obudowy poruszaj  si  lu ne cz ci,
- urz dzenie nie dzia a,
- przyrz d by  d ugo przechowywany w niesprzyjaj cych 

warunkach (na powietrzu lub w du ej wilgotno ci),
- w czasie transportu urz dzenie by o poddane silnym 

wstrz som (m.in. z powodu z ego opakowania). 

Warunki i rodowisko  pracy  przyrz du
Miernik przeznaczony jest do pracy w przemy le, w drobnej 
wytwórczo ci oraz w serwisie urz dze  elektronicznych. 
Przyrz d zaprojektowano do pracy w suchych i czystych 
pomieszczeniach. Nie wolno pracowa  miernikiem w miej-
scach o du ej wilgotno ci i zapyleniu oraz w atmosferze 
zawieraj cej gazy wybuchowe i agresywne korozyjnie.  
Dozwolona temperatura otoczenia w czasie pracy przyrz -
du wynosi od +5°C do +40°C. Transportowa  i przechowy-
wa  urz dzenie mo na w temperaturze -20°C do +70°C. 
Nale y pami ta , e po ekspozycji przyrz du na nisk  tem-
peratur  i w otoczeniu, gdy mo liwa jest kondensacja pary 
wodnej trzeba przed w czeniem zasilania odczeka  mini-
mum 2 godziny w celu ustabilizowania si  temperatury ele-
mentów wewn trznych urz dzenia.
Po o enie przyrz du w czasie pracy jest dowolne, o ile nie 
zostanie ograniczona cyrkulacja powietrza ch odz cego
(ch odzenie konwekcyjne). Do pracy ci g ej zaleca si  pra-
c  w pozycji poziomej lub z lekkim pochyleniem. 

STOP

Rysunek 1 

Rysunek 2 

Rysunek 3 
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Nominalne parametry pracy urz dzenia uzyskuje si
w temperaturze otoczenia 23 C i po 30 minutach nagrze-
wania jego obwodów wewn trznych. Parametry podane bez 
tolerancji odpowiadaj redniej warto ci danego parametru 
dla produkowanych przyrz dów. 

Gwarancja i naprawy przyrz du
Wszystkie urz dzenia produkowane przez HAMEG podle-
gaj  rygorystycznej kontroli jako ci. Ka dy przyrz d przed 
opuszczeniem fabryki jest poddawany 10-godzinnemu  
cyklowi starzenia. Podczas takiego przerywanego testu 
zostaj  wykryte prawie wszystkie usterki, które mog  po-
wsta  w procesie produkcji. Po cyklu starzeniowym prze-
prowadzany jest ko cowy test jako ciowy i funkcjonalny, 
który sprawdza wszystkie tryby pracy przyrz du i zgodno
jego parametrów elektrycznych ze specyfikacj .
Warunki gwarancji na przyrz dy odpowiadaj  przepisom 
prawnym obowi zuj cym w kraju sprzeda y. Reklamacje 
nale y sk ada  bezpo rednio u dostawcy urz dzenia.

Warunki dla klientów z UE 
W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej klienci 
z obszaru Unii Europejskiej mog  kontaktowa  si  bezpo-
rednio z firm  HAMEG. Oczywi cie serwis fabryczny firmy 

HAMEG jest do dyspozycji klientów równie  po up ywie 
okresu gwarancyjnego. 

Autoryzacja wysy kowa 
Przed wys aniem przyrz du do naprawy do serwisu  
HAMEG’a nale y uzyska  numer autoryzacji RMA (Return
Material Authorization) ze strony www.hameg.com lub  
faksem. W przypadku braku odpowiedniego opakowania 
transportowego mo na je zamówi  w dziale serwisu firmy 
pod numerem +49 (0) 6182-800-500 lub przez e-mail pod 
adresem service@hameg.com . 

Utrzymanie i konserwacja    
Omawiany przyrz d nie wymaga adnych czynno ci utrzy-
maniowych. Zabrudzenia obudowy mo na czy ci  mi kk
szmatk , zwil on  w razie konieczno ci 1% roztworem a-
godnego detergentu. T uste plamy mo na usun  benzyn
ekstrakcyjn . Do czyszczenia wy wietlacza nale y u ywa
wy cznie wilgotnej szmatki. 

Do czyszczenia przyrz du nie u ywa  alkoho-
lu, rozpuszczalników lub past czyszcz cych. 
W adnym wypadku substancje p ynne nie 
mog  dosta  si  do wn trza obudowy! U ycie 
innych rodków czyszcz cych ni  podane wy-
ej mo e spowodowa  uszkodzenie po-

wierzchni plastykowych i lakierowanych. 

Bezpiecznik sieciowy 
Przyrz d wyposa ono w dwa wewn trzne bezpieczniki sie-
ciowe 0,8A typu T. W przypadku stwierdzenia przepalenia 
bezpiecznika urz dzenie nale y odes a  do naprawy do 
autoryzowanego serwisu. Wymiana bezpiecznika przez 
u ytkownika nie jest dozwolona. 

Zasilanie 
Cz sto ciomierz mo e by  zasilany w szerokim zakresie 
napi  sieciowych od 105V do 253V, 50/60Hz ±10%, dlate-
go nie jest wyposa ony w selektor napi cia zasilania. 
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ELEMENTY  REGULACYJNE 

P yta czo owa 

POWER (przycisk) 
W cznik zasilania urz dzenia. Gniazdo kabla siecio-
wego znajduje si  na tylnej ciance.
Wy wietlacz (LCD)
Wy wietlane s : wyniki i jednostki pomiarów, zakres 
pomiarowy, cz stotliwo  i poziom napi cia testowe-
go, typ obwodu zast pczego, funkcje, parametry, sta-
tus przyrz du i komunikaty operacyjne. 

Sekcja MENU 

SELECT (przycisk) 
Przycisk rozwijania menu zawieraj cego podmenu 
SETUP, CORR, SYST i BIN (gdy zainstalowany jest 
opcjonalny interfejs biningowy HO118).  
ENTER (przycisk)  
Przycisk wprowadzania warto ci wej ciowych. 
ESC (przycisk) 
Przycisk wyj cia z bie cego trybu (obs uga menu). 
Pokr t o nastawcze (pokr t o z przyciskiem)
Pokr t o do wprowadzania parametrów. 

(przyciski) 
Przyciski nawigacyjne (przyciski strza ki) s u ce do 
obs ugi menu oraz ustawiania funkcji i parametrów. 

Sekcja SET 

FREQ (przycisk)
Ustawianie cz stotliwo ci testowej pokr t em nastaw-
czym  lub przyciskami nawigacyjnych . 
LEVEL (przycisk)
Ustawianie poziomu sygna u testowego. 
BIAS (przycisk)
Ustawianie napi cia lub pr du polaryzacji (w zale no-
ci od funkcji pomiarowej). 

Sekcja ZERO 

OPEN (przycisk)
Wykonanie kompensacji przy rozwartym wej ciu.
SHORT (przycisk)
Wykonanie kompensacji przy zwartym wej ciu.
LOAD (przycisk)
Wykonanie kompensacji pod znanym obci eniem.

Sekcja MODE 

AUTO/MODE (przycisk)
Aktywacja trybu automatycznego doboru obwodu  
zast pczego (szeregowy lub równoleg y) mierzonego 
elementu.

SER (przycisk)
Ustawienie szeregowego obwodu zast pczego
mierzonego elementu.

PAR (przycisk)
Ustawienie równoleg ego obwodu zast pczego
mierzonego elementu. 

Sekcja RANGE 

SELECT (przycisk) 
Prze czanie mi dzy automatycznym (AUTO) i r cz-
nym trybem doboru zakresu pomiarowego.  
UP (przycisk)  
Prze czenie do wy szego zakresu pomiarowego. 
DOWN (przycisk) 
Prze czenie do ni szego zakresu pomiarowego. 

Gniazda wej ciowe  

L CUR (gniazdo BNC) 
Wyj cie niskopr dowe - wyj cie sygna u do pomiarów 
w trybie szeregowym (generator sygna u).
L POT (gniazdo BNC) 
Wej cie niskonapi ciowe - wej cie do pomiarów  
w trybie równoleg ym (pomiary napi ciowe). 
H POT (gniazdo BNC) 
Wej cie wysokonapi ciowe – wej cie/wyj cie
do pomiarów w trybie równoleg ym (mostek pomiaro-
wy). 
H CUR (gniazdo BNC) 
Wej cie wysokopr dowe - wej cie sygna u do pomia-
rów w trybie szeregowym (pomiary pr dowe). 

BIAS MODE/ESC (przycisk)
Wybór mi dzy polaryzacj  zewn trzn  i wewn trzn
oraz wyj cie z menu bez akceptacji wprowadzonej 
warto ci.

TRIG MODE/ENTER (przycisk)
Wybór trybu wyzwalania: wewn trzne, zewn trzne,
r czne. Zako czenie wprowadzania bie cej warto ci
w postaci numerycznej. 
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BIAS/  (przycisk)
Aktywacja/dezaktywacja napi cia lub pr du polaryza-
cji oraz kasowanie ostatniego wprowadzonego znaku 
podczas bezpo redniego wpisywania warto ci.

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

AUTO/6 (przycisk)
Ustawienie trybu pomiarów automatycznych oraz cy-
fra 6 klawiatury numerycznej przy bezpo rednim
wprowadzaniu parametrów.  

M/ (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru indukcyjno ci wzajemnej 
M lub znak „–” przy bezpo rednim wprowadzaniu pa-
rametrów numerycznych. 

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

N- /. (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru przek adni transformatora 
N i k ta fazowego  oraz znak „ . ” przy bezpo red-
nim wprowadzaniu parametrów. 

C-R/4 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru rezystancji R i pojemno ci
C oraz cyfra 4 klawiatury numerycznej przy bezpo-
rednim wprowadzaniu parametrów. 

G-B/0 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru konduktancji G i suscep-
tancji B oraz cyfra 0 klawiatury numerycznej przy 
bezpo rednim wprowadzaniu parametrów. 

C-D/3 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru pojemno ci C i wspó -
czynnika rozproszenia (tangensa k ta strat) D oraz 
cyfra 3 klawiatury numerycznej przy bezpo rednim
wprowadzaniu parametrów. 

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

L-R/2 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru indukcyjno ci L i rezy-
stancji R oraz cyfra 2 przy bezpo rednim wprowa-
dzaniu parametrów. 

Y- /8(przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru admitancji Y i k ta fazo-
wego  oraz cyfra 8 przy bezpo rednim wprowadza-
niu parametrów.  

L-Q/1 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru indukcyjno ci L i dobroci 
Q oraz cyfra 1 przy bezpo rednim wprowadzaniu pa-
rametrów. 

Z- /7 (przycisk)
Ustawienie funkcji pomiaru impedancji Z i k ta fazo-
wego  oraz cyfra 7 przy bezpo rednim wprowadza-
niu parametrów.  

DISPLAY MODE (przycisk)
Prze czanie trybu pracy wy wietlacza: wy wietlanie 
zmierzonych warto ci z lub bez parametrów pomiaru. 

RECALL/STORE (przycisk)
Przycisk wewn trznej pami ci ustawie . Zapis  
i odczyt do 10 kompletów ustawie  miernika.

REMOTE/LOCAL (przycisk)
Dioda przycisku wieci (REMOTE), gdy przyrz d jest 
sterowany zdalnie przez interfejs .  Powrót do ste-
rowania lokalnego nast puje po naci ni ciu przyci-
sku, o ile przyciski p yty czo owej nie s  w stanie blo-
kady. 

