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Miernik impedancji
HIOKI IM3536
Nowy miernik impedancji IM3536 wyprodukowany przez japońską fi rmę HIOKI 
znajdzie zastosowanie zarówno w placówkach naukowo-badawczych jak 
i na liniach produkcyjnych.

IM3536 (fot. 1) mierzy i oblicza 
17 parametrów impedancyjnych 
testowanego obiektu przy syg-
nale pomiarowym stałym (DC) 
lub przemiennym (AC) o czę-
stotliwości z zakresu od 4 Hz do 
8 MHz. Mocną stroną IM3536 
jest wysoka dokładność (±0,05% 
wartości wskazywanej), a tak-
że krótki czas pomiaru (1 ms) 
przekładający się na dużą szyb-
kość działania szczególnie istot-
ną przy pracy na linii produkcyj-
nej. Ważną własnością nowego 
przyrządu jest duża powtarzal-
ność wyników pomiarów ma-
łych impedancji, lepsza niż uzy-
skiwana za pomocą poprzednich 
mierników impedancji tej fi rmy 
(przyrząd zastępuje produkowa-
ny wcześniej miernik impedancji 
3532-50). Niewielki zakres roz-
rzutu wyników przy pomiarze 
małych impedancji oraz dosko-
nałe parametry częstotliwościo-
we powodują, że IM3536 nada-
je się znakomicie do testowania 
kondensatorów elektrolitycznych 
o małym ESR oraz pomiaru in-
dukcyjności cewek pracujących 
w układach zasilaczy. Wyspecy-
fi kowaną dokładność pomiaru 
osiąga się już przy impedancji 
próbki równej 1 mΩ.

Prace naukowo-badawcze 
stawiają przyrządom pomia-
rowym specjalne wymagania 
polegające m.in. na możliwości 
zasymulowania w trakcie pomia-
ru w szerokim zakresie rzeczy-
wistych warunków, w których 
ma pracować testowany obiekt. 
Z takim zadaniem IM3536 po-
radzi sobie bez problemu, gdyż 

Fot. 1. Miernik impedancji HIOKI IM3536

jego operator może w szerokim 
zakresie zmieniać warunki po-
miaru i to zarówno przed, jak 
i w trakcie jego trwania. Anali-

zując na przykład punkt rezo-
nansowy cewki, może zmieniać 
wartość częstotliwości dopro-
wadzanego do niej sygnału lub 

testując próbkę odznaczają-
cą się zależnością parametrów 
od wielkości sygnału, dokony-
wać oceny przy jednoczesnej 

Fot. 2. Obsługa IM3536 za pomocą pola dotykowego



Cęgowe mierniki 
rezystancji uziemienia 

FT6380 i FT6381
Bezprzewodowy interfejs 

Bluetooth (FT6381)

Analizator jakości
zasilania PW3198

Zgodność z IEC 61000-4-30, 
klasa A

Rejestrator MR8880-20
4 kanały analogowe

i 8 logicznych

Analizatory mocy 
3390/3390-10
•  4 izolowane kanały U/I
•  Zakres pomiaru: 

do 1500 V/500 A 
(cęgami)

•  Dokładność pomiaru: 
±0,1% (3390-10)

Analizator jakości
zasilania 3197
•  3 kanały pomiarowe U/I
•  Wykrywanie, rejestracja 

i analiza anomalii 
•  FFT (do 50.)

Rejestrator 8870-20
2 kanały

Próbkowanie 1 MSa/s 

Rejestratory 
8860-50 i 8861-50
16/32 kanały, 20 MSa/s

Mierniki rezystancji izolacji 
IR4056-20/IR4057-20
•  Napięcie pomiarowe DC: 

50/125/250/500/1000 V
•  Podzakresy: 

100/250/500/2000/4000 MΩ
•  Pomiar napięcia AC/DC 

i małych rezystancji (do 1 kΩ)
•  Test ciągłości prądem 200 mA
•  Podświetlany wyświetlacz, 

bargraf (w IR4057-20)

Laboratoryjny miernik mocy AC/DC
PW3335
•  Bezpośredni pomiar prądu: 

