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Do dokładnych pomiarów i rejestracji różnych wielkości zależnie od 

podłączonych sond zawierających przetworniki pomiarowe. 
USB jest obsługiwane przez programy tybo_USB lub LabVIEW. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastosowanie: 
Do pomiaru i rejestracji: 
• temperatury 
• wilgotności względnej powietrza 
• temperatury punktu rosy 
• prędkości przepływu powietrza 
• ciśnień, różnic ciśnień 
• małych rezystancji 
• ilorazu rezystancji 
 

Oferowane są dwa typy mierników: 
• BB-01/4000  
• BB-01/500  
 

Typ miernika BB-01/4000 BB-01/500 
Maksymalna liczba 
przypisanych sond 
wymiennych 

 
nieograniczona 

 
15 

Pamięć 4000 zapisów 500 zapisów 
Zegar TAK NIE 
USB TAK NIE 

 

Sondy zawierające przetworniki pomiarowe: 
Typ sondy Parametr pomiaru 

bb-T, bb-∆T temperatura 
bb-RHT wilgotność względna powietrza i 

temperatura punktu rosy 
bb-AN prędkość przepływu powietrza 
bb-PS ciśnienie 
bb-mR małe rezystancje 
bb-D iloraz rezystancji 
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Cechy produktu (miernika BB-01): 
 
 
DWA GNIAZDA  do podłączenia sond pomiarowych umożliwiają:  

• równoczesny pomiar dwu wielkości 
• dowolną wymianę typów sond pomiarowych w zależności od potrzeb (do temperatury, ciśnień, 

wilgotności, prędkości przepływu powietrza, małych rezystancji, ilorazu rezystancji) 
 
DUŻY WYŚWIETLACZ umo żliwia: 

• wyraźny odczyt wartości mierzonych 
• równoczesny odczyt wyników z obu sond 
• zatrzymanie na wyświetlaczu wskazania wartości mierzonej (funkcja HOLD) i równoczesny odczyt 

wartości względnej w odniesieniu do tej zatrzymanej wartości 
• równoczesny odczyt dwu wielkości mierzonych jedną sondą (np. wilgotności i temperatury) 
• równoczesny odczyt wartości mierzonej oraz różnicy wskazań pomiędzy sondami (jeśli mierzą tą samą 

wielkość) 
• odczyt parametrów podłączonych sond pomiarowych (numer, zakres pomiarowy, wartości alarmów) 
• odczyt zawartości pamięci 
• odczyt oraz ustawianie parametrów rejestracji, zegara, alarmów, etykiety oraz innych parametrów 

zmiennych (np. powierzchnia przepływu przy pomiarze anemometrem) 
 

POMOC EKRANOWA oraz MAPY EKRANÓW   
• podpowiadają jak przełączać miernik pomiędzy wyświetlanymi danymi  
• pokazują jak szybko i łatwo za pomocą klawiatury uzyskać dostęp do wielu różnych ekranów 

(wyświetlających różne dane) 
 
KLAWIATURA   

• prosta, złożona z sześciu dużych przycisków  
• pozwala na wygodne, intuicyjne sterowanie miernikiem 

 
ALARMY  

• sygnalizują przekroczenia zadanych wartości minimalnych i maksymalnych dla każdej sondy 
pomiarowej 

 
PAMI ĘĆ  

• zapisuje pojedyncze wyniki pomiarów (jednym klawiszem) 
• pojedynczy zapis w pamięci zawiera:  

o wyniki z obu sond pomiarowych wraz z numerami sond 
o czas zapisu (data, godzina) 
o etykietę (liczba, którą można ustawić dla każdego zapisu) 
o dodatkowe wielkości i parametry (np. temperaturę punktu rosy, powierzchnię przepływu, przepływ 

objętościowy) 
• rejestruje serie pomiarów (określoną liczbę zapisów w zadanych odstępach czasu) 

 
OBLICZANIE FUNKCJI Z WARTO ŚCI ZMIERZONYCH 

• np. przyrostu (odczyt wartości względnych), różnicy (pomiędzy wskazaniami dwu sond), temperatury 
punktu rosy, przepływu objętościowego (po wprowadzeniu powierzchni przepływu) itp. 