Masa (gniazdo bananowe 4mm)
Gniazdo masy przyrz du pod czone bezpo rednio
do przewodu ochronnego sieci zasilaj cej.

cianka tylna 

TRIG INPUT (gniazdo BNC) 
Wej cie zewn trznego sygna u wyzwalaj cego.

BIAS FUSE (oprawka bezpiecznika)  
Bezpiecznik wej ciowy zewn trznego napi cia pola-
ryzacji.  

ext. BIAS (4mm gniazda bananowe bezpieczne) 
Wej cie (+, -) zewn trznego napi cia polaryzacji. 

INTERFACE
Podwójny interfejs transmisyjny USB/RS-232 (izolo-
wany galwanicznie) do zdalnego sterowania mierni-
kiem. Opcjonalnie dost pny interfejs GPIB (HO880). 

HANDLER INTERFACE (25-pinowe gniazdo D-Sub) 
Wyj cie do synchronizacji pracy przyrz du zewn trz-
nym handlerem (opcja HO118). 

Gniazdo kabla sieciowego49
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CZYNNO CI  WST PNE

Przed przyst pieniem do pierwszych pomiarów, jak równie
po ka dym transporcie, nale y dok adnie sprawdzi  opako-
wanie transportowe i przyrz d pod k tem ewentualnych 
uszkodze . Nie nale y pracowa  przyrz dem, je eli na jego 
zewn trznych cz ciach (obudowa, wy wietlacz itp.) s
widoczne lady uszkodzenia. Je eli opakowanie transpor-
towe lub materia y wype niaj ce s  uszkodzone, nale y
sprawdzi  kompletno  zawarto ci opakowania oraz 
sprawno  mechaniczn  i funkcjonaln  przyrz du. Je eli
zawarto  opakowania jest niekompletna, stwierdza si
usterki mechaniczne lub elektryczne, albo gdy urz dzenie
nie przejdzie pomy lnie autotestu, który jest przeprowadza-
ny automatycznie po w czeniu zasilania, nale y skontak-
towa  si  z autoryzowanym przedstawicielem firmy HAMEG 
lub bezpo rednio z dzia em serwisu w Niemczech.  

Pod czenie do sieci  
Przed pod czeniem przyrz du do sieci upewni  si , e
napi cie sieci na stanowisku pomiarowym ma parametry 
zgodne ze specyfikacj  umieszczon  na tylnej ciance
urz dzenia. Poniewa  miernik mo e by  zasilany szerokim 
zakresem napi , nie ma potrzeby r cznego ustawiania 
napi cia sieciowego.  

UWAGA! Przyrz d ten przeznaczony do ob-
s ugi przez wykwalifikowany personel posia-
daj cy gruntown  wiedz  o zagro eniach wy-
st puj cych przy pomiarach elektrycznych. 
W celu zachowania elementarnego bezpie-
cze stwa miernik musi by  zasilany jedynie 
z gniazdka sieciowego z ko kiem uziemiaj -
cym. Nale y dba , aby ci g o  przewodu 
ochronnego kabla zasilaj cego by a zawsze 
zachowana. Jest bardzo wa ne, aby przed 
wykonaniem jakichkolwiek po cze  obwodu 
pomiarowego w pierwszej kolejno ci pod -
czy  kabel zasilaj cy (3- y owy) przyrz du do 
gniazdka sieciowego z przewodem ochron-
nym i do gniazda na tylnej ciance. 

Podstawow  zasad  jest pod czenie do sieci i w czenie
zasilania miernika przed podaniem na jego wej cie jakiego-
kolwiek sygna u. Je eli pojawia si  oczywisty problem 
w funkcjonowaniu przyrz du, to nie nale y kontynuowa
pomiarów i wszystkie sygna y wej ciowe powinny zosta
od czone od miernika.

Na tylnej ciance urz dzenia zlokalizowane jest gniazdo 
bezpiecznika zewn trznego napi cia polaryzacji (ext. 
BIAS). Je eli zachodzi konieczno  wymiany tego bez-
piecznika, nale y najpierw od czy  przyrz d od sieci zasi-
laj cej i wyj  oprawk  bezpiecznika za pomoc rubokr ta
z odpowiedni  ko cówk . Oprawka jest mocowana 
w gnie dzie zatrzaskiem spr ynowym i w celu wymiany 
bezpiecznika nale y j  nacisn  i obróci . Zabronione jest 
„naprawianie” spalonego bezpiecznika lub zwieranie gniaz-
da bezpiecznikowego. Wszelkie uszkodzenia b d ce efek-
tem takich czynno ci powoduj  utrat  gwarancji na przy-
rz d.

Lokalizacja bezpiecznika wej cia ext. BIAS. 

W przypadku wymiany nale y stosowa  tylko bezpiecznik 
poni szego typu: F 0,5A / 400V AC, obudowa ceramiczna 
z wype niaczem t umi cym p omie , 6,3 x 32mm, zgodno
z norm  IEC 127.III lub DIN 41 662 (zamiennie DIN 41 571 
p. 3). 

W czenie miernika HM8118 
Zasilanie mostka RLC w cza
si  naci ni ciem przycisku 
POWER na p ycie czo owej.  
Wszystkie przyciski na chwil
s  pod wietlane, a nast pnie
przyrz d jest gotowy do pracy. 
Je eli wy wietlacz i przyciski 
nie wiec  si  po w czeniu
zasilania przyrz du, to powodem mo e by  brak sieci lub 
przepalenie wewn trznego bezpiecznika sieciowego. W tym 
drugim przypadku nale y przekaza  urz dzenie do autory-
zowanego serwisu.  

Wyniki pomiarów wy wietlane s  z prawej strony wy wietla-
cza, natomiast istotne parametry pomiaru – z lewej. Testo-
wane elementy pod czane s  do 4 gniazd BNC na p ycie 
czo owej bezpo rednio albo za po rednictwem odpowied-
nich akcesoriów. Do pod czenia przyrz du do masy obwo-
du pomiarowego przewidziano 4mm gniazdo bananowe na 
p ycie czo owej.  

UWAGA:  
 Adaptery pomiarowe nale y od cza  od przy-

rz du, ci gn c je prostopadle do p yty czo o-
wej. 

UWAGA!  
 Gniazdo masy na p ycie czo owej oraz ekran 

gniazda TRIG. INPUT na ciance tylnej po -
czone s  bezpo rednio (poprzez kabel zasila-
j cy) z przewodem ochronnym sieci zasilaj -
cej. Gniazda pomiarowe BNC na p ycie czo-
owej (a tym samym ekrany pod czonych do 

nich koncentrycznych kabli pomiarowych) 
pod czone do potencja u os onowego  
GUARD, który nie ma po czenia z uziemie-
niem ochronnym. Do tych gniazd BNC nie 
wolno pod cza adnego zewn trznego na-
pi cia! Interfejsy transmisyjne na tylnej cian-
ce przyrz du s  galwanicznie izolowane tzn. 
nie posiadaj  po czenia z potencja em ziemi.

Je eli na wy wietlaczu pokazuj  si  niezrozumia e komuni-
katy lub instrument nie reaguje na obs ug  elementów regu-
lacyjnych, nale y go wy czy  i po chwili powtórnie w czy ,
aby wykona  reset uk adu sterowania. Je eli po zresetowa-
niu przyrz du stan wy wietlacza nie ulega zmianie lub nie 
da si  wykona  resetu, nale y miernik odda  do naprawy 
do autoryzowanego serwisu.  
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Ustawienie cz stotliwo ci sieci
Przed przyst pieniem do pomiarów nale y ustawi  w przy-
rz dzie cz stotliwo  sieci, z której jest zasilany - odpo-
wiednio 50 lub 60Hz. Je eli nie zostanie ustawiona prawi-
d owa warto  cz stotliwo ci, to w zale no ci od zakresu 
pomiarowego i cz stotliwo ci sieci mog  pojawia  si  nie-
stabilno ci w pracy miernika (np. wy wietlacza). W celu 
ustawienia cz stotliwo ci sieci nale y nacisn  przycisk 
SELECT (3), wej  w menu SYST i w opcji MAIN FREQ 
pokr t em nastawczym (6) wybra  odpowiedni  cz stotli-
wo .

Zachowywanie w pami  ustawie  i parametrów 
Przyrz d posiada 9 pami ci
ustawie  od 0 do 8. Aby przy-
wo a  lub zapisa  ustawienie, 
nale y nacisn  przycisk 
RECALL/STORE (41). Je eli po 
w czeniu miernika wybierze si
pami  9, to poka  si  jego 
ustawienia fabryczne (reset), co 
nie ma wp ywu na ustawienia zapisane w pozosta ych pa-
mi ciach (0 do 8). Po w czeniu miernika automatycznie 
ustawiane s  parametry pracy z pami ci o adresie 0. Kolej-
ne naci ni cia przycisku RECALL/STORE (41) prze czaj
mi dzy funkcj  odczytu i zapisu pami ci.

Wy wietlanie podstawowych i drugorz dnych wyników 
pomiarów 
Mostek HM8118 ma mo liwo  jednoczesnego pomiaru 
i wy wietlania dwóch parametrów wybranych spo ród 9 
funkcji pomiarowych. Pierwszy z parametrów nazywany jest 
„g ównym lub podstawowym wynikiem pomiaru”, a drugi – 
„wynikiem drugorz dnym”. W zale no ci od mierzonego 
elementu takimi parami wyników b d : L (indukcyjno ) i Q 
(dobro ), L i R (rezystancja), C (pojemno ) i D (wspó -
czynnik stratno ci), R i Q, Z (impedancja) i  (k t fazowy) 
lub Y (admitancja) i  oraz dodatkowo N (przek adnia) i 
lub M (indukcyjno  wzajemna) w przypadku pomiaru trans-
formatora. Funkcj  pomiarow  ustawia si  przyciskami od 
(29) do (39).

Zmierzona rezystancja testowanego elementu w rzeczywi-
sto ci zawiera rezystancj  przewodów po czeniowych 
(ko cówek) i ok adzin kondensatora (gdy jest on w czony 
szeregowo), jak równie  tzw. równowa n  rezystancj  sze-
regow  (ang. ESR – equivalent series resistance) wynikaj -
c  ze strat dielektrycznych (D). Wspó czynnik rozproszenia 
(D) i równowa na rezystancja szeregowa (ESR) s  powi -
zane zale no ci :

ESR = Rszereg. = D/ Cs          (  = 2πf)

Tradycyjnie cewki indukcyjne mierzone s  w obwodzie sze-
regowym, ale w pewnych przypadkach pomiar w obwodzie 
równoleg ym pozwala uzyska  lepsz  reprezentacj  para-
metrów podzespo u. W ma ych cewkach powietrznych (bez-
rdzeniowych) przewa aj cy wp yw na ich rezystancj  maj
straty w miedzi, dlatego szeregowy obwód zast pczy daje 
bardzo dobr  reprezentacj  elementu. W przypadku cewek 
z rdzeniem elaznym lub ferrytowym znacz cy udzia  w 
stratach mo e mie  rdze  i wtedy bardzo dobre wyniki po-
miaru gwarantuje równoleg y obwód zast pczy. 

