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Rejestrator oscyloskopowy 
HIOKI MR8847A (1)
Japońska fi rma HIOKI zastąpiła produkowany dotąd wielokanałowy rejestrator 
MR8847 nowym MR8847A wytwarzanym w trzech wersjach różniących się 
pojemnością pamięci wewnętrznej.

MR8847A (fot. 1) jest rejestra-
torem oscyloskopowym zapisu-
jącym sygnały analogowe (prze-
mienne i stałe) w maksymalnie 
16 kanałach oraz cyfrowe (lo-
giczne) w maksymalnie 64 kana-
łach. HIOKI oferuje wraz z re-
jestratorem 13 opcjonalnych, 
wymiennych modułów analogo-
wych, w tym 5 nowych, gene-
ratora arbitralnego, wysokiego 
napięcia, cyfrowego woltomie-
rza, generatora przebiegu i ge-
neratora impulsowego.

Rejestrator MR8847A wy-
różnia się pojemną pamię-
cią (maksymalnie 512 mega-
słów), szybkim próbkowaniem 
(20 MSa/s), różnorodnością funk-
cji, a także konstrukcją odpor-

ną na narażenia mechaniczne 
przydatną przy pracy w tere-
nie. Oferuje go fi rma LABIMED
ELECTRONICS.

Wymienne moduły 
wejściowe
W prawym boku obudowy re-
jestratora znajduje się osiem kie-
szeni (fot. 2), w które wkłada się 
moduły wybrane i zamówione 
przez użytkownika stosownie 
do własnych potrzeb. Wśród 13 
modułów dostępnych obecnie 
są trzy moduły wyjściowe (ge-
neratora przebiegu, generato-
ra impulsowego i generatora 
przebiegów arbitralnych). Po-
zostałe 10 modułów to modu-
ły wejściowe, w tym 9 analogo-

Fot. 1. Rejestrator przemysłowy HIOKI MR8847A

wych i jeden logiczny. Wszystkie 
moduły analogowe mają po dwa 
kanały. Poszczególne, wejścio-
we kanały modułów analogo-
wych są od siebie odizolowane. 
Są też odizolowane za pomo-
cą specjalnych elementów elek-
tronicznych połączenia między 
kanałami wejściowymi a urzą-
dzeniem głównym. Dzięki takiej 
konstrukcji elektrycznej można 
jednocześnie rejestrować napię-
cia doprowadzane z obiektów 
o różnych potencjałach.

Rejestracja sygnałów 
cyfrowych
Rejestrator MR8847A ma też 
16 wejść kanałów cyfrowych 
(logicznych) zamontowanych 
standardowo na stałe. Wejścia 
tych kanałów (4 gniazda) znaj-
dują się w górnej części pra-
wego boku rejestratora (fot. 2).
W kieszeniach rejestratora moż-
na umieścić jeszcze maksymalnie 
trzy szesnastokanałowe, wymien-
ne moduły logiczne 8973. Korzy-
stając z takiej konfi guracji, będzie 
się dysponować maksymalnie 64 
kanałami cyfrowymi i ewentual-
nie 10 kanałami analogowymi.

Szybkość próbkowania
Maksymalna szybkość próbkowa-
nia rejestratora MR8847A wyno-
si 20 MSa/s, przy jednocześnie 
wysterowanych wszystkich kana-
łach. Odpowiada to rozdzielczo-
ści osi czasu równej 50 ns. Dzięki 
tak dużej szybkości próbkowania 
można obserwować i mierzyć 
z dużą precyzją parametry nara-

stających zboczy impulsów i wy-
krywać anomalie pracy różnych 
urządzeń oraz pojawiające się 
nagle chwilowe przebiegi.

Użytkownik rejestratora 
MR8847A może też korzystać 
w razie potrzeby z próbkowa-
nia zewnętrznego. Maksymal-
na szybkość próbkowania do-
stępna w tym trybie wynosi
10 MSa/s.

Konstrukcja 
mechaniczna
Rejestrator MR8847A jest od-
porny na silne wstrząsy mecha-
niczne i wibracje, w tym na chwi-
lowe upadki. Wytrzymuje test 
upadku z wysokości 50 cm.

Drukarka
Z rejestratorem zintegrowa-
no drukarkę termiczną formatu 
A4 (fot. 3). Drukarka wyróżnia 
się dużą szybkością drukowania 
równą 50 mm/s i umożliwia spo-
rządzanie wydruków o wysokiej 
rozdzielczości. Ważną własnoś-
cią drukarki jest łatwa i szyb-
ka wymiana papieru i to nawet 
w trakcie rejestracji.