• możliwe jest zaprogramowanie funkcji dostosowanej do potrzeb użytkownika 
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USB  
• jest obsługiwane przez programy tybo_USB lub LabVIEW. 
•  dostępne funkcje, to m.in.:  

o odczyt (na ekranie komputera):  
o wartości mierzonych (w czasie rzeczywistym) 
o parametrów podłączonych sond pomiarowych 
o zawartości pamięci miernika (i zapis do pliku) 
o ustawienia wartości alarmów z pozycji komputera 

 
ZEGAR  

• umożliwia umiejscowienie w czasie zapisu do pamięci 
 
BATERIA ZASILAJ ĄCA  

• litowo-jonowa o dużej pojemności  
• umożliwia długi okres pracy miernika pomiędzy ładowaniami 

 
Wyposażenie dodatkowe: 

• zasilacz do ładowania baterii 
• skórzany futerał na pasku 
• świadectwo sprawdzenia producenta 
• świadectwo wzorcowania laboratorium posiadającego akredytację PCA (opcja) 

 
 
 
 
 

WYMIENNE SONDY POMIAROWE Z PRZETWORNIKAMI 
 
Sondy pomiarowe przeznaczone do współpracy z miernikiem BB-01 posiadają wbudowane przetworniki 
pomiarowe, które precyzyjnie mierzą różne wielkości, a wynik pomiaru w postaci cyfrowej przesyłają do 
miernika. 
 
Wysoką dokładność pomiaru i niezawodność sond pomiarowych gwarantuje oryginalna technologia wykonania 
przetworników — analogowo-cyfrowe mostki zrównoważone. 
 

Niżej zaprezentowano: 
I. Sondy bb-T do pomiaru temperatury 
1. Sonda zanurzeniowa bb-Tz, bb-Tz_S, bb-∆T 
2. Sonda dotykowa bb-Td 
3. Sonda zanurzeniowa bb-Tz-2000 o długości 2 metry 
II. Sonda bb-RHT do pomiaru wilgotności i temperatury punktu rosy 
III. Sondy bb-AN do pomiaru pr ędkości przepływu powietrza 
IV. Sondy bb-PS do pomiaru różnicy ciśnień 

 V. Sondy bb-mR do pomiaru małych rezystancji 
 VI. Mostek zrównoważony bb-D do pomiaru ilorazu rezystancji 
 

Informacje ogólne: 
 

• gwarancja 24 miesięczna 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
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I. Sondy bb-T do pomiaru temperatury 

     
Typ sondy Zakres Dokładność Rozdzielczość 

bb-Tz -50…+180°C 0,2°C 0,01°C 
bb-Tz_S -50…+180°C 0,1°C 0,01°C 
bb-Td -50…+180°C 0,2°C 0,01°C 
bb-∆T 20 ±5,000°C 0,01°C 0,001°C 

bb-Tz-2000 -50…+180°C 0,2°C 0,01°C 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sondy do pomiaru temperatury serii bb-T są przeznaczone do 
współpracy z miernikiem BB-01. 

• Zawierają wbudowany przetwornik pomiarowy, który precyzyjnie 
mierzy temperaturę i wynik w postaci cyfrowej przesyła do miernika. 