Prezentacja wyników pomiarów  
W przyrz dzie dost pne s  trzy metody prezentacji wyniku 
pomiaru na wy wietlaczu LCD: warto  bezwzgl dna zmie-
rzonej warto ci, warto  bezwzgl dna odchylenia wielko ci
wej ciowej (  ABS) oraz procentowa warto  odchylenia 
wielko ci wej ciowej (  %). Nacisn  przycisk SELECT (3), 
wej  w menu SETUP i wybra  opcj  DEV_M, aby wy wie-
tli  odchylenie g ównego wyniku pomiaru, i opcj  DEV_S, 
aby wy wietli  odchylenie warto ci wyniku drugorz dnego.
Na wy wietlaczu wy wietlone zostan  obie warto ci pomia-
ru wraz z jednostkami i kropk  dziesi tn .
Rozdzielczo  odczytu dla g ównej warto ci pomiaru (L, C, 
R, G, Z, Y) to 1 do 3 cyfr przed kropk  dziesi tn  i 3 do 5 
cyfr po kropce.  
Rozdzielczo  odczytu dla drugorz dnej warto ci pomiaru 
(D, Q, R, B, X, ) to 1 do 3 cyfr przed kropk  dziesi tn  i 3 
do 5 cyfr po kropce. Je eli zmierzona warto  przekracza 
ustawiony zakres, to wy wietlany jest komunikat przepe -
nienia „OVERRANGE”. Je eli zakres pomiarowy zosta
ustawiony r cznie, to mo na ustawi  zakres wy szy lub 
ni szy.  

 % (#, %) 
Warto  poprzedzona znakiem # i zako czona zna-
kiem % oznacza procentow  warto  odchylenia wyni-
ku pomiaru L, C, R, G, Z, Y lub D, Q, R, B, X,  wzgl -
dem zachowanej w pami ci warto ci odniesienia.

 ABS (#) 
Warto  poprzedzona znakiem # oznacza bezwzgl d-
n  warto  odchylenia wyniku pomiaru wzgl dem za-
chowanej w pami ci warto ci odniesienia podobnie do 
odczytu  %, z tym e zmierzona warto  wy wietlana 
jest razem z odpowiedni  jednostk  ( , H, F itp.). 

Pami  warto ci odniesienia (REF_M, REF_S) 
Funkcja ta pozwala na zachowanie w pami ci przyrz -
du nominalnych warto ci odniesienia dla dwóch mie-
rzonych warto ci, gdy ustawiona jest funkcja „  %”  lub 
„  ABS” wy wietlania wyników pomiarów. Aby zacho-
wa  w pami ci warto  odniesienia, nale y nacisn
przycisk SELECT (3) i w menu SETUP wybra  opcj
REF_M w celu ustawienia warto ci odniesienia dla po-
miaru g ównego lub REF_S – dla pomiaru drugorz d-
nego. W a ciwe dla danej warto ci jednostki pomiarowe 
s  ustawiane automatycznie odpowiednio do ustawio-
nej g ównej (H, F, , S) i drugorz dnej ( , S, stopnie) 
funkcji pomiarowej. Warto  odniesienia mo na wpro-
wadzi  z dok adno ci  do 5 cyfr po kropce dziesi tnej.

Zakres pomiarowy  
W mierniku HM8118 zakres pomiarowy mo e by  ustawia-
ny r cznie lub automatycznie. W pewnych przypadkach 
zaleca si  ustawianie zakresu r cznie, gdy  automatyczny 
dobór zakresu wymaga przej cia pe nego cyklu programo-
wego, zanim ustawiony zostanie w a ciwy zakres, co wy-
d u a czas pomiaru. R czny dobór zakresu jest szczególnie 
pomocny przy pomiarach elementów o podobnych parame-
trach, które maj  by  kolejno pod czane do adaptera po-
miarowego. W trybie automatycznym mostek HM8118 zaw-
sze ustawia najwy szy zakres i po ka dym pod czeniu
mierzonego elementu zmniejsza zakres do odpowiedniej 
warto ci, wracaj c do zakresu najwy szego po odpi ciu
elementu. Je eli tryb automatycznego doboru zakresu zo-
stanie wy czony i impedancja mierzonego elementu 100 
razy przekracza maksymaln  warto  ustawionego zakre-
su, wy wietlony zostanie komunikat przepe nienia „OVER-
RANGE”. W takim przypadku nale y wybra  inny zakres.  
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UWAGA:  
 Je eli ustawiony zakres pomiarowy nie jest 

optymalny, to dok adno  pomiaru jest mniej-
sza od nominalnej. 

Pogorszenie dok adno ci poza optymalnym zakresem 
dla mierzonej wielko ci mo na oszacowa  jak ni ej:
Najlepsz  dok adno  uzyskuje si , gdy zmierzony para-
metr badanego urz dzenia jest bliski pe nego zakresu. Je-
eli teraz zostanie ustawiony kolejny wy szy zakres, to 

zmierzona warto  znajdzie si  w jego rodku. Poniewa
b d pomiaru jest podany w procentach pe nego zakresu, to 
dopuszczalny b d na tym nowym zakresie b dzie mniej 
wi cej dwukrotnie wi kszy ni  na poprzednim, optymalnym 
zakresie. Oczywi cie po ustawieniu jeszcze wy szego za-
kresu dopuszczalny b d odpowiednio wzro nie.
Przy pomiarach elementów o podobnych warto ciach zale-
ca si  zablokowa  odpowiedni zakres i funkcj  pomiarow ,
naciskaj c przycisk AUTO/HOLD/RANGE (17), aby zapo-
biec ci g emu automatycznemu prze czaniu zakresów 
przy pod czaniu i od czaniu badanych elementów do/od 
adapterów lub kabli pomiarowych.  

Szybko  pomiaru
Mostek HM8118 pozwala na ustawienie jednej z 3 szybko-
ci pomiaru: SLOW, MED i FAST. Maksymalne szybko ci

pomiarów w poszczególnych trybach wynosz : 1,5 odczytu 
na sekund  w trybie SLOW, 8 odczytów na sekund  w try-
bie MED i 14 odczytów na sekund  w trybie FAST. Wybór 
szybko ci pomiarów wp ywa na ich dok adno  – im wol-
niejszy pomiar, tym wi ksza jego dok adno . Przy bardzo 
ma ych cz stotliwo ciach pomiarowych szybko  pomiaru 
jest automatycznie redukowana. W celu ustawienia szybko-
ci pomiaru nale y nacisn  przycisk SELECT, w menu 

SETUP wybra  opcj  SPD i pokr t em nastawczym ustawi
dan  szybko .

ród o i rodzaj wyzwalania  
Miernik HM8118 miernik charakteryzuje si  kilkoma ró-
d ami i trybami wyzwalania. Dost pne tryby wyzwalania 
pomiarów to: CONT (tryb ci g y pracy), MAN (wyzwalanie 
r czne) i EXT (wyzwalanie sygna em zewn trznym).  

CONT:  Po zako czeniu ka dego pomiaru automatycznie 
wykonywany jest pomiar nast pny.  

MAN:  Pomiar jest wykonywany po naci ni ciu przycisku 
TRIG/UNIT.  

EXT:  Pomiar rozpoczyna narastaj ce zbocze sygna u
podanego na wej cie TRIG INPUT. Dopóki nie zostanie 
wykonany kompletny cykl pomiaru kolejne zbocza wyzwala-
j ce sygna u s  ignorowane.  
Przycisk TRIG/UNIT zostaje pod wietlony po uruchomieniu 
pomiaru. Po ka dym naci ni ciu przycisku wykonywany jest 
tylko jeden pomiar. W trybie wyzwalania r cznego
i zewn trznego mo liwe jest równie  u rednianie wyniku 
pomiaru. Liczba odczytów brana pod uwag  przy u rednia-
niu mo e by  ustawiona przez u ytkownika.  

Funkcja u redniania wyników 
Po ustawieniu funkcji AVG miernik oblicza i wy wietla war-
to redni  ustawionej liczby pomiarów. W celu ustawienia 
liczby u rednianych pomiarów nale y nacisn  przycisk 
SELECT (3) i w menu SETUP wybra  opcj  AVG: liczba 
pomiarów mo e by  ustawiona z zakresu 2 do 99 lub na 
warto  MED. Aktywno  funkcji u redniania sygnalizowa-
na jest wy wietleniem wska nika „AVG” na wy wietlaczu. 
Po ustawieniu warto ci MED miernik wykonuje 6 pomiarów, 
odrzuca wynik najmniejszy i najwi kszy, a z pozosta ych 4 
oblicza warto redni .

Ustawianie parametrów pracy  
Parametry pracy przyrz dów s  ustawiane po naci ni ciu
przycisku SELECT (3) i rozwini ciu menu SETUP, CORR, 
SYST oraz BIN. Przyciski L-R/2 (36), C-D/3 (34), C-R/4 
(32), R-Q/5 (30) s u  do wyboru skojarzonych podmenu. 
W zale no ci od funkcji parametry mog  by  równie  usta-
wiane pod wietlanymi klawiszami strza ek i pokr t em na-
stawczym (6). Wybrane parametry mog  by  edytowane po 
naci ni ci pokr t a nastawczego, co jest sygnalizowane 
miganiem na wy wietlaczu znaku „E” (edycja). Warto ci
liczbowe parametrów mo na wprowadza  bezpo rednio
z klawiatury na jeden z poni szych sposobów: najpierw na-
le y wybra  edytowany parametr, nast pnie nacisn  SE-
LECT lub TRIG/MODE/ENTER (25), albo ponownie pokr -
t o (6), co otworzy pole edycji na wy wietlaczu, które mo e
ale nie musi (w zale no ci od parametru) zawiera  równie
jednostk  wprowadzanej warto ci. Po wprowadzeniu warto-
ci liczbowej zaproponowana wst pnie przez miernik jed-

nostka mo e by  zmieniona naci ni ciem przycisku 
TRIG/MODE/ENTER lub pokr t a nastawczego. Zachowa-
nie w pami ci przyrz du wprowadzonej warto ci liczbowej 
nast puje po naci ni ciu przycisku pokr t a nastawczego 
lub przycisku TRIG/MODE/ENTER. Do modyfikacji b dnie
wprowadzonego znaku s u y przycisk (26) BIAS/  . 

Podmenu funkcyjne SETUP 

Podmenu SETUP pozwala na dokonanie poni szych usta-
wie :

FRQ - cz stotliwo  testowa
Cz stotliwo  testow  mo na ustawia  w zakresie od 20Hz 
do 200kHz.

LEV – napi cie testowe 
Napi cie pomiarowe mo na ustawia  w zakresie od 
20mVrms do 1,5Vrms.

BIAS – napi cie i pr d polaryzacji
Napi cie polaryzacji mo e by  ustawione z zakresu od 0V 
do +5V ( ród o wewn trzne) lub od 0V do +40V ( ród o ze-
wn trzne). Pr d polaryzacji mo e by  ustawiony z zakresu 
0V do +200mA (tylko ród o wewn trzne). Funkcja polary-
zacji mo e by  w czona lub wy czona.

RNG – zakres pomiarowy
Zakres pomiarowy mo e by  ustawiony r cznie lub automa-
tycznie w zakresie od 3  do 500k .

SPD – szybko  pomiaru
Mo na ustawi  jedn  z trzech szybko ci pomiaru: SLOW 
(1,5 odczytu/s), MED (8 odczytów/s) lub FAST (14 odczy-
tów/s).  

TRIG – tryb i ród o wyzwalania
Mo liwe s  trzy ustawienia trybu i ród a wyzwalania: 
CONT (ci g e), MAN (r czne) i EXT (zewn trzne).
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DELAY – opó nione wyzwalanie
Opó nienie wyzwolenia przyrz du mo na ustawi  w zakre-
sie od 0 do 40 000ms (40s).

AVG – u rednianie wyniku
U rednianie wyników pomiarów mo e by  w czone (on) 
lub wy czone (off), a tak e mo na ustawi  liczb  u rednia-
nych pomiarów z zakresu od 2 do 99 lub na warto  MED.

Vm/Im – wy wietlanie napi cia i pr du testowego
Opcja umo liwia w czanie (on) lub wy czenie (off) wy-
wietlania poziomu napi cia Vm i pr du Im testowego na 

zaciskach badanego elementu.

