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Tester ST4030 łączy w jednym urzą-
dzeniu funkcje miernika rezystan-
cji i testera wytrzymałości izolacji. 

Wyprodukowany przez japońską firmę 
HIOKI, spełnia wymagania producentów 
silników montowanych w pojazdach elek-
trycznych i autonomicznych.

Tester ST4030 umożliwia ocenę stanu 
uzwojenia silnika na podstawie przebie-
gu odpowiedzi na sygnał wymuszający 
wykrywanego z częstotliwością próbko-
wania 200 MHz i rozdzielczością 12 bi-
tów. Przyrząd identyfikuje poszczególne 
uszkodzone zwoje, kwantyfikując prze-
biegi odpowiedzi. Po zainstalowaniu op-
cji ST9000 diagnozuje uszkodzenia izo-
lacji uzwojeń silników mających postać 
pseudo-zwarć, testując występujące  
w tych uzwojeniach lokalne rozładowania.

Dystrybucję testera ST4030 w Polsce 
prowadzi firma Labimed Electronics.

Metody pomiarowe
Tester korzysta z dwóch metod pomia-

ru i oceny, konwencjonalnej (porównaw-
czej) i nowej, opracowanej przez firmę 
HIOKI, a polegającej na ilościowej ocenie 
przebiegów odpowiedzi. W trybie „kon-

wencjonalnym” doprowadza do ba-
danego uzwojenia (cewki) napięcie 
pomiarowe mające postać ciągu ta-
kich samych impulsów o dość złożonym 
kształcie. Każdy impuls jest w uprosz-
czeniu krótkim sygnałem przemiennym 
o malejącej amplitudzie. Takie same na-
pięcie tester doprowadza do cewki wzor-
cowej (master), po czym jego komparator 
porównuje ze sobą otrzymane przebiegi 
odpowiedzi. Jeśli badana cewka jest wad-
liwa, to obszary przebiegów odpowiedzi 
głównego i zmierzonego w odstępie cza-
sowym wyznaczonym przez dwa kursory 
ekranowe różnią się. Komparator oblicza 
tę różnicę i ocenia, czy dany podzespół 
należy uznać za dobry, czy zły.

Gdy różnice obszarów są mniejsze od 
kilku punktów procentowych, to ww. ocena 
staje się trudna. Problem ten rozwiązuje 
nowa metoda – kwantyfikowanie (określa-
nie ilościowe) przebiegów odpowiedzi. Róż-
nice pojawiające się w stanie uszkodzenia 
uzwojenia obrazuje się na wykresie przed-
stawiającym zależności wartości iloczy-
nów RC od iloczynów LC dla poszczegól-
nych zwojów (patrz rysunek), przy czym L  
i R są parametrami szeregowego układu 

z a -
stęp-

zastępczego badanej cewki, a C 
pojemnością na wyjściu układu 
pomiarowego testera. Metoda ta 
pozwala na wykrywanie uszkodzeń 
nawet pojedynczych zwojów. 
Sygnał pomiarowy

Napięcie pomiarowe składa się nie 
tylko z impulsów pomiarowych, zawiera 
na początku kilka impulsów rozmagne-
sowujących. W trakcie konfiguracji użyt-
kownik wybiera wartość szczytową tego 
napięcia, liczbę impulsów pomiarowych 
oraz odstęp czasowy między nimi. Usta-
wia też częstotliwość próbkowania na-
pięcia i liczbę danych próbkowania. Gdy 
włączy funkcję „AUTO SET”, to te dwa 
parametry tester ustawi automatycznie.

Konfigurowanie warunków testu
Jest to proces dość skomplikowany.  

W jego trakcie użytkownik wybiera tabli-
cę (znajdującą się w wewnętrznej pamięci 
przyrządu), w której ma zostać zapisany 

Nowy, laboratoryjny tester uzwojeń ST4030 
identyfikuje wady silników elektrycznych, 
niemożliwych dotąd do oceny.
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Rys. Metody  
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odpowiedzi
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Ekran
Konfigurację i edycję ustawień pomiaro-

wych przyrządu prowadzi się korzystając 
z intuicyjnego interfejsu użytkownika wy-
świetlanego na ekranie dotykowym. Do 
interfejsu tego należą ikony ekranowych 
menu, okna oraz wirtualne klawiatury. 
Górną połowę ekranu zajmują dwa okna.  
W lewym są wyświetlane jednocześnie dwa 
przebiegi odpowiedzi, pobierane z próbki ba-
danej i referencyjnej (master), a w prawym 
rozkład wartości LC/RC. Na ekranie tym 
można obserwować i oceniać rozbieżności 
położeń wartości LC/RC uzwojenia spraw-
nego i poszczególnych zwojów uzwojenia 
uszkodzonego. Dolną połowa ekranu jest 
zarezerwowana dla komparatora. Są w niej 
wyświetlane m.in. wartości ustawień oraz 
wyniki ocen zarówno poszczególnych te-
stów składowych, jak i całego testu.