PRZEZNACZENIE : pomiar temperatury gazów, cieczy, materiałów 
sypkich, powierzchni ciał stałych 
ZALETY :  
• wysoka dokładność pomiaru w całym zakresie pomiarowym 
• prosta obsługa 
• niezawodność 
• krótki czas pomiaru 
TYPOWE MIEJSCA ZASTOSOWA Ń: 
• laboratoria, pomieszczenia mieszkalne, biurowe, magazyny, hale 
• składowiska węgla, silosy, pryzmy kompostowe 
• linie produkcyjne, ciepłociągi 

 
INFORMACJE OGÓLNE:  
• Wysoką dokładność pomiaru oraz stabilność długookresową 

termometrów cyfrowych, uzyskano dzięki zastosowaniu mostka 
tybo®-1 oraz cyfrowego układu aproksymacji charakterystyki 
czujnika Pt100. Mostek tybo®-1 – oryginalny mostkowy przetwornik 
analogowo-cyfrowy wyróżniono złotym medalem Światowej 
Wystawy Wynalazków i Innowacji Przemysłowych w Brukseli. 

• Niezawodność przyrządu jest gwarantowana przez zastosowanie 
najnowszych technologii. 

• Oryginalny układ cyfrowy połączony z mostkiem tybo®-1 pozwolił 
wyeliminować wszelkie mechaniczne elementy regulacyjne, które 
bywają najbardziej podatne na uszkodzenia. 

• Kalibracja jest przeprowadzana cyfrowo. Brak elementów 
regulacyjnych dodatkowo zabezpiecza przetworniki przed 
rozkalibrowaniem poza serwisem producenta. 

• Dla różnych zastosowań pomiarowych możliwy jest dobór 
odpowiedniego typu sondy. 
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1. Sonda zanurzeniowa bb-Tz, bb-Tz_S, bb-∆T 
     

Typ sondy Zakres Dokładność Rozdzielczość 
bb-Tz -50…+180°C 0,2°C 0,01°C 

bb-Tz_S -50…+180°C 0,1°C 0,01°C 
bb-∆T 20 ±5,000°C 0,01°C 0,001°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondy zanurzeniowe z przetwornikiem typ bb-Tz i bb-Tz_S, bb-∆T są przeznaczone do pomiaru temperatury 
gazów, cieczy i materiałów sypkich. Współpracują z miernikiem BB-01. 
Osłonę czujnika stanowi cienkościenna rurka mosiężna niklowana zakończona złoconym stożkiem (na specjalne 
zamówienie w osłonie rurki ze stali kwasoodpornej). Element pomiarowy czujnika (termorezystor Pt100) jest 
umieszczony na jego końcu i tylko ta część sondy szybko reaguje na zmiany temperatury. Rączkę sondy, w 
której umieszczony jest przetwornik pomiarowy, wykonano z poliacetalu. 
 

2. Sonda dotykowa bb-Td 
 

Typ sondy Zakres Dokładność Rozdzielczość 
bb-Td -50…+180°C 0,2°C 0,01°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonda dotykowa z przetwornikiem typ bb-Td służy do pomiaru temperatury powierzchni materiałów dobrze 
przewodzących ciepło. Pomiar odbywa się przez przyłożenie stopki czujnika do powierzchni ciała stałego (np. 
węzła cieplnego, łożyska, grzejnika). Współpracuje z miernikiem BB-01. 
Osłonę czujnika stanowi cienkościenna rurka mosiężna niklowana zakończona złoconą stopką o średnicy 
podstawy = 6 mm, w której znajduje się element pomiarowy czujnika (termorezystor Pt100). Przy pomiarze 
dotykowym stosuje się pastę termoprzewodzącą, która zmniejsza opór cieplny pomiędzy czujnikiem, a mierzoną 
powierzchnią, przyspieszając pomiar i zwiększając jego dokładność. Rączkę sondy, w której umieszczony jest 
przetwornik pomiarowy, wykonano z poliacetalu. 
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3. Sonda zanurzeniowa bb-Tz-2000 o długości 2 metry 
 