GUARD – napi cie os onowe 
Podczas pomiarów przy bardzo niskich napi ciach stoso-
wana jest funkcja napi cia os onowego GUARD. Dost pne
s  dwa tryby pracy z napi ciem os onowym: AUTO (auto-
matyczny) i DRIVE (napi cie os onowe w czone stale).

DEV_M – odchylenie warto ci pomiaru g ównego
W czenie (on) / wy czenie (off) funkcji pomiaru wzgl dne-
go dla pomiaru g ównego (podstawowego). Ustawienie 
funkcji powoduje wy wietlanie odchylenia bezwzgl dnego
(ABS) lub procentowego wyniku pomiaru wzgl dem usta-
wionej warto ci odniesienia REF_M. 

REF_M – warto  odniesienia dla pomiaru g ównego
Wybrana warto  pomiaru mo e by  zachowana w g ównej 
pami ci odniesienia (M). Dozwolone s  nast puj ce jed-
nostki warto ci: H, mH, µH, nH, F, mF, nF, pF, , m , k ,
M  lub S, kS, mS, µS, nS, pS. Tak d ugo jak pole to pozo-
staje aktywne, bie ca zmierzona warto  parametru te-
stowanego elementu mo e by  zachowana jako warto
odniesienia naci ni ciem przycisku TRIG/UNIT (27). 

DEV_S – odchylenie warto ci pomiaru drugorz dnego
W czenie (on) / wy czenie (off) funkcji pomiaru wzgl dne-
go dla pomiaru drugorz dnego. Ustawienie funkcji powodu-
je wy wietlanie odchylenia bezwzgl dnego (ABS) lub pro-
centowego wyniku pomiaru wzgl dem ustawionej warto ci
odniesienia REF_S. 

REF_S – warto  odniesienia dla pomiaru drugorz d-
nego
Zmierzona warto  wspó czynnika rozproszenia (D) lub 
dobroci (Q) pomiaru mo e by  zachowana w pami ci od-
niesienia S. Dozwolone s  nast puj ce jednostki warto ci:

, m , k , M  S, kS, mS, µS, nS, pS lub º. Tak d ugo jak 
pole to pozostaje aktywne, bie ca zmierzona warto  pa-
rametru mo e by  zachowana jako warto  odniesienia 
naci ni ciem przycisku TRIG/UNIT (27). 

CST V – napi cie sta e
W czanie i wy czanie funkcji blokady napi cia testowego. 
Po w czeniu funkcji impedancja ród a zostaje ustawiona 
na 25  niezale nie od zakresu. Funkcja musi by  w czona
przy pomiarach z pr dem polaryzacji lub zewn trznym na-
pi ciem polaryzuj cym.  

Podmenu funkcyjne CORR 

Podmenu CORR pozwala na dokonanie poni szych usta-
wie :

OPEN – kalibracja przy otwartym wej ciu
W czenie (on) / wy czenie (off) kalibracji miernika przy 
otwartym wej ciu.

SHORT – kalibracja przy zwartym wej ciu
W czenie (on) / wy czenie (off) kalibracji miernika przy 
zwartym wej ciu.

LOAD – kalibracja pod obci eniem
W czenie (on) / wy czenie (off) kalibracji miernika przy 
obci eniu wej cia znan  impedancj . Aby wykonywa  po-
miary z wej ciem kalibrowanym dla znanego obci enia,
nale y najpierw r cznie ustawi dan  funkcj  pomiarow
przyciskami (28) ... (39). 

NUM
Mo liwo  ustawienia jednej z pi ciu (od 0 do 5) impedancji 
obci enia LOAD do kalibracji miernika.

FREQ – cz stotliwo
Ustawienie cz stotliwo ci pomiarowej dla impedancji obci -
enia LOAD z zakresu 20Hz do 200kHz.

FUN – funkcje
Wybór funkcji dla referencyjnych impedancji obci enia
LOADM i LOADS.
Dost pne ustawienia: Ls-Q, Lp-Q, Ls-Rs, Lp-Rp, Cs-D,  
Cp-D, Cs-Rs, Cp-Rp, Rs-Q, Rp-Q, Z- , Y- , R-X, G-B. 

LOADM – impedancja odniesienia g ównej funkcji  
pomiarowej

W pami ci LOADM mo e by  zachowany wyniku pomiaru, 
który b dzie warto ci  odniesienia dla procedury kalibracji 
pod znanym obci eniem LOAD dla g ównej funkcji pomia-
rowej. Dost pne jednostki w zale no ci od parametru opcji 
FUNC: H, mH, µH, nH, F, mF, nF, pF, , m , k , M  lub 
S, kS, mS, µS, nS, pS. 

LOADS –  impedancja odniesienia drugorz dnej  
funkcji pomiarowej

W pami ci LOADS mo na zachowa  wyniku pomiaru, który 
b dzie warto ci  odniesienia dla procedury kalibracji pod 
znanym obci eniem LOAD dla drugorz dnej funkcji po-
miarowej. Dost pne jednostki w zale no ci od parametru 
opcji FUNC: , m , k , M , S, kS, mS, µS, nS, pS lub º. 

UWAGA:  
 Korzystaj c z kalibracji miernika pod obci e-

niem, nale y warto ci odniesienia wpisa  do 
obu pami ci referencyjnych (Przyk adowo, je-
eli jako warto  LOADM jest u ywana rezy-

stancja, to do pami ci LOADS nale y wpisa
warto  „0”.). 
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Warto ci LOADM i LOADS mog  by  u ywane, gdy s
trudno ci z kalibracj  adapterów pomiarowych lub je eli
stosowane s  bardo d ugie przewody testowe. W takich 
przypadkach nie jest mo liwe wykonanie prawid owej kali-
bracji zwarciowej i rozwarciowej, gdy  rzeczywisty obwód 
adaptera pomiarowego nie mo e by  skompensowany 
standardowym obwodem wbudowanym w miernik RLC 
i dlatego mostek pozostaje nieskalibrowany. Wykorzystuj c
znan  impedancj  przy danej cz stotliwo ci pomiarowej, 
u ytkownik mo e skompensowa  wprowadzany przez ni
b d pomiaru.

Gdy aktywna jest funkcja kalibracji pod znanym obci e-
niem (LOAD), mostek koryguje wynik pomiaru nieznanej 
impedancji, uwzgl dniaj c trzy warto ci impedancji charak-
terystycznych: impedancj  zwartego wej cia pomiarowego, 
impedancj  przy rozwarciu wej cia pomiarowego i znan
impedancj  obci enia. W pami ci urz dzenia u ytkownik 
mo e zachowa  do 5 ró nych referencyjnych impedancji 
odniesienia, które wybierane s  w opcji FUNC. Ka da taka 
impedancja oprócz w asnych parametrów wymaga zawsze 
podania zespo u parametrów, tj.: warto ci liczbowej, cz sto-
tliwo ci i funkcji.

U ytkownik ma swobodny wybór funkcji najbardziej odpo-
wiedniej dla jego zada  pomiarowych (np. Cs-D dla kon-
densatora lub R-Q dla rezystora). Korzystanie z referencyj-
nej warto ci impedancji obci enia LOAD jest najbardziej 
efektywne, gdy jest ona zbli ona do nieznanej impedancji 
mierzonej. Po w czeniu kalibracji pod obci eniem (prze-

cznik ON w opcji LOAD), to niezb dna korekcja jest wy-
konywana automatycznie, o ile ustawiona cz stotliwo
pomiarowa jest identyczna z cz stotliwo ci  zapisan  w ze-
stawie parametrów impedancji odniesienia. Z tego powodu 
zaleca si  zapisywanie impedancji odniesienia z ró nymi 
cz stotliwo ciami.

Podmenu funkcyjne SYST 

Podmenu SYST pozwala na dokonanie poni szych usta-
wie :
CONTRAST
Regulacja kontrastu wy wietlacza w zakresie 35 do 55%.  
KEY BEEP
W czenie (on) / wy czenie (off) d wi ku przycisków.  
TALK ONLY
Ustawienie trybu pracy „talk only” (nadawanie) interfejsu 
transmisyjnego przyrz du.
BAUDS – szybko  transmisji
Ustawienie szybko ci transmisji interfejsu RS-232 na jedn
z poni szych warto ci:  1200, 2400, 4800, 9600, 19200. 
MAINS FRQ
Ustawienie cz stotliwo ci napi cia sieci zasilaj cej:
50 lub 60Hz.

INFO
Opcja wy wietlania informacji systemowych, a w tym wersji 
oprogramowania fabrycznego, wersji oprogramowania 
uk adu FPGA, danych kalibracyjnych i numeru seryjnego 
przyrz du.

Ustawienia fabryczne 

Cz stotliwo  testowa FRQ 1,0kHz 
Napi cie testowe LEV 1,00V 
Polaryzacja BIAS OFF (wy czona)
Dobór zakresu RNG AUTO 
Szybko  pomiaru SPD SLOW 
Tryb wyzwalania TRIG CONT 
Opó nienie wyzwalania 0ms 
U rednianie AVG 1 
Odczyt napi cia i pr du testowego OFF (wy czony) 
Napi cie os onowe GUARD OFF (wy czony) 
Pomiar wzgl dny DEV_M OFF (wy czony) 
Warto  odniesienia REF_M 0,00000 H / mH /  
 µH / nH / F / mF /  
 µF / nF / pF /  / m  / 
 k  / M  / S / kS / mS 
 / µS / nS / pS 
Pomiar wzgl dny DEV_S OFF (wy czony) 
Warto  odniesienia REF_S 0,00000  / m  / k  /
 M  / S / kS / mS / µS 
 / nS / pS / º 
Napi cie sta e CST V OFF (wy czone)
Impedancja obci enia NUM 1 
Funkcja pomiarowa FUNC R-X 
Kalibracja zwarciowa SHORT OFF (wy czona)
Kalibracja rozwarciowa OPEN OFF (wy czona)
Kalibracja pod obci eniem LOAD OFF (wy czona)
Impedancja odniesienia LOADM 0,00000
Impedancja odniesienia LOADS 0,00000
Kontrast wy wietlacza CONTRAST 49 (w zale no ci od 
      typu wy wietlacza) 
D wi k przycisków KEY BEEP ON (w czony) 
Tryb TALK ONLY interfejsu OFF (wy czony) 
Szybko  transmisji BAUDS 19200 
Cz stotliwo  sieci MAIN FRQ 50Hz 

Kalibracja  

W celu zminimalizowania b dów pomiarowych nale y
przed rozpocz ciem pomiarów wykona  kalibracj  przyrz -
du przy zwartym (short), rozwartym (open) i obci onym 
(load) wej ciu. Kalibracja na zwartym i rozwartym wej ciu
umo liwia kompensacj  impedancji paso ytniczych wpro-
wadzanych przez przewody cz ce badany element z wej-
ciem miernika. Kalibracja obci eniowa pozwala na 

uwzgl dnianie znanej impedancji np. adaptera pomiarowe-
go w pomiarze nieznanej impedancji. Ka da kalibracja musi 
by  wykonywana przy bie cej cz stotliwo ci testowej. Aby 
osi gn  najlepsz  dok adno  pomiaru, wszystkie trzy 
kalibracje powinny by  przeprowadzone przy tych samych 
ustawieniach przyrz du i w takich samych warunkach oto-
czenia, jak wykonywane pó niej pomiary, szczególnie istot-
ne jest pozostawienie przewodów testowych w identycznym 
po o eniu. Przewody pomiarowe powinny w miar  mo liwo-
ci by  oddalone od obiektów metalowych i r k operatora. 