1,0000 mA – 20,000 A 
i cęgami do 5000 A

•  Pomiar prądu w stanie czuwania 
zgodnie z IEC62301

•  Pasmo pomiaru 100 kHz

Rejestrator 
przemysłowy-logger 
LR8431-20
•  10 kanałów analogowych 

napięcia (izolowanych)
•  4 kanały impulsowe
•  Rejestracja napięcia stałego,

temperatury, liczby impulsów 
i prędkości obrotowej

•  Rejestracja: karta CF, pamięć USB

Miernik mocy AC
PW3365-20
•  Bezkontaktowy 

pomiar napięcia
•  3 kanały pomiarowe U/I
•  Pomiar od 200,00 W 

do 6,0000 MW

Miernik rezystancji uziemienia 
FT6031-03
•  Zakres pomiaru do 2 kΩ
•  Metoda pomiaru 2-/3-przewodowa
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Pirometry
FT3700-20 

–60,0÷550,0°C/12:1
FT3701-20 

–60,0÷760,0°C/30:1

Multimetry cęgowe
3280-10 (ACA 1000 A)
3280-20 (ACA 1000 A True RMS)
3287 (AC/DCA 10/100 A True RMS)
3288 (AC/DCA 1000 A)
3288-20 (AC/DCA 1000 A True RMS)

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Reklama

zmianie tego sygnału. Oprogra-
mowanie użytkowe dostarczane 
wraz przyrządem (bez dodat-
kowych opłat) pozwala na zapi-
sywanie na komputerze danych 
pomiarowych przy przemiata-

niu zakresu częstotliwości skon-
fi gurowanego wcześniej w kom-
puterze. Dokładną realizację 
warunków zgodnych z norma-
mi przemysłowymi umożliwia 
funkcja wstępnej polaryzacji te-

stowanego obiektu napięciem 
lub prądem stałym.

IM3536 wyposażono w ko-
lorowy ekran ciekłokrystalicz-
ny z polem dotykowym prze-
znaczonym do konfi gurowania 

i obsługi wszystkich jego funkcji
(fot. 2). Stąd też na płycie 
przedniej IM3536 nie ma żad-
nych przycisków ani pokręteł 
z wyjątkiem wyłącznika za-
silania.

Tablica 1. Wielkości mierzone przez przyrząd HIOKI IM3536

Mierzony parametr Symbol Zakres wyświetlania
Impedancja Z Od 0,00 mΩ do 9,99999 GΩ
Admitancja Y Od 0,00 nS do 9,99999 GS
Kąt fazowy Θ Od ±0,000° do ±999,999°
Reaktancja X Od ±0,00 GΩ do ±9,99999 GΩ

Konduktancja G Od ±0,000 nS do ±9,99999 GS
Susceptancja B Od ±0,000 nS do ±9,99999 GS

Dobroć Q Od ±0,00 do ±999,99
Rezystancja DC Rdc Od ±0,00 mΩ do ±9,99999 GΩ

Rezystancja w zastępczym układzie szeregowym (ESR) Rs Od ±0,00 mΩ do ±9,99999 GΩ
Rezystancja w zastępczym układzie równoległym Rp Od ±0,00 mΩ do ±9,99999 GΩ
Indukcyjność w zastępczym układzie szeregowym Ls Od ±0,00000 µH do ±9,99999 GH
Indukcyjność w zastępczym układzie równoległym Lp Od ±0,00000 µH do ±9,99999 GH

Pojemność w zastępczym układzie szeregowym Cs Od ±0,00000 pF do ±9,99999 GF
Pojemność w zastępczym układzie równoległym Cp Od ±0,00000 pF do ±9,99999 GF

Stratność D (tgδ) Od ±0,00000 do ±9,99999
Przewodność właściwa σ Od ±0,00000 do ±9,99999 G

Przenikalność dielektryczna ε Od ±0,00000 do ±9,99999 G
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Funkcje pomiarowe
Jak już wspomniano IM3536 
mierzy lub oblicza wartości 17 
parametrów impedancyjnych 
(tablica 1), w tym przewodności 
właściwej i przenikalności elek-
trycznej. Aby uzyskać wskazanie 
tych dwóch parametrów, trzeba 
wprowadzić wartości długości 
i pola przekroju poprzecznego 

przewodnika. Przy wprowadza-
niu korzysta się z wyświetlonej 
w polu dotykowym ekranu przy-
rządu wirtualnej klawiatury nu-
merycznej.