Typ sondy Zakres Dokładność Rozdzielczość 
bb-Tz-2000 -50…+180°C 0,2°C 0,01°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sonda zanurzeniowa z przetwornikiem typ bb-Tz-2000 jest przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz 
materiałów sypkich, np. węgiel w zwałach, pryzma kompostowa, zboża, pasze, nawozy, trociny. Współpracuje z 
miernikiem temperatury BB-01. 
Osłonę sondy stanowi grubościenna, stalowa rura, kwasoodporna, zaostrzona na końcu. Element pomiarowy 
czujnika – termorezystor platynowy – jest umieszczony wewnątrz osłony, blisko zaostrzonego końcu sondy i 
tylko ta część sondy szybko reaguje na zmiany temperatury. Rączkę sondy, w której umieszczony jest 
przetwornik pomiarowy, wykonano z poliacetalu. Gniazdo służące do podłączenia sondy do miernika, może być 
zabezpieczone szczelną nasadką (gdy sonda nie jest podłączona). 
 
 

II. Sonda bb-RHT do pomiaru wilgotności i temperatury punktu rosy 
     

Typ 
sondy 

Zakres Dokładność Rozdzielczość Pomiar temperatury Odczyt 
temperatury 
punktu rosy 

bb-RHT 0,0 %RH …+100,0 %RH ±2-3 % RH 0,1 %  w zakresie 0 - 50°C, z 
dokładnością 1°C 

TAK 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

 
 

• Sondy do pomiaru wilgotności względnej powietrza serii bb-RHT są 
przeznaczone do współpracy z miernikiem BB-01. Zawierają 
wbudowany przetwornik pomiarowy, który precyzyjnie mierzy 
wilgotność i temperaturę powietrza, a następnie wynik w postaci cyfrowej 
przesyła do miernika. 

• Miernik na podstawie zmierzonych wartości wylicza temperaturę punktu 
rosy. Temperatura jest mierzona za pomocą termorezystora platynowego. 

• Do pomiaru wilgotności zastosowano laserowo kalibrowany monolityczny 
czujnik wilgotności względnej typu HIH (prod. Honeywell, USA). 
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PRZEZNACZENIE :  
• bezpośredni pomiar wilgotności względnej powietrza ze wskazaniem temperatury pomiaru 
• pomiary kontrolne w szerokim zakresie temperatur 
• wskazanie temperatury punktu rosy 

ZALETY :  
• wysoka dokładność pomiaru w szerokim zakresie temperatur 
• równoczesny pomiar wilgotności i temperatury 
• stabilność długookresowa 
• niezawodność 
• odporność na zanieczyszczenia 

TYPOWE MIEJSCA ZASTOSOWA Ń: 
• pomieszczenia mieszkalne, biurowe 
• magazyny, hale produkcyjne, chłodnie 
• pomieszczenia o zmieniającej się temperaturze 

INFORMACJE OGÓLNE:  
• Wysokie parametry pomiaru zapewnia najnowszej generacji monolityczny czujnik wilgotności 

względnej, którego elementem pomiarowym jest laserowo kalibrowany kondensator polimerowy, 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i olej 

• Dokładność przyrządów gwarantuje mostek tybo®. Chronione patentami mostki tybo® dwukrotnie 
wyróżniano złotymi medalami na Światowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Przemysłowych w 
Brukseli 

• Niezawodność przetworników jest gwarantowana przez zastosowannie najnowszych tachnologii. 
Oryginalny cyfrowy układ połączony z mostkiem tybo® pozwolił wyeliminować wszelkie mechaniczne 
elementy regulacyjne, które bywają podatne na uszkodzenia 

• Dzięki połączeniu czujnika o wysokiej stabilności długookresowej z wyjątkowo stabilnym mostkiem 
tybo®, sondy wilgotności bb-RHT przez długi okres użytkowania nie wymagają kalibracji. Mostkowy 
przetwornik pomiarowy kompensuje nie tylko wpływy zaburzeń chwilowych, ale także zmiany 
długookresowe spowodowane starzeniem materiałów 

• Kalibracja jest przeprowadzana cyfrowo, poprzez konfigurację układu cyfrowego indywidualnie dla 
każdej sondy i przyporządkowanego jej czujnika, zgodnie z jego własną charakterystyką. Brak 
elementów regulacyjnych dodatkowo zabezpiecza przyrządy przed rozkalibrowaniem poza serwisem 
producenta 