Zainicjowanie ka dej z trzech procedur kalibracji nast puje
po w czeniu danej opcji (symbol „ON”) w podmenu CORR, 
dost pnym po naci ni ciu przycisku  
SELECT (3). Wyboru mi dzy opcjami OPEN/SHORT  
i LOAD dokonuje si  przyciskami nawigacyjnymi (7) lub 
pokr t em nastawczym (6).  
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Warto ci LOADM i LOADS mog  by  u ywane, gdy s
trudno ci z kalibracj  adapterów pomiarowych lub je eli
stosowane s  bardo d ugie przewody testowe. W takich 
przypadkach nie jest mo liwe wykonanie prawid owej kali-
bracji zwarciowej i rozwarciowej, gdy  rzeczywisty obwód 
adaptera pomiarowego nie mo e by  skompensowany 
standardowym obwodem wbudowanym w miernik RLC 
i dlatego mostek pozostaje nieskalibrowany. Wykorzystuj c
znan  impedancj  przy danej cz stotliwo ci pomiarowej, 
u ytkownik mo e skompensowa  wprowadzany przez ni
b d pomiaru.

Gdy aktywna jest funkcja kalibracji pod znanym obci e-
niem (LOAD), mostek koryguje wynik pomiaru nieznanej 
impedancji, uwzgl dniaj c trzy warto ci impedancji charak-
terystycznych: impedancj  zwartego wej cia pomiarowego, 
impedancj  przy rozwarciu wej cia pomiarowego i znan
impedancj  obci enia. W pami ci urz dzenia u ytkownik 
mo e zachowa  do 5 ró nych referencyjnych impedancji 
odniesienia, które wybierane s  w opcji FUNC. Ka da taka 
impedancja oprócz w asnych parametrów wymaga zawsze 
podania zespo u parametrów, tj.: warto ci liczbowej, cz sto-
tliwo ci i funkcji.

U ytkownik ma swobodny wybór funkcji najbardziej odpo-
wiedniej dla jego zada  pomiarowych (np. Cs-D dla kon-
densatora lub R-Q dla rezystora). Korzystanie z referencyj-
nej warto ci impedancji obci enia LOAD jest najbardziej 
efektywne, gdy jest ona zbli ona do nieznanej impedancji 
mierzonej. Po w czeniu kalibracji pod obci eniem (prze-

cznik ON w opcji LOAD), to niezb dna korekcja jest wy-
konywana automatycznie, o ile ustawiona cz stotliwo
pomiarowa jest identyczna z cz stotliwo ci  zapisan  w ze-
stawie parametrów impedancji odniesienia. Z tego powodu 
zaleca si  zapisywanie impedancji odniesienia z ró nymi 
cz stotliwo ciami.

Podmenu funkcyjne SYST 

Podmenu SYST pozwala na dokonanie poni szych usta-
wie :
CONTRAST
Regulacja kontrastu wy wietlacza w zakresie 35 do 55%.  
KEY BEEP
W czenie (on) / wy czenie (off) d wi ku przycisków.  
TALK ONLY
Ustawienie trybu pracy „talk only” (nadawanie) interfejsu 
transmisyjnego przyrz du.
BAUDS – szybko  transmisji
Ustawienie szybko ci transmisji interfejsu RS-232 na jedn
z poni szych warto ci:  1200, 2400, 4800, 9600, 19200. 
MAINS FRQ
Ustawienie cz stotliwo ci napi cia sieci zasilaj cej:
50 lub 60Hz.

INFO
Opcja wy wietlania informacji systemowych, a w tym wersji 
oprogramowania fabrycznego, wersji oprogramowania 
uk adu FPGA, danych kalibracyjnych i numeru seryjnego 
przyrz du.

Ustawienia fabryczne 

Cz stotliwo  testowa FRQ 1,0kHz 
Napi cie testowe LEV 1,00V 
Polaryzacja BIAS OFF (wy czona)
Dobór zakresu RNG AUTO 
Szybko  pomiaru SPD SLOW 
Tryb wyzwalania TRIG CONT 
Opó nienie wyzwalania 0ms 
U rednianie AVG 1 
Odczyt napi cia i pr du testowego OFF (wy czony) 
Napi cie os onowe GUARD OFF (wy czony) 
Pomiar wzgl dny DEV_M OFF (wy czony) 
Warto  odniesienia REF_M 0,00000 H / mH /  
 µH / nH / F / mF /  
 µF / nF / pF /  / m  / 
 k  / M  / S / kS / mS 
 / µS / nS / pS 
Pomiar wzgl dny DEV_S OFF (wy czony) 
Warto  odniesienia REF_S 0,00000  / m  / k  /
 M  / S / kS / mS / µS 
 / nS / pS / º 
Napi cie sta e CST V OFF (wy czone)
Impedancja obci enia NUM 1 
Funkcja pomiarowa FUNC R-X 
Kalibracja zwarciowa SHORT OFF (wy czona)
Kalibracja rozwarciowa OPEN OFF (wy czona)
Kalibracja pod obci eniem LOAD OFF (wy czona)
Impedancja odniesienia LOADM 0,00000
Impedancja odniesienia LOADS 0,00000
Kontrast wy wietlacza CONTRAST 49 (w zale no ci od 
      typu wy wietlacza) 
D wi k przycisków KEY BEEP ON (w czony) 
Tryb TALK ONLY interfejsu OFF (wy czony) 
Szybko  transmisji BAUDS 19200 
Cz stotliwo  sieci MAIN FRQ 50Hz 

Kalibracja  

W celu zminimalizowania b dów pomiarowych nale y
przed rozpocz ciem pomiarów wykona  kalibracj  przyrz -
du przy zwartym (short), rozwartym (open) i obci onym 
(load) wej ciu. Kalibracja na zwartym i rozwartym wej ciu
umo liwia kompensacj  impedancji paso ytniczych wpro-
wadzanych przez przewody cz ce badany element z wej-
ciem miernika. Kalibracja obci eniowa pozwala na 

uwzgl dnianie znanej impedancji np. adaptera pomiarowe-
go w pomiarze nieznanej impedancji. Ka da kalibracja musi 
by  wykonywana przy bie cej cz stotliwo ci testowej. Aby 
osi gn  najlepsz  dok adno  pomiaru, wszystkie trzy 
kalibracje powinny by  przeprowadzone przy tych samych 
ustawieniach przyrz du i w takich samych warunkach oto-
czenia, jak wykonywane pó niej pomiary, szczególnie istot-
ne jest pozostawienie przewodów testowych w identycznym 
po o eniu. Przewody pomiarowe powinny w miar  mo liwo-
ci by  oddalone od obiektów metalowych i r k operatora. 

Zainicjowanie ka dej z trzech procedur kalibracji nast puje
po w czeniu danej opcji (symbol „ON”) w podmenu CORR, 
dost pnym po naci ni ciu przycisku  
SELECT (3). Wyboru mi dzy opcjami OPEN/SHORT  
i LOAD dokonuje si  przyciskami nawigacyjnymi (7) lub 
pokr t em nastawczym (6).  
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Procedura kalibracji rozwarciowej  

W czasie wykonywania kalibracji rozwarciowej do gniazd 
wej ciowych przyrz du nic nie mo e by  pod czone! Aby 
uruchomi  procedur  kalibracji nale y nacisn  przycisk 
OPEN (11), co spowoduje ukazanie si  na wy wietlaczu 
komunikatu: „Opening (cz stotliwo  testowa)”.

Procedura kalibracji zwarciowej  

W celu wykonania kalibracji zwarciowej nale y zewrze
bezpo rednio ze sob  ko cówki przewodów testowych, 
które s  w czone do gniazd wej ciowych przyrz du. Aby 
uruchomi  procedur  kalibracji nale y nacisn  przycisk 
SHORT (12), co spowoduje ukazanie si  na wy wietlaczu 
komunikatu: „Shorting (cz stotliwo  testowa)”.

Procedura kalibracji pod znanym obci eniem 

Po ustawieniu danej funkcji pomiarowej, np. L-Q , kalibra-
cja obci eniowa ze znan  (wzorcow ) impedancj  jest 
wykonywana niezale nie dla odczytu g ównego LOADM 
i drugorz dnego LOADS. Zaleca si , aby dobiera  warto
tego obci enia blisk  oczekiwanemu obci eniu wprowa-
dzanemu przez badane urz dzenie. Po naci ni ciu przyci-
sku LOAD (13) rozpocznie si  procedura kalibracji, co jest 
sygnalizowane wy wietleniem komunikatu: „LoadCal: (cz -
stotliwo  testowa)”.

UWAGA:  
 Ka da kalibracja obci eniowa wymaga, aby 

znane warto ci by y wprowadzone do obu 
pami ci referencyjnych (LOADM i LOADS).  

 (W powy szym przyk adzie do pami ci LOADM  
nale y wprowadzi  warto  oczekiwanej in-
dukcyjno ci L, a do pami ci LOADS - oczeki-
wanej dobroci Q. Nale y pami ta , e ta druga 
warto  jest prawid owa tylko dla jednej cz -
stotliwo ci testowej.) 

Procedura kalibracji zajmuje kilka minut, a po jej zako cze-
niu komunikat o wykonywaniu kalibracji znika z wy wietla-
cza. Je eli kalibracja nie mo e by  poprawnie wykonana, to 
wy wietlany jest odpowiedni komunikat b du.

– Kalibracja przy rozwartym wej ciu (OPEN) jest mo liwa, 
gdy impedancja wej ciowa jest wi ksza od 10k .

– Kalibracja przy zwartym wej ciu (SHORT) jest mo liwa, 
gdy impedancja wej ciowa jest mniejsza od 15  lub re-
zystancja jest mniejsza od 10 .

– Kalibracja przy znanym obci eniu LOAD jest mo liwa 
dla impedancji i rezystancji mieszcz cych si  w ca ym 
zakresie pomiarowym przyrz du.

POD CZANIE TESTOWANYCH ELEMENTÓW   
I  AKCESORIÓW 

Do pomiarów podzespo ów niezb dne jest zastosowanie 
odpowiedniego adaptera pomiarowego. Adaptery takie s
pod czane do 4 gniazd BNC na p ycie czo owej przyrz du.
Dost pne s  ró ne typy adapterów dla elementów do mon-
ta u przewlekanego, jak i dla podzespo ów SMD. Wysok
precyzj  pomiarów zapewnia metoda 4-przewodowa. Ofe-
rowane adaptery pomiarowe zapewniaj  minimalizacj  im-
pedancji paso ytniczych. Trójstopniowa kalibracja musi by
powtarzana za ka dym razem, gdy zostaj  zmienione 
ustawienia parametrów pomiaru lub cz stotliwo  testowa. 

Gdy nie posiadamy adaptera pomiarowego lub nie ma mo -
liwo ci jego zastosowania, to testowany element musi by
pod czony do gniazd wej ciowych mostka HM8118 za 
pomoc  odpowiednich kabli pomiarowych. Tak e w tym 
przypadku metoda 4-przewodowa zapewnia wi ksz  precy-
zj  pomiarów ni  metoda 2-przewodowa. Specjalnie dla 
pomiarów metod  4-przewodow  przeznaczone s  kable 
pomiarowe typu Kelvina.  

UWAGA:  
 W czasie pomiarów nie dotyka  mierzonego 

elementu r kami ani innymi przedmiotami, co 
jest szczególnie istotne w przypadku pomia-
rów podzespo ów o wysokiej impedancji, gdy
wynik pomiaru b dzie obarczony du ym b -
dem.  

UWAGA:  
 Przed pod czeniem do miernika testowany 

element musi zosta  roz adowany! Na gniazda 
wej ciowe mostka nie wolno podawa adne-
go napi cia! 

UWAGA:  
 Aby od czy  adapter pomiarowy, nale y go 

ci gn  prostopadle do p yty czo owej.  