Przed rozpoczęciem pomia-
ru trzeba skonfi gurować warun-
ki, w których ma być testowany 
obiekt. W dużym uproszczeniu 
procedura konfi gurowania pole-

ga na ustawieniu częstotliwości 
sygnału pomiarowego (ew. wy-
braniu sygnału stałego) oraz usta-
wieniu wartości napięcia pomia-
rowego (w zakresie od 10 mV do
5 V, gdy pomiar ma być wykony-
wany w trybie napięciowym „V” 
lub stałonapięciowym „CV”) lub 
prądu pomiarowego (w zakresie 
od 10 µA do 100 mA, gdy po-
miar ma być wykonywany w try-
bie stałoprądowym „CC”).

W trakcie konfigurowania 
przyrządu przed pomiarem 
można też dokonać kompen-
sacji różnorodnych wpływów ze-
wnętrznych, które jako wartości 
kompensacji zostaną uwzględ-
nione automatycznie w trak-
cie prowadzenia pomiaru. Przy 
potrzebie prowadzenia oceny 
otrzymywanych wyników trze-
ba też skonfi gurować kompa-
rator.

Polaryzacja napięciem 
i prądem stałym
W razie potrzeby użytkow-
nik przyrządu może nałożyć 
na przemienne napięcie pomia-
rowe (lub prąd) składową stałą. 
Przy sprawdzaniu kondensato-
rów ma do dyspozycji funkcję 
polaryzacji napięciem wewnętrz-
nym stałym, regulowanym ręcz-
nie w zakresie od 0 do 2,5 V, 
ze skokiem 10 mV.

Tablica 2. Parametry techniczne miernika HIOKI IM3536

Podstawowa dokładność 
pomiaru Z: 0,005% wartości wskazywanej, Θ: 0,03°

Znamionowy zakres 
pomiaru Od 1 mΩ do 200 MΩ

Impedancja wyjściowa 100 Ω w trybie normalnym, 10 Ω w trybie „małego Z – dużej dokładności”

Częstotliwość pomiarowa

Od 4,00 Hz do 999,99, skok regulacji 10 mHz
Od 1,0000 kHz do 9,9999 kHz, skok regulacji 100 mHz

Od 10,000 kHz do 99,999 kHz, skok regulacji 1 Hz
Od 100,00 kHz do 999,99 kHz, skok regulacji 10 Hz

Od 1,0000 MHz do 8,0000 MHz, skok regulacji 100 Hz

Poziom napięciowego 
sygnału pomiarowego 

w trybach [V] i [CV]

[Tryb normalny]
Od 10 mV do 5 V, w zakresie od 4 Hz do 1,0000 MHz

Od 10 mV do 1 V, w zakresie od 1,0001 MHz do 8 MHz
[Tryb „małego Z – dużej dokładności”]

Od 10 mV do 1 V, w zakresie od 1 V, w zakresie od 4 Hz do 1,0000 MHz
Rozdzielczość regulacji: skok 1 mV w zakresie od 10 mV do 1,000 V

Poziom prądowego sygnału 
pomiarowego w trybie [CC]

[Tryb normalny]
Od 10 µA do 50 mA, w zakresie od 4 Hz do 1,0000 MHz
Od 10 µA do 1 mA, w zakresie od 1,0001 MHz do 8 MHz

[Tryb „małego Z – dużej dokładności”]
Od 10 µA do 100 mA, w zakresie od 1 V, w zakresie od 4 Hz do 1,0000 MHz

Rozdzielczość regulacji: skok 10 µA

Pomiar rezystancji DC Poziom sygnału pomiarowego ustawiony na stałe na 1 V

Funkcja monitora Zakres monitorowania napięcia: od 0,000 V do 5,000 V
Zakres monitorowania prądu: od 0,000 mA do 100,0 mA

Dokładną realizację 
warunków zgodnych 
z normami 
przemysłowymi 
umożliwia funkcja 
wstępnej polaryzacji 
testowanego obiektu 
napięciem lub 
prądem stałym.