 
III. Sondy bb-AN do pomiaru pr ędkości przepływu powietrza 
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Sondy wiatraczkowe do pomiaru prędkości przepływu powietrza serii bb-AN są przeznaczone do 
współpracy z miernikiem BB-01. 
Zawierają wbudowany przetwornik pomiarowy, który precyzyjnie mierzy prędkość przepływu powietrza (w 
m/s) i wynik w postaci cyfrowej przesyła do miernika. 
Po wprowadzeniu wielkości powierzchni przepływu, miernik oblicza przepływ objętościowy (w m3/h). 
 
PRZEZNACZENIE: pomiar prędkości przepływu powietrza 
ZALETY:  

• wysoka dokładność pomiaru i czułość 
• prosta obsługa 
• niezawodność 

 
TYPOWE MIEJSCA ZASTOSOWA Ń 

• wentylacja, klimatyzacja 
• pomiar sprawności przewodów wentylacyjnych 
• pomieszczenia mieszkalne, biurowe 
• magazyny, hale produkcyjne, laboratoria 

 
UWAGA:  Sondy wiatraczkowe bb-AN mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach i podczas pomiaru nie 
mogą być wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 
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IV. Sondy bb-PS do pomiaru ciśnień, różnicy ciśnień 
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Sondy do pomiaru różnicy ciśnień serii bb-PS są przeznaczone do współpracy z miernikiem BB-01. 
Zawierają wbudowany przetwornik pomiarowy, który precyzyjnie mierzy ciśnienie i wynik w postaci cyfrowej 
przesyła do miernika. 
 
PRZEZNACZENIE 

• pomiar nadciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień 
• pomiar małych ciśnień (m. in. zakresy odpowiadające U-rurce) 

 
ZALETY 

• wysoka dokładność pomiaru w szerokim zakresie temperatur 
• duża stabilność wskazań 
• pełna automatyczna kompensacja temperaturowa 
• automatyczna korekta histerezy 
• prosta obsługa 
• niezawodność 

 
TYPOWE MIEJSCA ZASTOSOWA Ń 

• wentylacja, klimatyzacja 
• pomiar sprawności przewodów wentylacyjnych 
• piece gazowe 
• pomiar przepływu spalin w kominach za pomocą rurek pomiarowych 
• pomiar ciśnienia przy próbie szczelności instalacji gazowej 
• laboratoria 
• linie produkcyjne 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

• Zaprojektowane specjalnie do pomiaru małych ciśnień – w zakresach odpowiadającym U-rurce z wodą (i 
mniejszych). 

• Wysoką dokładność pomiaru uzyskano dzięki zastosowaniu mostka tybo®-2 (oryginalny mostkowy 
przetwornik A/C), który poprawia parametry samego czujnika równoważąc z zasady niezrównoważony 
mostek tensometryczny. Mostek tybo®-2 wyróżniono złotym medalem Światowej Wystawy 
Wynalazków i Innowacji Przemysłowych w Brukseli. 

• Stabilność temperaturową zapewnia wbudowany wewnętrzny termometr cyfrowy, który umożliwia 
uniezależnienie pomiaru ciśnienia od zmian temperatury otoczenia. 

• Niezawodność przyrządu jest gwarantowana przez zastosowanie najnowszych technologii. 
• Oryginalny układ cyfrowy połączony z mostkiem tybo®-2 pozwolił wyeliminować wszelkie 

mechaniczne elementy regulacyjne, które bywają najbardziej podatne na uszkodzenia. 
• Kalibracja jest przeprowadzana cyfrowo. Brak elementów regulacyjnych dodatkowo zabezpiecza 

przyrząd przed rozkalibrowaniem poza serwisem producenta. 
• Dla różnych zastosowań pomiarowych możliwy jest dobór odpowiedniego typu sondy. 
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V. Sondy bb-mR do pomiaru małych rezystancji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondy do pomiaru małych rezystancji serii bb-mR są przeznaczone do współpracy z miernikiem BB-01. 
Zawierają wbudowany przetwornik pomiarowy, który precyzyjnie mierzy małe rezystancje i wynik w postaci 
cyfrowej przesyła do miernika. 
PRZEZNACZENIE:  dokładny pomiar małych rezystancji 
ZALETY 