Wyświetlanie
Rejestrator MR8847A ma ko-
lorowy ekran ciekłokrystalicz-
ny typu SVGA-TFT o prze-
kątnej 10,4 cali i rozdzielczości 
800 na 600 punktów. Mieści się 
na nim 20 działek osi napięcia 
(w pionie) i 25 działek osi cza-
su (w poziomie), a w trybie wy-
świetlania przebiegu X-Y – 20 
na 20 działek.
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Użytkownik rejestratora może 
oglądać na ekranie jednocześnie 
16 przebiegów, przy ekranie po-
dzielonym na 16 części. Korzy-
stając z funkcji „Zoom” może 
on wyświetlany przebieg roz-
ciągnąć lub skompresować, przy 
czym oba przebiegi wejściowy 
i rozciągnięty (skompresowany) 
będą wyświetlone jednocześnie 
w osobnych częściach ekranu − 
bieżący na górze, a rozciągnięty 
(skompresowany) na dole.

Funkcja skalowania przydaje 
się przy współpracy z sonda-
mi lub czujnikami pomiarowy-
mi o różnej czułości. Użytkow-
nik ma do wyboru skalowanie 
automatyczne lub ręczne. Kon-
fi gurując skalowanie w trybie 
ręcznym, ma on do dyspozycji 
ustawianie stosunku konwersji 

(przekładni), ustawianie dwu-
punktowe oraz ustawianie jed-
nostki pomiarowej.

Inne funkcje wyświetlania to: 
odwracanie polaryzacji wyświet-
lonego przebiegu, pomiar kurso-
rowy (kursor A, kursor B, dwa 
kursory, dla wszystkich kana-
łów), przesuwanie punktu ze-
rowego (przebiegu analogowe-
go, ze skokiem 1%), zerowanie 
„globalne” (dla wszystkich kana-
łów i podzakresów), przymiar 
(do dokładnego ustawiania am-
plitudy przebiegu), regulowanie 
obrazu (ustawianie wartości gra-
nicznej i dolnej, ustawianie frag-
mentu obrazu przypadającego 
na działkę), wprowadzanie ko-
mentarzy (w postaci znaków al-
fanumerycznych − tytułu, na-
zwy kanału oraz wprowadzanie 

Fot. 2. Kieszenie na moduły wejściowe

historii i zdań), funkcja monitora 
poziomu sygnału wejściowego, 
ustawianie koloru wyświetlane-
go przebiegu (16 − do wyboru) 
i przesuwanie punktu wyświet-
lania (ze skokiem 1%, trzy sze-
rokości linii).

Pamięć wewnętrzna 
i zewnętrzna
Rejestrator MR8847A zawiera 
opracowaną przez HIOKI pa-
mięć FPGA o bardzo krótkim 
czasie dostępu. Pamięć ta pracu-
je w połączeniu z drugą pamięcią 
bardzo pojemną i szybką, co po-
zwala na wiele godzin rejestra-
cji danych pomiarowych z dużą 
szybkością próbkowania.

Rejestrator MR8847A jest do-
starczany w trzech wykonaniach 
różniących się jedynie wielkością 
zamontowanej w nim pamięci 
wewnętrznej. Wersje te są ofero-
wane pod oznaczeniami handlo-
wymi MR8847-51, MR8847-52 
oraz MR8847-53 i mają pamięć 
o pojemności równej odpowied-
nio 64, 258 i 512 megasłów. Raz 
zamontowanej fabrycznie pamię-
ci rozszerzyć nie można. Należy 
też pamiętać, że pamięć ta jest 
ulotna, tzn. zapisane w niej dane 
znikną natychmiast po wyłącze-
niu zasilania. Stąd też konfi guru-
jąc rejestrator przed zakupem, 
warto wyposażyć go w opcję 
dysku twardego, jako pamięci 
zewnętrznej. Moduł dysku twar-
dego montuje HIOKI w reje-
stratorze wyłącznie na życzenie, 
przed wysyłką z fabryki. Nie moż-
na go zamówić i zamontować 
później, samodzielnie. Obecnie
HIOKI oferuje nowy moduł dys-
ku wewnętrznego SSD pod ozna-
czeniem U8331 i o pojemności 
128 GB. Jeśli z opcji tej się zre-
zygnuje, to trzeba będzie póź-
niej pracochłonnie przepisywać 
dane zarejestrowane w pamię-
ci wewnętrznej na zewnętrzny 
nośnik pamięci, każdorazowo 
przed wyłączeniem zasilania re-
jestratora.