Przyk ad:  Pod czanie adaptera pomiarowego. 

Gniazda BNC 

Adapter
pomiarowy 

wsun  prostopadle 
do p yty czo owej 

Przekr ci  d wignie w prawo

11

12

13
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WYKONYWANIE POMIARÓW 

Poni ej zestawiono funkcje pomiarowe dost pne w progra-
mowanym mostku RLC typu HM8118: 

 Indukcyjno L i dobro Q
 Indukcyjno L i rezystancja R
 Pojemno C i tangens kata strat D
 Pojemno C i rezystancja R
 Rezystancja R i dobro Q
 Impedancja Z i k t fazowy 
 Admitancja Y i k t fazowy
 Rezystancja R i reaktancja X
 Kondunktancja G i susceptancja B
 Przek adnia transformatora N i k t fazowy
 Indukcyjno  wzajemna transformatora M

Cz stotliwo  pomiarowa  
Mostek RLC HM8118 ma mo liwo  generacji cz stotliwo-
ci pomiarowej od 20Hz do 200kHz w 62 skokach z do-

k adno ci  podstawow  0,05%. Wyboru cz stotliwo ci do-
konuje si  pokr t em nastawczym (6) lub przyciskami nawi-
gacyjnymi (7) po naci ni ciu przycisku FRQ (8). W czasie 
ustawiania cz stotliwo ci przycisk FRQ i klawisze strza ek
s  pod wietlone. Zmiana cz stotliwo ci testowej mo e po-
wodowa  zmian  szeregowego obwodu zast pczego na 
równoleg y i odwrotnie, gdy aktywna jest funkcja AUTO 
i impedancja wzrasta powy ej 1000 . Przy wysokich impe-
dancjach i cz stotliwo ci sieci 50 lub 60Hz mog  pojawia
si  niestabilno ci, gdy cz stotliwo  pomiarowa wynosi 100 
lub 120Hz. Jest to wynik zjawiska dudnienia. W takim przy-
padku zaleca si , aby wybrana cz stotliwo  testowa nie 
by a cz stotliwo ci  harmoniczn  sieci.

Napi cie testowe  
Miernik HM8118 generuje sinusoidalne napi cie testowe od 
20mVrms do 1,5Vrms z rozdzielczo ci  10mVrms. B d ampli-
tudy jest mniejszy od 5%. Napi cie to jest podawane na 
testowany element (ang. DUT – Device Under Test),
a impedancja ród a napi cia jest automatycznie adapto-
wana do zakresu pomiarowego zgodnie z poni sz  list :

Impedancja DUT  Impedancja ród a napi cia
10µ  do  3  25
3   do  100  25
100   do  1,6k  400
1,6k   do  25k  6,4k
25k   do  2M  100k
2M   do  100M  100k

Rezystancja wyj ciowa przyrz du zale y od wybranego 
zakresu pomiarowego.  

Sta e napi cie testowe CST V 
W pewnych przypadkach do pomiaru wymagane jest napi -
cie inne ni  standardowo dost pne na danym zakresie, 
wtedy mo na u y  funkcji blokady warto ci napi cia testo-
wego CST V osi ganej w podmenu SETUP po naci ni ciu
przycisku SELECT (3). Za pomoc  klawiszy nawigacyjnych 
(strza ek) i pokr t a nastawczego (6) nale y ustawi  opcj
CST V na ON. W czenie funkcji ustawia impedancj ród a
napi cia na 25 . Dla wszystkich mierzonych podzespo ów, 
których impedancja jest wi ksza od 25  napi cie testowe 
pozostaje prawie sta e. Aby unikn  przepe nienia, usta-
wiony zakres mo e by  automatycznie zmieniony 
w zale no ci od impedancji mierzonego elementu. 

Przy pracy ze sta ym napi ciem testowym dok adno  po-
miaru ulega 2-krotnemu pogorszeniu. Poni ej zestawiono 
zakresy impedancyjne przy pomiarach z aktywn  funkcj
CST V:  
Zakres  Impedancja ród a  Impedancja DUT 

1 25   10µ  do 3
2 25  3  do 100
3 25  100  do 1,6k
4 25   1,6k  do 25k
5 25   25k  do  2M
6 25   2M  do  100M

Przy wy czonej funkcji blokady warto ci napi cia testowe-
go (CST V – OFF) dost pne s  nast puj ce zakresy impe-
dancyjne:  

Zakres  Impedancja DUT 
1 do 2 Z > 3,33
2 do 3 Z > 400
3 do 4 Z > 6,67k
4 do 5 Z > 100k
5 do 6 Z > 2,22M

2 do 1 Z < 2,7
3 do 2 Z < 324
4 do 3  Z < 5,4k
5 do 4 Z < 81k
6 do 5 Z < 1,8M

W pewnych warunkach mo e pojawia  si  komunikat prze-
pe nienia zakresu „OVERRANGE”. Tak mo e si  zdarzy ,
gdy aktywna jest funkcja sta ego napi cia testowego CST V 
i ustawiony jest r czny (MANUAL) dobór zakresu pomiaro-
wego. Aby w takim przypadku zlikwidowa  problem, nale y
r cznie ustawi  wy szy zakres lub prze czy  w tryb AUTO 
doboru zakresu.

Napi cie i pr d polaryzacji  
Na zmiennopr dowy sygna  pomiarowy mo e zosta  na o-
one napi cie lub pr d sta y. Podzespo y takie jak np. kon-

densatory elektrolityczne wymagaj  do uzyskania prawid o-
wego wyniku pomiaru dodatniego napi cia polaryzuj cego.
Uzyskanie rzeczywistych warunków polaryzacji testowa-
nych elementów zapewnia ród o wewn trznego napi cia
polaryzacji od 0 do +5VDC z rozdzielczo ci  10mV lub ze-
wn trzne napi cie polaryzuj ce 0 do +40V. Wewn trzne
ród o polaryzacji mo e by  równie  wykorzystywane do 

pomiarów cz ci podzespo ów pó przewodnikowych. Aby 
w czy  wewn trzne napi cie polaryzacji, nale y nacisn
przycisk BIAS (26), który jednocze nie zostanie pod wie-
tlony. Kolejne naci ni cie przycisku wy cza napi cie pola-
ryzacji – pod wietlenie przycisku ga nie.
Na zmienne napi cie pomiarowe mo na równie  na o y
pr d sta y. Wewn trzny pr d polaryzuj cy mo na ustawia
z zakresu 0 do +200mA z rozdzielczo ci  1mA. Funkcja ta 
pozwala mierzy  zale no  indukcyjno ci elementu od 
przep ywaj cego przez niego pr du sta ego. Aby w czy
wewn trzne napi cie lub pr d polaryzacji, nale y nacisn
przycisk BIAS (26), który jednocze nie zostanie pod wie-
tlony. Kolejne naci ni cie przycisku wy cza napi cie/pr d
polaryzacji. Amplitud  napi cia i/lub pr du ustawia si  przy-
ciskami strza ek (7) lub pokr t em nastawczym (6). 

UWAGA ! 
 Kondensatory spolaryzowane musz  by  roz-

adowane przed pomiarem i prawid owo pod-
czone do wej cia miernika: elektroda dodat-

nia do lewego gniazda, a ujemna – do prawe-
go. Napi cie polaryzuj ce jest dost pne tylko 
przy pomiarach pojemno ci.

N-
M

R-X
Y-

G-B

R-Q
Z-

C-D
L-R

C-R

L-Q
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UWAGA ! 
 Cewki indukcyjne przed od czeniem od przy-

rz du powinny zosta  roz adowane ! Oznacza 
to, e po wy czeniu pr du polaryzacji nale y
chwil  odczeka , zanim od czy si  cewk ,
aby wyindukowany pr d zmala  do zera. Wy-
magany czas oczekiwania sygnalizowany jest 
wy wietleniem komunikatu: „Please wait...”. 
Pr d polaryzacji dost pny jest tylko przy po-
miarach indukcyjno ci.

UWAGA ! 
 Przy wszystkich pomiarach z napi ciem i pr -

dem polaryzuj cym musi by  w czona funk-
cja blokady warto ci napi cia pomiarowego 
(CST V – ON) !  

Automatyczny i r czny dobór zakresu pomiarowego 
Zakres pomiarowy miernika HM8118 mo e by  ustawiany 
r cznie lub automatycznie. Do prze czania trybu doboru 
zakresu s u y przycisk AUTO/HOLD (17). 

Tryb automatycznego doboru zakresu 
Po ustawieniu trybu automatycznego doboru zakresu mo-
stek HM8118 automatycznie dobiera optymalny pod wzgl -
dem dok adno ci zakres pomiarowy odpowiednio do impe-
dancji testowanego elementu (DUT). 

Je eli uzyskany wynik jest mniejszy od 22,5% ustawionego 
zakresu, to miernik prze cza si  na ni szy zakres. Je eli
za  wynik przekracza 90% ustawionego zakresu, to w -
czany jest zakres wy szy. Poni sze zestawienie pokazuje 
poziomy impedancji, przy których nast puje prze czanie
zakresu:

Zakres pomiarowy Impedancja DUT 
1 do 2 Z > 3
2 do 3 Z > 100
3 do 4 Z > 1,6k
4 do 5 Z > 25k
5 do 6 Z > 1M

2 do 1 Z < 2,7
3 do 2 Z < 90
4 do 3  Z < 1,44k
5 do 4 Z < 22,5k
6 do 5 Z < 900k

UWAGA: 
 Przy pomiarach pewnych cewek indukcyjnych 

mo e wyst pi  zjawisko ci g ej zmiany zakre-
su przez mostek. Poniewa  impedancja wyj-
ciowa miernika zale y od ustawionego zakre-

su, to mo e zdarzy  si , e wyniki pomiaru 
b d  si  ró ni y o wi cej ni  10% wynikaj ce
z histerezy przy prze czaniu zakresu, co  
w efekcie b dzie skutkowa o kolejn  zmian
zakresu. W takim przypadku zaleca si  r czne 
dobranie optymalnego zakresu pomiarowego.  

Tryb r cznego doboru zakresu 
Poniewa  impedancja kondensatorów jest odwrotnie pro-
porcjonalna do cz stotliwo ci, kondensatory o wi kszej po-
jemno ci s  mierzone na ni szych zakresach impedancyj-
nych. Przy zmianie cz stotliwo ci testowej optymalny za-
kres pomiarowy mo e si  równie  zmieni .

Gdy kolejno ma by  mierzonych wiele elementów o podob-
nej impedancji, to w celu skrócenia czasu pojedynczego 
pomiaru pierwszy element powinien by  zmierzony w trybie 
automatycznego doboru zakresu, a nast pnie nale y naci-
sn  przycisk AUTO/HOLD, co w czy tryb r czny i zacho-
wa automatycznie ustawiony zakres, jednocze nie zga nie
pod wietlenie przycisku AUTO/HOLD. 
W celu minimalizacji b dów obs ugi najlepiej jest u ywa
zawsze trybu automatycznego doboru zakresu AUTO. Je-
eli wymagane jest r czne prze czenie do wy szego za-

kresu, nale y nacisn  przycisk UP (18), je eli z kolei trze-
ba zmieni  zakres na ni szy, nale y nacisn  przycisk 
DOWN (19). 
Zakres  Impedancja ród a  Impedancja DUT 

1 25   10µ  do 3
2 25  3  do 100
3 400  100  do 1,6k
4 6,4k   1,6k  do 25k
5 100k   25k  do  2M
6 100k   2M  do  100M

Pomiary z napi ciem os onowym – funkcja GUARD 

Po w czeniu funkcji GUARD ekrany gniazd pomiarowych 
BNC (20)...(23) zostaj  pod czone do wewn trznego ge-
neratora, który zasila je napi ciem b d cym kopi  napi cia
pomiarowego, co eliminuje pojemno  kabli po czenio-
wych wp ywaj c  na zwi kszenie b du przy pomiarach 
pojemno ci. Skuteczno  generatora napi cia os onowego 
jest oczywi cie ograniczona. Z tego powodu przy pomia-
rach bardzo du ych pojemno ci z wysok  cz stotliwo ci
testow  efekt eliminacji pojemno ci kabli po czeniowych 
jest zmniejszony. Dost pne s  nast puj ce ustawienia 
funkcji GUARD:

OFF:  Napi cie os onowe wy czone. Zewn trzne styki 
gniazd pomiarowych po czone s  z mas  obwodu pomia-
rowego.  
DRIVE:  Funkcja w czona. Zewn trzne styki gniazd pomia-
rowych pod czone do generatora napi cia os onowego, do 
potencja u niskiego LOW DRIVE. 
AUTO:  Przy cz stotliwo ciach testowych <100kHz i na 
zakresach 1 do 4 ekrany gniazd pomiarowych s czone
z mas  obwodu. Przy cz stotliwo ciach testowych >100kHz 
i na zakresach 5 do 6 ekrany gniazd pomiarowych s  pod-

czane do napi cia os onowego. 