• pomiar w mostku zrównoważonym prądu stałego 
• czteroprzewodowe podłączenie rezystancji mierzonej 
• duża stabilność wskazań i niezawodność 
• krótki czas pomiaru 
• prosta obsługa 
• pełna automatyczna kompensacja wpływu temperatury otoczenia 
• automatyczna korekta zera 
• mały pobór prądu 
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TYPOWE MIEJSCA ZASTOSOWA Ń 

• pomiar rezystancji między obręczą i kołem bosym zestawu kołowego wagonu kolejowego 
• pomiar rezystancji przewodów, kabli, uzwojeń 
• pomiar rezystancji elementów indukcyjnych (cewek) 
• pomiar styków i połączeń: skręcanych, spawanych i lutowanych 

INFORMACJE OGÓLNE 
• Sondy bb-mR są przeznaczone do dokładnych pomiarów małych rezystancji w zakresie od 300µΩ do 

2000mΩ. Pomiar jest realizowany w aktywnym mostku zrównoważonym™. Mierzona rezystancja jest 
podłączana czteroprzewodowo, podobnie jak w mostku zrównoważonym Thompsona, który w 
analogowej technice pomiarowej stosowano do dokładnych pomiarów małych rezystancji. 

• Aktywne mostki zrównoważone™ (oryginalna technologia tybo®) zachowują wszystkie właściwości 
metrologiczne analogowych mostków zrównoważonych. Wyróżniają się tym, że mogą być stosowane w 
cyfrowej technice pomiarowej oraz równoważą się automatycznie w prosty sposób. Są to mostki 
analogowo-cyfrowe. Analogowe mostki zrównoważone (Wheatstone’a, Thompsona) nie nadają się do 
stosowania w metrologii cyfrowej. Mostki analogowo-cyfrowe mają wiele korzystnych właściwości 
metrologicznych nieosiągalnych w mostkach analogowych. 

• Przetworniki bb-mR wyróżniają się dużą dokładnością pomiaru oraz niezawodnością. 
• Wysoką dokładność pomiaru uzyskano dzięki wykorzystaniu właściwości mostka zrównoważonego, 

który kompensuje nie tylko zakłócenia chwilowe, ale także zmiany długookresowe. 
• Niezawodność, a także dokładność, znacznie zwiększono eliminując elementy stykowe. 
•  Sondy bb-mR nie mają:  

o przełączników stosowanych w mostkach klasycznych; równoważenie mostka przebiega 
automatycznie przez dostrojenie rezystancji aktywnych i przełączanie kluczem elektronicznym 
jednego rezystora 

o potencjometrów; adjustacja odbywa się cyfrowo, przez konfigurację układu programowalnego. 
• Sondy bb-mR charakteryzuje mały pobór prądu. Połączone z miernikiem BB-01 umożliwiają wykonanie 

wielu tysięcy pomiarów bez konieczności ponownego ładowania baterii. 
  

VI. Mostek zrównoważony bb-D do pomiaru ilorazu rezystancji 
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Mostek zrównoważony do pomiaru ilorazu rezystancji bb-D jest przeznaczony do współpracy z 
miernikiem BB-01. 
Zawiera wbudowany przetwornik pomiarowy, który precyzyjnie mierzy iloraz dwóch rezystancji i wynik w 
postaci cyfrowej przesyła do miernika. 
 
