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Miernik RM3544 zaprojektowa-
no przede wszystkim do 

sprawdzania rezystancji uzwojeń ce-
wek, dławików, silników elektrycz-
nych i transformatorów, a także wią-
zek przewodów, grzejników, rezysto-
rów, bezpieczników, punktów 
lutowniczych i spawów, styków prze-
kaźników i  przełączników, gumo-
wych mat przewodzących, specjalizo-
wanych powłok lakierniczych i  in-
nych podzespołów. R M3544 
zastępuje produkowany wcześniej 
miernik 3540. Przyrząd oferuje firma 
Labimed Electronics.

zakres i dokładność 
pomiaru rezystancji

RM3544 wykorzystuje do spraw-
dzania rezystancji sygnał stały (DC) 
i  metodę czteroprzewodową, dzię-
ki której minimalizuje się negatyw-
ny wpływ na dokładność rezystan-
cji przewodów, sond i styków pomia-
rowych. Testowany obiekt łączy się 

łu. Firma HIOKI deklaruje zachowa-
nie wyspecyfikowanej dokładności 
natychmiast po włączeniu zasilania 
przyrządu, bez potrzeby uciążliwego 
wygrzewania ani zerowania.

szybkość pomiaru

RM3544 może pracować przy jed-
nej z trzech szybkości pomiaru. Naj-

większą szybkość osiąga w  trybie 
FAST, mierząc co 21 ms. Wolniej-
szym trybem jest MED, w  którym 
przyrząd mierzy ze średnią szybko-
ścią równą 101 ms. W trybie wolnym 
SLOW, lecz umożliwiającym uzyska-
nie największej dokładności pomia-
ru, zbiera dane co 401 ms.

funkcja korekcji 
temperaturowej

Rezystancja drutu miedzianego 
rośnie liniowo z temperaturą (o 0,4%, 
co stopień Celsjusza), wpływając na 
wynik pomiaru. Zjawisko to uwzględ-
nia funkcja korekcji temperaturowej 
(TC). Po jej włączeniu przyrząd prze-
licza wskazania rezystancji Rt otrzy-
mywane w bieżącej temperaturze oto-
czenia t, na wartości Rt0 w tempera-
turze odniesienia t0.

Po dołączeniu do miernika sondy 
temperaturowej i ustawieniu warto-
ści temperatury odniesienia (od –10,0 
do 99,9°C) oraz współczynnika tem-

przewodami z czterema gniazdami 
pomiarowymi miernika przystosowa-
nymi do typowych wtyków bananko-
wych. Korzystając z piątego gniazda 
oznaczonego „GUARD”, redukuje się 
wpływ na pomiar zewnętrznych syg-
nałów zakłócających. Używanie tego 
gniazda jest niezbędne do poprawnej 
pracy przyrządu.

Użytkownik miernika RM3544 
ma do dyspozycji 9 podzakresów po-
miarowych rezystancji, od 30 mΩ do 
3 MΩ, zmienianych automatycznie. 
W  razie potrzeby może przełączyć 
przyrząd na zmianę ręczną.

Mierząc rezystancję, przyrząd wy-
musza przepływ przez testowany 
obiekt prądu stałego (DC) o wartości 
od 300 mA do 500 nA, zależnie od 
wybranego podzakresu pomiarowe-
go. Od podzakresu oraz ustawionej 
szybkości pomiaru zależy też dokład-
ność pomiaru. Dokładność podsta-
wowa wynosi 0,02%. Więcej danych 
na ten temat zamieszczono w tabli-
cy stanowiącej załącznik do artyku-
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Laboratoryjny miernik rezystancji RM3544 (fot. 1.) produkowany przez japońską firmę 
Hioki jest precyzyjnym narzędziem pomiarowym przeznaczonym do pracy samodziel-
nej lub na linii produkcyjnej.