Dok adno  pomiarów 
B d pomiarów rezystancji R, pojemno ci C i indukcyjno ci
L jest mniejszy od ±0,05%. Dok adno  pomiarów wspó -
czynnika rozproszenia D i dobroci Q wynosi ±0,0001.  

Opcjonalny interfejs biningowy HO118 do sortowania 
podzespo ów (25-pinowy) 
Interfejs Handlera sortuj cego jest przydatny na linii pro-
dukcyjnej lub w kontroli jako ci podzespo ów do produkcji 
do sprawdzenia zgodno ci parametrów testowanych ele-
mentów z okre lonymi warto ciami granicznymi.  
Interfejs posiada wyj cia steruj ce, które dostarczaj  infor-
macji o sortowanych elementach i statusie mostka pomia-
rowego oraz wej cie wyzwalaj ce do uruchamiania pomia-
rów.  
Interfejs zawiera 8 linii steruj cych dla przedzia ów akcep-
tacji (0...5), przedzia u odrzucenia wg parametru wtórnego 
(6) oraz przedzia u odrzucenia elementu wadliwego (7), 
linie sygnalizacji zako czenia i lini  alarmow . Linie steru-
j ce s  wyj ciami typu otwarty kolektor o napi ciu do 40V. 
Wej cie wyzwalaj ce reaguje na ujemne zbocze sygna u
TTL i jest odporne na napi cie do ±15V. 
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ZDALNE STEROWANIE 

Standardowo mostek RLC HM8118 wyposa ony jest 
w interfejs szeregowy RS-232 oraz port USB. Opcjonalnie 
dost pny jest równie  interfejs IEEE-488. 

Interfejs szeregowy RS-232 
Interfejs RS-232 wykorzystuje standardowe 9-pinowe 
gniazdo D-Sub. Ten dwukierunkowy interfejs pozwala na 
wymian  parametrów pomiarów mi dzy ko cowym urz -
dzeniem danych DTE (np. komputer z odpowiednim opro-
gramowaniem) a przyrz dem HM8118 (DCE). cze umo -
liwia transmisj  komend steruj cych i odczyt danych 
z miernika. W rozdziale „Komendy interfejsu” zawarto list
dost pnych komend steruj cych. Bezpo rednie po czenie
mi dzy portem szeregowym komputera PC a interfejsem 
RS-232 mostka RLC realizuje si  standardowym 9- y owym 
kablem ekranowanym (1:1). Mo na stosowa  tylko kable 
ekranowane o d ugo ci <3m.

Poni ej zestawiono funkcje poszczególnych wyprowadze
interfejsu:

 Pin  Sygna
2 Tx  Dane wysy ane z HM8118 do urz dzenia

 zewn trznego
3 Rx  Dane przyjmowane z urz dzenia zewn trznego
7 CTS  (clear to send) Gotowo  do transmisji 
8 RTS  (request to send) Gotowo  do odbioru danych 
5 GND Masa (uziemienie - galwaniczne po czenie

 z przewodem ochronnym sieci zasilaj cej)

Maksymalne zmiany napi cia na liniach Tx, Rx, CTS, RTS 
wynosz  ±12V. 

Standardowe parametry transmisyjne interfejsu RS-232:
N-8-2 (8 bitów, brak bitu parzysto ci, 1 bit stopu, 1 progra-
mowy bit kontroli przep ywu danych XON/XOFF) 
Szybko  transmisji interfejsu RS-232 (ang. Baud rate)
mo na ustawi  w opcji BAUDS podmenu SYST po naci-
ni ciu przycisku SELECT. Dost pne szybko ci transmisji 

to: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

Port USB 
Karta interfejsu przyrz du wyposa ona jest w e skie z -
cze USB typu B (Device). Do po czenia mostka RLC 
z portem USB komputera niezb dny jest kabel USB zako -
czony z jednej strony wtykiem m skim typu B, a z drugiej - 
wtykiem m skim typu A (rysunek poni ej).

Instalacja sterownika USB 

Po pod czeniu przyrz du do komputera PC po raz pierw-
szy system operacyjny komputera wy wietli komunikat 
„Wykryto nowe urz dzenie” oraz okno kreatora wyszukiwa-
nia nowego oprogramowania.  Sterownik USB znajduje si
na p ycie CD dostarczonej z miernikiem oraz na stronie 
www.hameg.com w zak adce „Downloads” w postaci pliku 
zip.

Instalacja sterownika USB pod systemem WIndows XP: 

1. Wybra  „Nie tym razem” i klikn  „Dalej”. 

2. Zaznaczy  opcj  „Instaluj oprogramowanie automatycz-
nie (zalecane) i klikn  „Dalej”. 

3. Kreator zacznie wyszukiwa  oprogramowania urz dze-
nia „HAMEG USB Serial Converter”. Po wykryciu opro-
gramowania, kontynuowa  instalacj  od punktu 7.

 Je eli sterownik nie zostanie znaleziony, na ekranie wy-
wietlony zostanie komunikat:  „Kreator nie znalaz  opro-

gramowania dla HAMEG USB Serial Converter”.  
W takim przypadku naciska  „Wstecz”, a  do wy wietle-
nia okna z punktu 2. 

Wtyk A  Wtyk B
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4. Zaznaczy  opcj  „Instaluj z listy lub okre lonej lokalizacji 
(zaawansowane)” i klikn  „Dalej”.

5. Klikn  „Przegl daj” i wybra  dysk i folder zawieraj cy 
sterownik. Potwierdzi  wybór, klikaj c „OK”.

6. Gdy wy wietlona zostanie wskazana cie ka
do sterownika, klikn  „Dalej”.

7. Po rozpocz ciu instalacji oprogramowania mo e zosta
wy wietlone ostrze enie, e oprogramowanie nie prze-
sz o testów zgodno ci z systemem Windows w firmie 
Microsoft, wtedy nale y klikn  „Kontynuuj mimo wszyst-
ko”.

8.  Po komunikacie o zako czeniu instalacji nale y klikn
„Zako cz”.

9. Po prawid owej instalacji oprogramowania ponownie 
otwiera si  okno kreatora znajdowania nowego sprz tu
w celu instalacji portu szeregowego USB. Nale y post -
powa  jak w punktach 1 do 8. Po zako czeniu instalacji 
w oknie Menad era urz dze  widoczny b dzie wirtualny 
port COM. Nale y teraz ustawi  w a ciwo ci portu sze-
regowego zgodnie z parametrami miernika (patrz in-
strukcja obs ugi).
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KOMENDY  INTERFEJSU 

Komendy sk adaj  si  z 4 znaków (liter) oraz parametrów 
(zmiennych). Je eli komenda posiada kilka parametrów, to 
s  one rozdzielone przecinkami. Parametry w nawiasach {} 
s  opcjonalne, natomiast parametry zapisywane bez na-
wiasów s  wymagane. Komendy, które mog  mie  równie
form  zapytania oznaczone s  symbolem (?). Komendy, 
które s  tylko zapytaniami, oznaczono symbolem ?, nato-
miast te, które prawdopodobnie nie b d  zapytaniami 
oznaczono przez symbol Nr.?. Komendy wysy ane do urz -
dzenia nie mog  zawiera  nawiasów () lub {}.  

Cz  zmiennych musi mie  posta  liczby ca kowitej, cz
podaje si  w formacie liczby zmiennoprzecinkowej, a cz
– w postaci wyk adniczej. Zmienne i i j s  zwykle liczbami 
ca kowitymi, natomiast zmienne x liczbami.  

Komendy ustawie  pomiarów 

$STL(?) {i} Komenda ustawia czas w mostku HM8118 na 
i ms, je eli i ma warto  od 1 do 999. 

 $STL? jest zapytaniem o ustawienie czasu. 
AVG(?) {i} Komenda wy cza funkcj  u redniania, gdy i = 

0, ustawia tryb NORMAL, gdy i = 1 oraz w -
cza funkcje u redniania dla i = 2.  

 AVGM? jest zapytaniem o status funkcji 
u redniania.

VBIA(?) {i} Komenda ustawia funkcj  polaryzacji DC 
BIAS mostka na OFF, gdy i = 0, na polaryza-
cj  wewn trzn , gdy i = 1 oraz na polaryzacj
zewn trzn  dla i = 2. Wys anie tej komendy, 
gdy HM8118 jest ustawiony na pomiar pojem-
no ci (C+D lub C+R), powoduje wygenerowa-
nie komunikatu b du.

 VBIA? jest zapytaniem o status funkcji pola-
ryzacji BIAS. 

IBIA(?) {i} Komenda ustawia funkcj  pr du polaryzacji 
DC BIAS mostka na OFF, gdy i = 0, na pola-
ryzacj  wewn trzn , gdy i = 1 oraz na polary-
zacj  zewn trzn  dla i = 2. Wys anie tej ko-
mendy, gdy HM8118 nie jest ustawiony na 
pomiar cewek lub transformatorów (L+Q, L+R, 
N+  lub M), powoduje wygenerowanie komu-
nikatu b du.

 IBIA? jest zapytaniem o status funkcji pr du
polaryzacji BIAS. 

BIAS(?) {x} Komenda ustawia warto  napi cia lub pr du
polaryzacji mostka HM8118. Zmienna x mo e
przyjmowa  warto ci od 0.00V do 5,00V lub 
odpowiednio od 0 do 200mA.  

 BIAS? jest zapytaniem o status polaryzacji. 
CIRC(?) {i} Komenda definiuje typ obwodu zast pczego

mierzonej impedancji w mostku HM8118: i = 0 
- obwód szeregowy, i = 1 - obwód równoleg y, 
i = 2 tryb AUTO wyboru zast pczego obwodu 
pomiarowego. 

 CIRC? jest zapytaniem o status funkcji. 
CONV(?) {i} Komenda ustawiania blokady napi cia testo-

wego CST V: i = 0 - funkcja wy czona (OFF), 
i = 1 - funkcja w czona (ON).

 CONV? jest zapytaniem o status funkcji. 
FREQ(?) {x} Komenda ustawia cz stotliwo  pomiarow ,

której warto  x podawana jest w Hz. Je eli
wys ana zostaje warto  po rednia cz stotli-
wo ci testowej, to przyrz d wybiera najbli sz
wy sz  cz stotliwo  domy ln .

 FREQ? jest zapytaniem o status funkcji. 