PRZEZNACZENIE 

• kontrolne pomiary nadajników potencjometrycznych 
• dokładne pomiary przekładni napięciowych dzielników rezystancyjnych 

 
ZALETY 

• wysoka dokładność pomiaru 
• krótki czas pomiaru 
• pomiar w mostku zrównoważonym prądu stałego 
• automatyczne równoważenie mostka 
• bezpośrednie przetwarzanie ilorazu rezystancji na postać cyfrową 
• porównanie mierzonego ilorazu rezystancji z wzorcowym ilorazem czasów 
• nie wymaga czynności regulacyjnych 
• duża stabilność wskazań – odporność na oddziaływanie zaburzeń 
• niezależność pomiaru od zmian temperatury otoczenia oraz zmian napięcia zasilającego 
• niezawodność 
• prosta obsługa 

 
TYPOWE MIEJSCA ZASTOSOWA Ń 

• kontrolne pomiary sprawdzające nadajniki potencjometryczne 
• zastępuje analogowe mostki wykorzystywane do sprawdzania nadajników potencjometrycznych (np. PE-

11 stosowane w lotnictwie) 
• bezpośredni pomiar sygnału wyjściowego z przemysłowych nadajników potencjometrycznych 
• pomiar przekładni napięciowej dzielników rezystancyjnych (potencjometrów) 
• pomiar ilorazu rezystancji elementów indukcyjnych (cewek) 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

• Mostek zrównoważony do pomiaru ilorazu rezystancji bb-D jest przeznaczony do dokładnych pomiarów 
przekładni napięciowych dzielników rezystancyjnych. Pomiar jest realizowany w analogowo-cyfrowym 
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aktywnym mostku zrównoważonym™ i odbywa się podobnie jak w mostku zrównoważonym 
Wheatstone’a, który w analogowej technice pomiarowej stosowano do dokładnych pomiarów ilorazu 
rezystancji. Dzielniki rezystancyjne (np. nadajniki potencjometryczne) mierzone w mostku bb-D są 
podłączane trójprzewodowo. Pomiar ilorazu rezystancji w aktywnym mostku zrównoważonym™ polega 
na bezpośrednim porównaniu tego ilorazu z wzorcowym ilorazem czasów. Ta oryginalna właściwość 
aktywnego mostka zrównoważonego™ umożliwia uzyskanie wyjątkowo wysokiej dokładności pomiaru, 
przewyższającej dokładność osiąganą w analogowych mostkach zrównoważonych. 

• Aktywne mostki zrównoważone™ (oryginalna technologia tybo®) zachowują wszystkie właściwości 
metrologiczne analogowych mostków zrównoważonych. Wyróżniają się tym, że mogą być stosowane w 
cyfrowej technice pomiarowej – wynik pomiaru jest w postaci cyfrowej oraz równoważą się 
automatycznie w prosty sposób. Są to mostki analogowo-cyfrowe. Analogowe mostki zrównoważone 
(Wheatstone’a, Thompsona) nie nadają się do stosowania w metrologii cyfrowej. Ponadto mostki 
analogowo-cyfrowe mają wiele korzystnych właściwości metrologicznych nieosiągalnych w mostkach 
analogowych. 

• Mostki do pomiaru ilorazu rezystancji bb-D wyróżniają się dużą dokładnością pomiaru oraz 
niezawodnością. Wysoką dokładność pomiaru uzyskano: 
o dzięki wykorzystaniu właściwości mostka zrównoważonego, który kompensuje nie tylko zakłócenia 

chwilowe, ale także zmiany długookresowe 
o dzięki szczególnej właściwości aktywnego mostka zrównoważonego, w którym iloraz rezystancji 

jest porównywany z wzorcem w postaci ilorazu czasów. 
• Niezawodność (a także dokładność) znacznie zwiększono eliminując elementy stykowe. Mostki bb-D nie 

mają: 
o przełączników stosowanych w mostkach analogowych – równoważenie mostka przebiega 

automatycznie przez dostrojenie rezystancji aktywnych i przełączanie kluczem elektronicznym 
jednego rezystora 

o potencjometrów – adjustacja odbywa się cyfrowo, przez konfigurację układu programowalnego 
 