Rejestrator MR8847A wypo-
sażono w sloty kart pamięci CF 

i popularnych pamięci przenoś-
nych USB. Rejestrator akceptuje 
karty CF o pojemnościach od 1 
do 20 GB. Producent rejestra-
tora dostarcza na zamówienie 
wysokiej jakości karty CF w wy-
konaniu przemysłowym o po-
jemnościach 512 MB (9728),
1 GB (9729) i 2 GB (9830), za-
strzegając jednocześnie, że gwa-
rantuje uzyskanie wyspecyfi ko-
wanych parametrów rejestracji 
tylko przy użyciu tych kart.

Rodzaje pracy 
rejestratora
Użytkownik MR8847A ma do
wyboru cztery funkcje pomia-
rowe: MEMORY, RECORDER, 
X-Y RECORDER i FFT.

Tryb MEMORY (pamięć) jest 
domyślną funkcją pomiaru i reje-
stracji. Jest szczególnie efektyw-
ny przy rejestracjach długookre-
sowych. Nadaje się do pomiaru 
i rejestracji przebiegów chwi-
lowych i zjawisk mających po-
stać sygnałów zakłócających. 
Próbkowanie jest wykonywa-
ne zgodnie z ustawionym okre-
sem próbkowania, a wszystkie 
dane są zapisywane, stąd też 
można go nazwać rejestracją 
punktów próbkowania. W try-
bie tym można używać funkcji 
obliczeń wykonywanych na da-
nych pomiarowych oraz wyzwa-
lania. Przy szybkim próbkowa-
niu dane są zapisywane najpierw 
w pamięci wewnętrznej, a do-
piero później na innym nośni-
ku, z kolei przy próbkowaniu 
z małą szybkością dane są za-
pisywane jednocześnie w pa-
mięci wewnętrznej i na innym 
nośniku. Konfi gurując tryb ME-
MORY ma się do dyspozycji 26 
wartości z zakresu od 5 µs/dz do 
5 min/dz, przy czym okres prób-
kowania wynosi 1/100 wartości 
ustawionej podstawy czasu, tj. 
minimum 50 ns. Gdy na przy-
kład podstawę czasu ustawi się 
na 100 ms/dz, to okres prób-
kowania wyniesie 1 ms. Zmie-
niając podstawę czasu, zmienia 
się automatycznie okres prób-
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kowania. Maksymalny, dostępny 
czas rejestracji zależy od war-
tości wybranej podstawy cza-
su i liczby używanych kanałów 
analogowych.

Tryb RECORDER (rejestra-
tor) jest zalecany do rejestrowa-
nia zmian i monitorowania da-
nych zdarzeń wolnozmiennych. 

Dzięki dużej szybkości próbko-
wania zdarzenia mające postać 
krótkotrwałych impulsów zakłó-
cających są wychwytywane na-
wet przy wolnych rejestracjach. 
Próbkowanie jest wykonywane 
zgodnie z ustawionym okresem 
próbkowania, lecz dane inne niż 
wartość maksymalna i minimalna 
nie są rejestrowane. Dane zare-
jestrowane w tym trybie można 
obserwować na ekranie i dru-
kować w czasie rzeczywistym, 
w trybie ciągłym, wymieniając 
tylko rolki z papierem rejestra-
cyjnym, bez przerywania pro-
cesu rejestracji. Dane zapisane 
w pamięci wewnętrznej są zapi-
sywane na innym nośniku pamięci 
dopiero po zakończeniu pomia-
ru. Poszczególne punkty danych 
są oddzielone od siebie o war-
tość równą 1/100 podstawy cza-

su i w każdym z tych punktów 
są rejestrowane dwie wartości: 
maksymalna i minimalna obliczo-
ne z serii próbkowań. Wyniki po-
szczególnych próbkowań nie są 
rejestrowane. Stąd tryb ten moż-
na nazwać rejestracją obwiedni. 
W trybie RECORDER w prze-
ciwieństwie do trybu MEMO-

RY ustawia się okres próbkowa-
nia (dostępne wartości to: 1, 10
i 100 µs oraz 1, 10, 100 ms). Gdy 
okres próbkowania ustawi się na 
1 µs, to jeden punkt danych bę-
dzie zawierał dwie wartości mak-
symalną i minimalną otrzymaną 
ze 100 próbkowań.