Fot. 3. Gniazda interfejsów na tylnej płycie IM3536
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Więcej możliwości w zakre-
sie testowania kondensatorów 
i cewek ma się stosując polary-
zację zewnętrzną. Wymaga ona 
jednak użycia specjalnego mo-
dułu pośredniczącego dołączo-
nego do gniazd pomiarowych 
przyrządu. Moduł trzeba zasilać 
z osobnego źródła. Firma HIOKI 
oferuje jako opcje dwa moduły 
o oznaczeniach 9268-10 i 9269-
10. Pierwszy z nich polaryzu-
je testowany obiekt napięciem 
stałym, które ustawia się w za-
kresie ±40 V przy częstotliwości 
sygnału pomiarowego z zakresu 
od 40 Hz do 8 MHz. Drugi mo-
duł doprowadza do testowanego 
obiektu prąd polaryzujący stały, 
który ustawia się w zakresie do 
2 A przy częstotliwości z zakre-
su od 40 Hz do 2 MHz.

Podstawowe tryby 
pomiarowe
Zależnie od potrzeb i wybo-
ru użytkownika IM3536 może 
prowadzić pomiar w jednym 
z dwóch podstawowych rodza-
jów pracy tj. w trybie LCR lub 
pomiaru ciągłego. W trybie LCR 
przyrząd używa tylko jedne-
go zestawu warunków pomia-
rów, a w trybie ciągłym całej serii 
różnych warunków skonfi guro-

wanych wcześniej przez użyt-
kownika i zapisanych w pamię-
ci. Korzystając z trybu pomiaru 
ciągłego, można zatem w trak-
cie jednej sesji pomiarowej pod-
dawać testom jeden element 
(podzespół) w różnych warun-
kach pomiarowych.

Funkcje pamięciowe
Wewnętrzna pamięć przyrzą-
du gromadzi w plikach zestawy 
skonfi gurowanych warunków 
pomiaru (maksymalnie 60), war-
tości kompensacji (maksymalnie 
128) i wyniki pomiarów (mak-
symalnie 32 000). Zawartość 
poszczególnych plików prze-
gląda się na liście wyświetlanej 
na ekranie przyrządu.

Zgromadzone w pamięci we-
wnętrznej przyrządu wyniki po-
miarów można w razie potrzeby 
skopiować na pamięć przenośną 
USB i przenieść do komputera 
w celu ich archiwizacji i analizy 
z użyciem arkusza kalkulacyjne-
go. Można też przywołać z pa-
mięci zapisany w niej zestaw 
warunków pomiaru (zestaw na-
staw dokonanych za pomocą 
panelu dotykowego), ułatwia-
jąc sobie i skracając znacznie 
czas przygotowań do konkret-
nego pomiaru.

Funkcje kompensacji
Kompensacja pozwala użytkow-
nikowi przyrządu tak zoptyma-
lizować warunki pomiaru, aby 
jego dokładność w tych warun-
kach była możliwie jak najlepsza. 
Użytkownik IM3536 ma dostęp 
do kilku takich funkcji.

Najważniejszą z nich, a spo-
tykaną w większości przyrzą-
dów mierzących parametry im-
pedancyjne, jest kompensacja 
parametrów doprowadzeń po-
miarowych wykonywana przy 
zwartych lub rozwartych tych 
doprowadzeniach. Wynik 
kompensacji jest automatycz-
nie wprowadzany do pamięci 
przyrządu i uwzględniany przy 
kolejnych pomiarach.