Fot. 1.   Miernik rezystancji HIOKI RM3544

Podzakres 
pomiarowy

Maksymalne 
wskazanie

Tryb
FAST

Tryb
MED/SLOW Prąd pomiarowy

30 mΩ 35,000 mΩ 0,030 + 0,080 0,030 + 0,070 300 mA

300 mΩ 350,00 mΩ 0,025 + 0,017 0,025 + 0,014 300 mA

3 Ω 3,5000 Ω 0,025 + 0,017 0,025 + 0,014 30 mA

30 Ω 35,000 Ω 0,020 + 0,010 0,020 + 0,007 10 mA

300 Ω 350,00 Ω 0,020 + 0,010 0,020 + 0,007 1 mA

3 kΩ 3,5000 kΩ 0,020 + 0,010 0,020 + 0,007 1 mA

30 kΩ 35,000 kΩ 0,020 + 0,010 0,020 + 0,007 100 µA

300 kΩ 350,00 kΩ 0,040 + 0,010 0,040 + 0,007 5 µA

3 MΩ 3,5000 MΩ 0,200 + 0,010 0,200 + 0,007 500 nA

Uwagi: Dokładność jest podana w formacie: ±(% w.w. + % w.p.), gdzie w.w. – wartość wskazywana, w.p. – wartość pełnozakre-
sowa, maksymalne napięcie na nieobciążonych gniazdach pomiarowych wynosi 5,5 V.
Tab. Dokładność pomiaru miernikiem RM3544
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peraturowego rezystancji (od –9,999 
do +9,999 ppm/°C) przyrząd mierzy 
jednocześnie rezystancję i tempera-
turę testowanego obiektu. Biorąc na-
stępnie pod uwagę różnicę tempera-
tur t–t0 i odpowiadającą im różnicę 
rezystancji Rt–Rt0, oblicza ze wzoru 
wielkość korekcji, którą uwzględnia 
we wskazaniu.

komparator

W  trybie komparatora RM3544 
porównuje wyniki kolejnych po-
miarów z wartościami granicznymi 
dolną i górną zapisanymi wcześniej 
pamięci miernika, sygnalizując na-
tychmiast ich przekroczenie. Kom-
parator sygnalizuje trzy stany bieżą-
cego wyniku pomiaru: Hi (jest więk-
szy od górnej wartości granicznej), 
Lo (jest mniejszy od dolnej wartości 
granicznej) i IN (mieści się w oknie 
wyznaczonym przez obie te warto-
ści). Zależnie od wyboru użytkow-
nika komparator może sygnalizo-
wać przekroczenie, pracując w  jed-
nym z dwóch trybów, ABS lub REF%, 
w których dokonuje oceny, posługu-
jąc się wartością bezwzględną lub od-
powiednio procentem wartości od-
niesienia. Fakt przekroczenia jest 
sygnalizowany zaświeceniem od-
powiedniego LED na wyświetlaczu 
i  jednocześnie sygnałem dźwięko-
wym. W wersji RM3544-01 miernika 
jest też wyprowadzany sygnał steru-
jący przez interfejs EXT I/O.

Nieustanne obserwowanie wska-
zań wyświetlacza jest w niektórych 
sytuacjach pomiarowych uciążliwe, 
stąd producent RM3544 oferuje adap-
ter LED komparatora L2105 z dwoma 
sygnalizatorami zielonym i czerwo-
nym, na dwumetrowym przewodzie. 
Gdy zakończenia sond przewodów 
pomiarowych są rozwarte, to wskaź-
niki LED adaptera się nie świecą, 
umożliwiając użytkownikowi szyb-
kie zweryfikowanie stanu dołączeń 
pomiarowych.

Głośność dźwięków wytwarza-
nych w trybie komparatora i sygna-
lizujących wynik oceny przydaje się, 
gdy miernik pracuje w otoczeniu ha-

łasujących maszyn lub innych przy-
rządów. Użytkownik RM3544 może 
ustawiać głośność dźwięku oceny, po-
czynając od 85 dB tak, aby wyróżniał 
się wśród innych emitowanych przez 
hałaśliwe urządzenia pracujące w po-
bliżu lub na linii produkcyjnej.

skalowanie

W trybie skalowania przyrząd prze-
licza bieżące wyniki pomiarów rezy-
stancji na inne wielkości fizyczne 
(na przykład na długość), korzysta-
jąc z prostego wzoru matematyczne-
go. Korzystając z tej funkcji, użytkow-
nik może zmierzyć długość kabla na 
szpuli lub ścieżki miedzianej na płyt-
ce drukowanej.