Funkcja FFT obejmuje anali-
zę FFT jednosygnałową prze-
znaczoną do analizy składowych 
częstotliwościowych, FFT dwu-
sygnałową − do analizy funkcji 
transferu oraz analizę oktawową 
− do pomiarów akustycznych. 
Wykonując analizę danych po-
miarowych zebranych przy uży-
ciu funkcji MEMORY można uży-
wać specjalnego pokrętła typu 
„jog shuttle” do specyfi kowania 
punktów analizy, przeglądając 
jednocześnie wyniki obliczeń. 
Można też wyświetlać jedno-

cześnie zarówno dane nieprze-
tworzone a zmierzone za po-
mocą funkcji RECORDER, jak 
i wyniki obliczeń dla przebiegów 
zapisanych. Własność ta popra-
wia znacznie efektywność pracy 
w trakcie analizy FFT, gdyż moż-
na wtedy wyświetlać przebiegi 
widmowe i jednocześnie spraw-
dzać wyniki uzyskane za pomo-
cą funkcji okienkowych.

W trybie rejestracji wykresu 
X-Y zastosowano funkcję ste-
rowania ruchem wirtualnego 
pisaka niezależnie, w górę lub 
w dół, jak w konwencjonalnym 
rejestratorze z mechaniczną ob-
sługą pisaków atramentowych. 
Jest też możliwe sterowanie ze-
wnętrzne za pośrednictwem 
specjalnych gniazd sterowania. 
Użycie sterowania pisakami 
do rejestracji tylko wybranych 
danych pozwala na zmniejsze-
nie liczby niepotrzebnych da-
nych i zmniejszenie zużycia pa-
pieru rejestracyjnego.

Wyzwalanie
Doprowadzając do rejestratora 
specyfi czny sygnał lub realizując 
odpowiednie warunki, wymu-
sza się rozpoczynanie i kończe-
nie procesu pomiaru i rejestracji 
zgodnie z własnymi potrzeba-
mi. Wyzwalanie konfi guruje się, 
korzystając z wyświetlonego 
okna z ustawieniami wyzwa-
lania, w dowolnym momencie 
pracy rejestratora, we wszyst-
kich kanałach, i to nawet w trak-
cie sprawdzania (monitorowania) 
wyświetlanych przebiegów.

Można wyzwalać nie tylko 
sygnałem zewnętrznym (ana-
logowym lub logicznym, przy 
czym źródłem wyzwalania mogą 
być wszystkie kanały analogo-
we i logiczne), ale też „time-
rem” (rozpoczynanie i kończe-
nie pomiaru i rejestracji o czasie 
określonym przez użytkownika), 
ręcznie (przez naciśnięcie odpo-
wiedniego przycisku – to wy-
zwalanie ma najwyższy priory-
tet) oraz sygnałem z zewnątrz 
(doprowadzonym przez gniazdo 

„zewnętrznego wyzwalania”).
W trybie MEMORY (przy re-

jestracji z dużą szybkością) jest 
dostępne wyzwalanie jednora-
zowe, powtarzane, oraz sygna-
łem FFT, a w trybie RECOR-
DER (przy rejestracji w czasie 
rzeczywistym) − jednorazo-
we i powtarzane.

Użytkownik może wybrać typ 
wyzwalania: poziomem (do po-
równywania z jedną wartością 
napięcia), oknem (do porów-
nywania z dwoma wartościa-
mi napięcia), spadkiem napię-
cia (do wykrywania spadków 
napięcia w liniach energetycz-
nych), okresem (w celu moni-
torowania okresu), zakłóceniem 
(do wykrywania anomalii impul-
sów) oraz wzorcem logicznym. 
Jest też dostępny fi ltr wyzwala-
nia (konfi gurowany w zakresie 
od 0,1 do 10,0 dz.), funkcje wy-
zwalania pre-trigger i post-trig-
ger (do zbierania danych przed 
i odpowiednio po doprowadze-
niu sygnału wyzwalającego), wy-
świetlania poziomu wyzwalania 
w trakcie oczekiwania na wy-
zwalanie oraz wyboru prioryte-
tu wyzwalania. Przy wyzwalaniu 
poziomem i zakłóceniami można 
ustawiać dla każdego źródła licz-
bę zdarzeń, których osiągnięcie 
powoduje wyzwolenie.

Ważną własnością jest funk-
cja wyszukiwania ułatwiająca 
odnalezienie wśród wszystkich 
zebranych danych przebiegu 
o własnościach odbiegających 
od normalnych. Funkcji tej war-
to używać do wyszukiwania ano-
malii już po pobraniu danych, 
w sytuacjach, w których jest trud-
no skonfi gurować wyzwalanie, 
gdyż zwykle nie można przewi-
dzieć, jakiego typu anomalie bę-
dzie można obserwować.