Z kolei kompensacja wpływu 
długości przewodów pomiaro-
wych umożliwia zachowanie 
na niezmienionym poziomie 
tzw. dokładności gwaranto-
wanej, i to nawet przy ko-
nieczności przedłużenia tych 
przewodów. Konfi gurowanie 
tego trybu kompensacji pole-
ga na wprowadzeniu do pamię-
ci przyrządu wartości długości 
przewodu (dostępne wartości 
to: 0, 1, 2 i 4 m). W pamięci 
przyrządu można zapisać mak-
symalnie pięć zestawów wa-

runków kompensacji długości 
przewodu.

Po przeprowadzeniu „kompen-
sacji obciążenia” wartości pomia-
rowe są kompensowane zależnie 
od własności próbki odniesie-
nia. Zapewnia to kompatybilność 
wartości pomiarowych pocho-
dzących z różnych przyrządów 
tego typu pracujących na linii pro-
dukcyjnej, gdy na przykład w celu 
przeprowadzenia kalibracji jeden 
z nich musi zostać wymieniony 
na inny egzemplarz.

Ostatnią z funkcji kompen-
sacji dostępną w IM3536 jest 
„kompensacja korelacji”. Pole-
ga ona na kompensowaniu wy-
świetlanych wartości na podsta-
wie współczynnika kompensacji 
wprowadzonego przez użyt-
kownika.

Funkcje poprawiające 
dokładność, 
niezawodność 
i bezpieczeństwo 
pomiaru
Zły kontakt między testowanym 
obiektem a zakończeniem sondy 
przewodu pomiarowego może 
być powodem znacznych błę-
dów pomiarowych szczególnie 
przy pomiarze czteroprzewo-
dowym. Dostępna w IM3536 
funkcja „sprawdzania styku” nie-
ustannie monitoruje w trakcie 
pomiaru czteroprzewodowego 
kontakt czterech sond pomia-
rowych. Gdy rezystancja styku 
choć jednej z nich przekroczy 
ustawioną wartość progową, 
to przyrząd wyświetla komu-
nikat błędu.

W podobny sposób działa 
funkcja „dużego Z” wykrywa-
jąca stan rozwarcia i pozwalają-
ca na wyeliminowanie błędów 
pomiarowych spowodowanych 
złym stykiem przy pomiarze 
dwuprzewodowym.

Testując podzespoły o ma-
łych indukcyjnościach stosowa-
ne w zasilaczach i aluminiowe 
kondensatory elektrolityczne 
o małym ESR, warto korzy-
stać z trybu „małego Z – du-

Tablica 3. Inne funkcje i własności przyrządu HIOKI IM3536

Struktura wyprowadzeń 
pomiarowych 4 wyprowadzenia (gniazda pomiarowe)

Pomiar BIN 10 kategorii dla 2 parametrów, metoda oceny: jako wartość bezwzględna, 
jako odchylenie procentowe

Komparator

Wskazanie wyniku oceny: Hi (przekroczenie górnej wartości granicznej), 
Lo (przekroczenie dolnej wartości granicznej) i IN (w przedziale ograniczo-

nym wartościami granicznymi górną i dolną)
Metoda oceny: jako wartość bezwzględna, jako wartość procentowa, jako 

odchylenie procentowe

Ustawianie szybkości 
pomiaru 4 tryby: pomiar szybki, ze średnią szybkością, wolny i wolny 2

Uśrednianie Liczba uśrednień: od 1 do 256 (ustawiana ze skokiem 1)

Wyzwalanie Wewnętrzne i zewnętrzne, opóźnienie wyzwalania (regulowane od 0,000 
do 9,9999 s), wyjście wyzwalania synchronicznego

Wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny TFT, kolorowy, przekątna ekranu 5,7”, pole dotykowe

Funkcje wyświetlania Zoom – powiększanie wyświetlanego wskazania
Wybór maksymalnej liczby wyświetlanych cyfr: od 3 do 6

Wymiary i masa 330x119x230 mm, ok. 4,2 kg
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żej dokładności”. W trybie tym 
rezystancja wyjściowa przyrzą-
du zostaje automatycznie usta-
wiona na 10 Ω, dzięki czemu 
do testowanej próbki zostaje 
doprowadzony większy prąd niż 
w trybie normalnym, gwaran-
tując tym znaczne zwiększenie 
dokładności pomiaru. Z trybu 

tego można korzystać wyłącz-
nie na podzakresach 100 mΩ, 
1 Ω i 10 Ω.