MMOD(?) Komenda ustawia tryb wyzwalania przyrz du
na wyzwalanie ci g e, gdy i = 0, na wyzwala-
nie r czne, gdy i = 1 lub wyzwalanie ze-
wn trzne, gdy i = 2. 

 MMOD? jest zapytaniem o status funkcji. 
NAVG(?) {i} Komenda ustawia liczb  u rednianych cykli 

pomiarowych, je eli funkcja u redniania
zosta a w czona (komenda AVGM), od 2 do 
99.

 NAVG? jest zapytaniem o status funkcji. 
RATE(?) {i} Komenda ustawia szybko  pomiarów na jed-

n  z trzech warto ci:  FAST (i = 0),  
MED (i = 1) lub SLOW (i = 2). 

 RATE? jest zapytaniem o status funkcji. 
RNGE(?) {i} Komenda ustawia zakres pomiarowy i zwi -

zan  z nim rezystancj  wyj ciow  miernika 
i wy cza automatyczny dobór zakresu (i = 0): 
i = 1 :  zakres 1 i 25
i = 2 :  zakres 2 i 25
i = 3 :  zakres 3 i 400
i = 4 :  zakres 4 i 6,4k
i = 5 :  zakres 5 i 100k
i = 6 :  zakres 6 i 100k

 RNGE? jest zapytaniem o ustawiony zakres. 
PMOD(?) {i} Komenda ustawia funkcj  pomiarow :

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+
i = 7 :   Y+
i = 8 :   R+X 
i = 9 :   G+B 
i = 10 :   N+
i = 11 :   M 
PMOD? zapytanie o ustawienie funkcji. 
Uwaga:  
Pomiary wzgl dne i sortowanie wyników nie 
s  dost pne w trybie automatycznego wyboru 
funkcji pomiarowej.   

RNGH(?) {i} Komenda wy cza (i = 0) lub w cza (i = 1) 
tryb r cznego doboru zakresu pomiarowego. 
Gdy tryb r czny zostaje wy czony, to akty-
wowany jest tryb automatyczny. 
RNGH? jest zapytaniem o status funkcji. 

VOLT(?) {x} Komenda ustawia poziom x napi cia pomia-
rowego w zakresie od 0,05 do 1,5V. Je eli
wys ana zostaje warto  po rednia napi cia,
to przyrz d zaokr gla j  w gór  (ze skokiem 
0,01V) do najbli szej dost pnej warto ci.
VOLT? jest zapytaniem o ustawienie napi -
cia.

Komendy sterowania pomiarami 

PREL(?) {x} Komenda definiuje warto  x odniesienia dla 
pomiarów wzgl dnych dla g ównej funkcji po-
miarowej. Je eli ustawiony jest tryb automa-
tycznego doboru zakresu, to odebranie tej 
komendy powoduje wygenerowanie komuni-
katu b du. Jednostk  warto ci x dla funkcji 
R+Q, Z+  i R+X jest , dla funkcji L+Q, L+R 
i M jest H, dla funkcji C+D i C+R  jest F, a dla 
funkcji Y+  i G+B jest S (siemens). 

 PREL? jest zapytaniem o status funkcji. 
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SREL(?) {x} Komenda definiuje warto  x odniesienia dla 
pomiarów wzgl dnych dla drugorz dnej funk-
cji pomiarowej. Je eli ustawiony jest tryb au-
tomatycznego doboru zakresu lub funkcja 
pomiarowa M, to odebranie tej komendy po-
woduje wygenerowanie komunikatu b du! 
Jednostk  warto ci x dla funkcji L+R, C+R 
i R+X jest , a dla funkcji Z+ , Y+  i N+  – 
stopie . Dla wszystkich pozosta ych pomiarów 
warto  z jest niemianowana.  
SREL? jest zapytaniem o status funkcji. 

OUTP(?) {i} Komenda ustawia tryb odczytu wyniku g ów-
nej funkcji pomiarowej na NORMAL (i = 0), 
odchylenie bezwzgl dne (i = 1) od warto ci
odniesienia lub odchylenie procentowe od 
warto ci odniesienia (i = 2). 
OUTP? jest zapytaniem o status funkcji. 

OUTS(?) {i} Komenda ustawia tryb odczytu drugorz dnej
funkcji pomiarowej na NORMAL (i = 0), od-
chylenie bezwzgl dne (i = 1) od warto ci od-
niesienia lub odchylenie procentowe od war-
to ci odniesienia (i = 2). 
OUTS? jest zapytaniem o status funkcji. 

STRT Komenda rozpocz cia pomiaru. W czasie 
wykonywania cyklu pomiarowego komenda 
jest ignorowana. 

*TRG Komenda ta jest standardow  komend  startu 
pomiaru wg normy IEEE, zatem ma dzia anie
identyczne z komend  STRT. 

Komendy odczytu wyników 

XALL? Zapytanie o wynik pomiaru g ównego i drugo-
rz dnego oraz liczb  przedzia ów sortowania. 
Miernik zwraca 3 warto ci rozdzielone prze-
cinkami.

XBIN? Zapytanie o liczb  przedzia ów sortowania 
stosowanych przy bie cym pomiarze. Je eli
nie s  ustawione przedzia y sortowania lub je-
eli bie cy pomiar nie mie ci si  w przedzia-

le akceptacji, zwracana jest liczba 99.  
XDLT? Zapytanie o ró nic  (odchylenie) mi dzy wy-

nikiem pomiaru i warto ci  odniesienia dla 
g ównej funkcji pomiarowej (patrz równie
komenda PREL). Je eli warto  odniesienia 
wynosi zero lub ustawiona jest funkcja auto-
matycznego doboru zakresu, zwracany jest 
komunikat b du.

XDMT? Zapytanie o ró nic  (odchylenie) mi dzy wy-
nikiem pomiaru i warto ci  odniesienia dla 
drugorz dnej funkcji pomiarowej (patrz rów-
nie  komenda SREL). Je eli warto  odnie-
sienia wynosi zero lub ustawiona jest funkcja 
automatycznego doboru zakresu, zwracany 
jest komunikat b du.

XMAJ? Zapytanie o wynik pomiaru g ównego. Je eli
ustawiony jest tryb odczytu odchylenia pro-
centowego lub je eli wynik wynosi zero, to 
zwracany jest komunikat b du.

XMIN? Zapytanie o wynik pomiaru drugorz dnego.
Je eli ustawiony jest tryb odczytu odchylenia 
procentowego lub je eli wynik wynosi zero, to 
zwracany jest komunikat b du.

Komendy funkcji sortowania 

BCLR? Komenda usuwa z pami ci warto ci nomi-
nalne i graniczne wszystkich przedzia ów 
sortowania i wy cza funkcj  sortowania.  

BING(?) (i) Komenda w cza (i = 0) lub wy cza (i = 1) 
funkcj  sortowania. Je eli nie jest ustawiony 
aden przedzia  sortowania lub je eli w -

czony jest tryb AUTO pomiarów, zwracany 
jest komunikat b du.

BLIH(?) i, (x) Zestaw komend BLIH ustawia górne warto-
ci graniczne przedzia ów sortowania mier-

nika HM8118 na x% w przedzia ach 0 do 7. 
Górna warto  graniczna musi by  ustawio-
na zanim mo na ustawi  warto  doln
(patrz komenda BLIL), która musi by  ni sza
ni  warto  górna. Je eli dolna warto  gra-
niczna nie zostanie ustawiona, to mostek 
b dzie u ywa  jako dolnej warto ci granicz-
nej warto  symetryczn  do warto ci górnej 
wzgl dem warto ci nominalnej przedzia u
(warto  nominalna b dzie le a a dok adnie
po rodku przedzia u sortowania). 
BLIH? i jest zapytaniem o ustawienie górnej 
warto ci granicznej przedzia u i. 

BLIL(?) i, (x) Zestaw komend BLIL ustawia dolne warto ci
graniczne przedzia ów sortowania miernika 
HM8118 na x% w przedzia ach 0 do 7. Gór-
na warto  graniczna musi by  ustawiona 
zanim mo na ustawi  warto  doln  (patrz 
komenda BLIH). Dolna warto  graniczna 
musi by  ni sza ni  warto  górna. Je eli
dolna warto  graniczna nie zostanie usta-
wiona, to mostek b dzie u ywa  jako dolnej 
warto ci granicznej warto  symetryczn  do 
warto ci górnej wzgl dem warto ci nominal-
nej przedzia u (warto  nominalna b dzie le-
a a dok adnie po rodku przedzia u sorto-

wania). 
BLIL? i jest zapytaniem o ustawienie dolnej 
warto ci granicznej przedzia u i. 

BNOM(?) i (x) Zestaw komend BNOM ustawia warto ci
nominalne przedzia ów sortowania miernika 
HM8118 na x w przedzia ach 0 do 8 (prze-
dzia  8 jest przedzia em raportuj cym jako
serii elementów i jest przeznaczony na ele-
menty odrzucone). Je eli dla danego prze-
dzia u sortowania nie wprowadzono adnej
warto ci nominalnej, to mostek HM8118 
przyjmie jako obowi zuj c  warto  nomi-
naln  najbli szego ni szego przedzia u, o ile 
nie jest ona równa zeru. Cz  przedzia ów 
mo e mie  takie same warto ci nominalne, 
nawet gdy nie zosta y one wprowadzone 
przez u ytkownika. Tylko przedzia  sortowa-
nia o najni szym numerze wymaga wprowa-
dzenia warto ci nominalnej. Przedzia  0 musi 
mie  ustawion  warto  nominaln ,
w przeciwnym razie funkcja sortowania nie 
b dzie dzia a a.
BNOM? i jest zapytaniem o ustawienie no-
minalnej warto ci przedzia u i. 
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Komendy steruj co-kontrolne 

*IDN? Zapytanie zwracaj ce konfiguracje sprz tow
mostka HM8118. Odpowied  ma format:  
”HAMEG Instruments, HM8118 SSSSSVVV”, 
gdzie „SSSSS” jest 5-cyfrowym numerem se-
ryjnym urz dzenia, a „VVV” – 3-cyfrowym 
numerem wersji oprogramowania systemo-
wego. 

*OPC? Ogólne zapytanie (skrót od ang. Operation
Complete) u ywane, gdy chce si  potwierdzi
zako czenie pomiaru. Miernik HM8118 zwra-
ca „1”, gdy wszystkie wyniki cyklu pomiarowe-
go zosta y uzyskane i s  gotowe do pobrania. 
Nast pny cykl pomiaru mo e by  rozpocz ty 
komend  STRT.  

*RCL i Komenda przywo uje zachowany w pami ci
zestaw parametrów pomiarowych i, ustawiaj c
je jako parametry bie ce. Numer pami ci i 
mo e przyjmowa  warto ci od 0 do 9. Gdy 
zachowany zestaw parametrów nie jest kom-
pletny lub gdy komórka pami ci jest pusta, 
zwracany jest komunikat b du. Komenda 
*RCL 9 resetuje bie ce ustawienia, przywra-
caj c ustawienia fabryczne. 

*RST Komenda resetuje wszystkie parametry po-
miarowe do ustawie  fabrycznych. 

*SAV i Komenda zachowuje bie ce parametry po-
miarowe w pami ci o adresie i.

*WAI Komenda ogólna *WAI jest poleceniem syn-
chronizuj cym, które zatrzymuje wykonanie 
dowolnej innej komendy, dopóki nie zostan
zako czone wszystkie bie ce pomiary. Przy-
k adowo, wys anie ci gu komend STRT, 
*WAI:XALL? spowoduje rozpocz cie pomia-
rów, które do momentu zako czenia b d
chronione przed wykonaniem dowolnej innej 
odebranej komendy. Polecenie XALL? spo-
woduje przes anie wyników pomiarów do 
urz dzenia zewn trznego.


