čtenářský servis

Nové stolní multimetry Fluke
Po dlouholeté odmlce a pano- nout bûÏn˘ banánek. Pfii ãtyfivování konkurence na trhu uvádí diãovém mûfiení je pouÏito spefirma Fluke nové dva modely ciálního banánku a kabelu. V˘6 a 1/2 místn˘ch stolních mul- hodou je, Ïe pfii mûfiení mal˘ch
timetrÛ pod oznaãením Fluke 8845A
8846A (obr. 1). Na
ná‰ trh budou dodávány prostfiednictvím v˘hradního distributora firmy Fluke FPM pro âeskou
republiku, spoleãnosti Blue Panther
instruments.
Oba pfiístroje vycházejí z dlouholet˘ch zku‰eností
z v˘roby pfiesn˘ch
8 a 1/2 místn˘ch
Obr. 1 Nové 6 a 1/2 místné multimetry Fluke
multimetrÛ i ruãních pfiesn˘ch pfiístrojÛ fiady odporÛ není tfieba pfiipojovat
Fluke 189. Jejich pfiesnost ãtyfii svorky na mûfiené místo,
a vlastnosti vyhoví vût‰inû sou- ale lze mûfiit pohodlnû zdánlivû
ãasn˘ch laboratorních a prÛmy- bûÏn˘mi mûfiicími hroty.
slov˘ch aplikací. Oba pfiístroje
Displej nov˘ch multimetrÛ
se li‰í dosaÏitelnou pfiesností je fluorescenãní (obr. 2) a nabía rychlostí mûfiení.
zí unikátní grafické zobrazení,
Pfiístroje s rozmûry pÛdory- které umoÏÀuje sledovat parasu 200×300 mm jsou umístûny metry kvality signálu, jako jsou
v kovové skfiíni s ochrann˘mi drift, pfiekmity a stabilita, zobrapruÏn˘mi kryty na pfiední zením namûfien˘ch dat v reÏimu
a zadní ãásti. Na pfiedním pa- reálného ãasu funkcí TrendPlot
nelu jsou (v jeho pravé ãásti) (obr. 3). Na grafickém displeji je
pfiipojovací svorky pro mûfiení moÏné v analytickém reÏimu
napûtí, proudu a odporu a tla- zobrazovat i histogramy a statisãítkové pfiepínaãe pro pfiepíná- tiky (obr. 4).
ní mezi pfiedními a zadními
Pfiístroje disponují velmi ‰isvorkami, neboÈ pfiístroj je vy- rok˘m mûfiicím rozsahem. Rozbaven stejnou sadou svorek jak sah mûfiení odporu modelu
na pfiedním tak i na zadním pa- 8846A je od 10 Ω aÏ do 10 GΩ,
nelu pro lep‰í moÏnost pouÏití s rozli‰ením 10 µΩ. Pro mûfiení
v mûfiicích skfiíních. Unikátní proudu pracují oba modely
jsou patentované zdífiky pfiístro- 8845A i 8846A v rozsahu od
je, které pfii mûfiení mal˘ch od- 100 µA do 10 A s maximálním
porÛ umoÏní pracovat ãtyfivodi- rozli‰ením 100 pA.
ãovou metodou a pfiitom pouÏít
Model Fluke 8846A má opropouze dvû zdífiky. Vtip je v tom, ti Fluke 8845A roz‰ífienou pfiesÏe jeden pár zdífiek je koaxiální. nost na napûÈovém rozsahu na
Pfii bûÏném mûfiení je vyuÏita 0,0024 %. Dal‰í moÏnosti jsou
vnitfiní zdífika, do které lze zasu- mûfiení stejnosmûrn˘ch i stfiída-
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v˘ch napûtí do 1000 V a do kmitoãtu 300 kHz, dále pak mûfiení
kapacity, frekvence do 1 MHz,
teploty pomocí odporov˘ch tep-

zajímavá moÏnost emulovat
populární pfiístroje HP34401A
a Fluke 45. Je tak zaji‰tûn snadn˘ pfiechod na nov˘, pfiesnûj‰í

Obr. 2 Fluorescenční displej nových multimetrů Fluke

Obr. 3 Zobrazení naměřených dat funkcí TrendPlot

Obr. 4 Displej je možné v analytickém režimu
využít i pro zobrazení histogramů a statistik

lomûrÛ i mûfiení dB/dBm.
Jak bylo jiÏ naznaãeno v˘‰e,
pfiístroje nabízejí statistické
funkce, histogram a matematické funkce jako napfi. porovnávání vyhledan˘ch maximálních hodnot atd.
Oba modely pak jako standardním vybavením disponují
rozhraními RS232, GP-IB a Ethernet a je moÏné ovládat je z PC
a pfiená‰et data pomocí programu FlukeView, vytváfiet reporty
atd. Bûhem mûfiení lze ukládat
údaje do vnitfiní pamûti pfiístroje
nebo na pamûÈov˘ modul USB
pfies port USB multimetru, a to
aÏ do celkové kapacity 1 GB.
Pro mnoho uÏivatelÛ star‰ích
stolních multimetrÛ pak bude

a kvalitnûj‰í pfiístroj i tûm, ktefií
dosavadní pfiístroje pouÏívají
pod programov˘m fiízením, a to
bez jakékoliv úpravy fiídicího
programu. Pfii zámûnû za Fluke
8846A jen pfiipojí kabel a mohou
pokraãovat v mûfiení. Vezmemeli navíc v úvahu velmi zajímavou cenu pfiístrojÛ, budou Fluke
8845A i 8846A velmi atraktivní
pro mnoho uÏivatelÛ nejen jako
v˘konnûj‰í a pfiesnûj‰í náhrada
star‰ích pfiístrojÛ. Dal‰í podrobnosti o nov˘ch multimetrech
mÛÏete získat od zástupce Fluke
pro âR, firmy Blue Panther s.r.o.
(www.blue-panther.cz).
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