Funkcje pamięciowe i interfejsy
Pamięć wewnętrzna testera ma po-

jemność wyników 1000 testów zapisy-
wanych w formacie CSV. Dane te można  
w razie potrzeby przepisać na pamięć 
przenośną USB i otworzyć na kompute-
rze, w arkuszu kalkulacyjnym. Na pamięci 
USB można też zgromadzić ekrany po-
miarowe (w formacie BMP) oraz nastawy 
przyrządu. Gniazdo przenośnej pamię-
ci USB jest dostępne z przodu testera.

Firma HIOKI montuje standardowo 
interfejsy: zewnętrznego sterowania 
EXT I/O, LAN, wymieniony USB host 
oraz USB device (do połączenia z kom-
puterem). Jako opcję Z3001 można za-
kupić interfejs RS-232C, a jako Z3001 
– opcję GPIB.

Wyposażenie opcjonalne
Jako wyposażenie opcjonalne testera 

ST4030 można zamówić rozszerzenie 
wykrywania rozładowań ST9000. Opcja 
ta jest montowana wyłącznie fabrycznie. 
Jako opcję oferuje się też komplet prze-
wodów pomiarowych L2250 (długości 
1,5 m) z chwytakami krokodylowymi.    

mgr inż. Leszek Halicki, Labimed Electronics

Tablica. Dane techniczne miernika ST4030
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Przykładane napięcie Od 100 do 3300 V (ustawiane co 10 V)

Liczba impulsów testowych Od 1 do 32

Liczba impulsów rozmagnesowujących Od 1 do 10

Odstęp czasowy przyłożenia impulsu Od 0,050 do 1,000 s (ustawiany co 0,001 s)

Czas trwania testu
Ok. 60 ms (wartość orientacyjna, gdy tester jest 

skonfigurowany na 3000 V, 1 impuls, 
wykrywanie wyłączone)

Zakres testowanych indukcyjności Od 10 µH do 100 mH

Częstotliwość próbkowania 200/100/50/20/10 MHz

Rozdzielczość próbkowania 12 bit

Dokładność wykrywania napięcia
Dokładność DC: ±5% ustawienia, 

pasmo AC: 100 kHz ±1 dB

Liczba próbek Od 1001 do 8001 punktów (ustawiana co 1000)

Liczba tablic z warunkami pomiaru 255

Opóźnienie wyzwalania pomiaru Od 0,000 do 9,999 s (ustawiane co 0,001 s)

Wyświetlacz LCD-TFT dotykowy, 8,4”, 800 x 600 pkt

Wymiary, masa
215 x 200 x 348 mm (dostosowany do montażu 

w regale), 6,7 kg

przebieg główny (master), ustawia warunki 
testu, włącza aktualne warunki oceny, kali-
bruje napięcie wyjściowe i importuje prze-
bieg główny, importuje wartości LC i RC  
i na koniec ustawia jeszcze warunki oceny.

Test i ocena wyników
Na początku użytkownik wybiera tab-

licę, w której przebieg główny (do użycia  
w tym teście) został zapisany, po czym 
wyzwala test (naciskając przycisk 
START) i sprawdza jego wyniki. Oceny 
dokonuje się, porównując ze sobą prze-
biegi odpowiedzi próbek badanej i wzor-
cowej (master). Ocenia się też warto-
ści stałych obwodu LC i RC (tryb LCRC 
AREA) odpowiednich przebiegów, a gdy 
zainstaluje się opcję wykrywania rozłado-
wania ST9000, to jeszcze wielkość skła-
dowej rozładowania (tryb DISCHARGE).

Tworzenie obszaru oceny PASS 
(dobry)

ST4030 pobiera wartości LC/RC  
z dobrej próbki wzorcowej (master)  
i na podstawie tych danych tworzy auto-
matycznie obszar oceny PASS (dobry). 
Trzeba jednak wcześniej wybrać kształt 
tego obszaru. Na przykład, gdy wartości 
LC/RC rozkładu są położone blisko siebie, 
to wybiera się obszar oceny prostokątny.

Tablice z warunkami pomiaru
Pamięć wewnętrzna przyrządu ma 

pojemność 255 tablic. Zapisuje się nich 
ustawienia warunków wykrywania oraz 
przebiegi referencyjne (master).

Test napięcia przebicia izolacji
W trybie tym, wymaganym przez nie-

które normy, przyrząd doprowadza do 
badanej próbki napięcie impulsowe. Na-
pięcie to zwiększa stopniowo, aż izolacja 
próbki ulegnie przebiciu. Wartość napię-
cia, przy którym następuje przebicie, wy-
świetla jako wartość napięcia przebicia.

Opcja wykrywania rozładowań 
ST9000

ST4030 z zainstalowaną opcją ST9000 
wykrywa niewielkie, lokalne rozładowa-
nia, które zwykle przykrywają szumy  
i zakłócenia. Rozładowania te powstają 
w miejscach, w których występują de-
fekty, tj. pseudozwarcia uzwojeń silnika 
elektrycznego. Specjalny filtr opracowa-
ny przez firmę HIOKI izoluje z przebiegu 
odpowiedzi składowe o dużych często-
tliwościach spowodowane przez mikro-
rozładowania, umożliwiając ich ocenę 
bez potrzeby stosowania do tego spe-
cjalnego sprzętu.