pamięć nastaw płyty 
przedniej

Pamięć wewnętrzna RM3544 ma 
pojemność 10 paneli, tj. zestawów na-
staw, które wprowadza się przyciska-
mi płyty przedniej. Taki panel zawiera 
m.in. wybrany podzakres rezystancji, 
szybkość pomiaru i konfigurację kom-
paratora. Każdemu zapisanemu pane-
lowi można przyporządkować nazwę.

wskazywanie wyniku 
pomiaru

Graficzny ekran o intuicyjnej ob-
słudze ma cztery pola cyfrowe, na 
których wskazuje rezystancję, tem-
peraturę (w trybie kompensacji tem-
peraturowej) oraz wartości granicz-
ne komparatora, górną i dolną. Użyt-
kownik może przełączać długość pola 
głównego, na którym jest wyświet-
lany wynik pomiaru rezystancji, z 4 
na 5 cyfr i odwrotnie. Ekran zawiera 
też trzy zgrupowane wskaźniki oceny 
komparatora (Hi, IN, Lo) i pole z na-
zwą wybranego panelu. W osobnym 
wierszu wyświetla wybrany podza-
kres pomiarowy i ustawioną szybkość 
pomiaru. Sygnalizuje też włączenie 
funkcji kompensacji temperaturowej, 
skalowania i operacji zerowania.

W  tablicy załączonej do artyku-
łu, w kolumnie „maksymalne wska-

zanie” można odczytać wartość roz-
dzielczości wskazania na poszczegól-
nych podzakresach pomiarowych. 
Rozdzielczość najlepsza (na dolnym 
podzakresie) wynosi 1 µΩ.

inne funkcje

Użytkownik RM3544 ma do dyspo-
zycji różnorodne funkcje wspomaga-
jące pomiar, w tym wyzwalanie po-
miaru (wewnętrzne lub zewnętrzne 
– tylko w wersji RM3544-01), uśred-
nianie (z liczbą uśrednień ustawianą 
od 0 do 100, co 1), test własny, zero-
wanie, blokadę przycisków, automa-
tyczny wybór częstotliwości zasilania 
i automatyczne zamrażanie bieżącego 
wskazania (auto-hold).

interfejsy

Miernik jest oferowany w wersji 
podstawowej, jako RM3544, i w wer-
sji RM3544-01 (fot. 2.) z interfejsa-
mi RS-232C, USB i EXT I/O. Funkcje 
interfejsu RS-232C to: zdalne stero-
wanie, monitorowanie komunika-
cji oraz wyprowadzanie danych. In-
terfejsu tego można też używać do 
drukowania wyników pomiaru rezy-
stancji i temperatury, wyników oce-
ny oraz warunków pomiaru. Sygna-
ły doprowadzone do wejść interfejsu 
EXT I/O, wykorzystuje się do reali-
zacji wyzwalania, kalibracji, bloka-
dy klawiatury i  ładowania nastaw 
płyty przedniej, a sygnały wyprowa-
dzane (informujące o wynikach oce-
ny) – do sterowania urządzeniami 
zewnętrznymi.

wymiary i masa

RM3544 ma wymiary 215×80× 
166 mm i masę ok. 0,9 kg. W porówna-
niu ze swoimi poprzednikiem (3540) 
potrzebuje o 25% mniej przestrzeni 
na instalację.

akcesoria pomiarowe

W  wyposażeniu standardowym 
RM3544 są przewody pomiarowe 
L2101 (zakończone chwytakami), do-
datkowy bezpiecznik, przewód sie-
ciowy oraz instrukcja obsługi. Z wer-
sją RM3544-01 jest dostarczany jesz-
cze wtyk do interfejsu EXT I/O, CD 
z  programem użytkowym i  prze-
wód USB. Dodatkowo trzeba zapła-
cić za opcje tj. za przewody pomia-
rowe L2104 (do pomiaru czteroprze-
wodowego), przewody pomiarowe 
L2102 i L2103 (zakończone sondami 
szpilkowymi), sondę temperaturo-
wą Z2001, i adapter LED kompara-
tora L2105.
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Fot. 2.   Płyta tylna wersji RM3544-01
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