Poprawę precyzji pomiaru 
można też uzyskać korzysta-
jąc z funkcji uśredniania.

Utrapieniem osób sprawdza-
jących kondensatory jest ko-
nieczność nieustannego pamię-
tania, aby przez zapomnienie 
nie dołączyć do gniazd pomia-
rowych przyrządu naładowane-
go kondensatora. Stąd też kon-
struktorzy IM3536 wyposażyli 
go w funkcję ochrony przed ła-
dunkiem szczątkowym. Funkcja 
ta chroni wewnętrzne układy 
pomiarowe przyrządu w więk-
szym stopniu (choć oczywiście 
nie całkowicie) niż zabezpiecze-
nia stosowane w poprzednich 
produktach tej fi rmy.

Interfejsy 
i oprogramowanie
Firma HIOKI wprowadziła 
do standardowej wersji IM3536 
komplet interfejsów kompute-
rowych (fot. 3) tj. USB, GPIB, 
LAN i RS-232C, których złą-
cza zamontowano na płycie 
tylnej. Na płycie tej umiesz-

czono też złącze inter fejsu 
EXT I/O (HANDLER) służą-
ce do sterowania przyrządem 
z zewnątrz i z przyrządu urzą-
dzeniami zewnętrznymi. Przez 
złącze EXT I/O są m.in. wy-
prowadzane sygnały w kodzie 
BCD. Osobne gniazdo inter-
fejsu USB umieszczono na pły-
cie przedniej. Służy ono wy-
łącznie do obsługi przenośnych 
pamięci USB.

Firma HIOKI zapewniła też 
oprogramowanie użytkowe 
na komputer PC wspomagają-
ce konfi gurowanie przyrządu, 
prowadzenie pomiarów oraz 
obróbkę na otrzymanych danych 
pomiarowych (fot. 4). Ze strony 
internetowej HIOKI można po-
brać bez opłat oprogramowanie 
służące do obliczania dokładności 

pomiaru. Z kolei na CD dostar-
czanym z przyrządem znajduje 
się instrukcja z zestawem rozka-
zów komunikacyjnych oraz opro-
gramowanie umożliwiające zapi-
sywanie na komputerze danych 
pomiarowych w plikach formatu 
CSV. Oprogramowanie umoż-
liwia też tworzenie charaktery-
styk częstotliwościowych, napię-
ciowych, prądowych, w funkcji 
odstępu czasowego oraz auto-
matyczne pobieranie mierzonych 
wartości po naciśnięciu w kompu-
terze klawisza „RETURN”. Pro-
gram automatycznie generuje 
punkty przemiatania po wprowa-
dzeniu w specjalnym oknie war-
tości rozpoczęcia i zakończenia 
przemiatania oraz liczby punktów 
między tymi wartościami.

Wyposażenie 
standardowe 
i opcjonalne
W komplecie fabrycznym 
z IM3536 jest tylko przewód 
zasilający, instrukcja obsługi i CD 
z oprogramowaniem użytko-
wym. Jako wyposażenie opcjo-
nalne są oferowane natomiast 
akcesoria pomiarowe, w tym 
wymienione moduły polaryza-
cji oraz różne sondy i głowice 
pomiarowe (obecnie 10 typów). 
Sondy i głowice różnią się między 
sobą przede wszystkim zakresem 
częstotliwości pracy, sposobem 
dołączenia do przyrządu po-
miarowego (bezpośrednie, prze-
wodowe) oraz akceptowanymi 
wymiarami testowanej próbki 
i ułożeniem jej wyprowadzeń. 
Wybranie i zamówienie odpo-
wiednich akcesoriów pozwala 
użytkownikowi dostosować za-
kupiony przyrząd do indywidu-
alnych wymagań realizowanych 
zadań pomiarowych. Wyłącz-
ną dystrybucję IM3536 prowa-
dzi w Polsce fi rma LABIMED 
ELECTRONICS.  ■

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS

Fot. 4. Współpraca IM3536 z komputerem