Sygnału wyzwalania można 
w razie potrzeby używać do stero-
wania urządzeniami zewnętrzny-
mi, gdyż jest on dostępny na spe-
cjalnym wyjściu wyzwalania.  ■

Leszek Halicki,
LABIMED ELECTRONICS

Fot. 3. Zintegrowana drukarka termiczna
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Rejestrator oscyloskopowy 
HIOKI MR8847A (2)
W poprzednim numerze magazynu „Elektroinstalator” została zamieszczona 
pierwsza część opisu własności, funkcji i parametrów wielokanałowego 
rejestratora oscyloskopowego MR8847A (fot. 1) wprowadzonego niedawno 
do produkcji przez japońską fi rmę HIOKI. W drugiej części zostaną 
przedstawione m.in. własności wymiennych modułów rejestratora, interfejsy 
komunikacyjne i funkcje oprogramowania.

Rejestrator MR8847A zastępuje 
produkowany wcześniej rejestra-
tor MR8847. HIOKI produkuje go 
w trzech wersjach o różnych wiel-
kościach pamięci wewnętrznej. 
Użytkownik może dostosować 
rejestrator do swoich potrzeb, 
wybierając nie tylko wielkość pa-
mięci wewnętrznej (wersję), ale 
też wymienne moduły wejścio-
we i wyjściowe (fot. 2). HIOKI 
produkuje obecnie 13 takich mo-
dułów. Większość z nich to kon-
strukcje dwukanałowe. Raz zain-
stalowanej (fabrycznie) pamięci 
wewnętrznej rozszerzyć już nie 
można. Podobnie jest z fabrycz-
nie montowanym modułem pa-
mięciowym SSD. Ograniczenia 
te nie dotyczą jednak modułów, 
które właściciel rejestratora może 
dokupić później w razie pojawie-
nia się nowych potrzeb pomiaro-
wych. Należy jednak pamiętać, 
że bez wyposażenia rejestrato-
ra w choć jeden analogowy mo-
duł wejściowy użytkować go nie 
można.

Moduł analogowy 8966
Dwukanałowy, analogowy mo-
duł 8966 przeznaczono do po-
miaru napięć przemiennych i sta-
łych. Jest to moduł najczęściej 
zamawiany przez przyszłych 
użytkowników. Mierzone syg-
nały doprowadza się w nim 
do wejść dwóch izolowanych 
kanałów zakończonych gniaz-

dami BNC. W kanałach tych 
sygnały są próbkowane jedno-
cześnie z szybkością 20 MSa/s. 
Zakres pomiaru modułu rozcią-
ga się od 5 mV/dz do 20 V/dz 
i jest podzielony na 12 podzakre-
sów, przy wartości pełnozakre-
sowej wynoszącej 20 V. Dzięki 
zastosowaniu 12-bitowego prze-
twornika a/c rozdzielczość po-
miaru wynosi 1/100 podzakre-
su. Pasmo pomiaru rozciąga się 
od DC do 5 MHz (-3 dB), a do-
kładność pomiaru jest równa 

±0,5% wartości pełnozakreso-
wej. Maksymalne napięcie prze-
mienne mierzone i wyświetlane 
przez rejestrator w trybie pamię-
ci wynosi 280 V. Użytkownik 
może w razie potrzeby włączyć 
sześciopozycyjny fi ltr dolno-
przepustowy o ustawieniach
5/50/500 Hz i 5/50/500 kHz.

Moduł wysokiej 
rozdzielczości 8968
W tym również dwukanałowym 
module zastosowano 16-bitowy 

przetwornik a/c, dzięki czemu 
uzyskano rozdzielczość rów-
ną 1/1600 podzakresu pomia-
rowego napięcia (dużo więk-
szą niż w przypadku modułu 
8966) i lepszą dokładność po-
miaru (±0,3% wartości pełno-
zakresowej). Ograniczeniu ule-
gła jednak szybkość próbkowania 
(1 MSa/s – przy próbkowaniu 
jednocześnie w obu kanałach) 
i pasmo (od DC do 100 kHz). 
Użytkownik ma do dyspozy-
cji oprócz wymienionego fi l-

Fot. 1. Rejestrator przemysłowy HIOKI MR8847A
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tru dolnoprzepustowego drugi 
fi ltr tłumiący zakłócenia związa-
ne ze zjawiskiem przeinaczania 
występującym przy przetwarza-
niu w trybie FFT. Pozostałe pa-
rametry modułu 8968 są takie 
same jak modułu 8966.

Moduł DC/RMS 8972
W dwukanałowym module 8972 
szczególne znaczenie ma tryb 
pomiarowy wartości skutecz-
nej RMS, w którym liczy się do-
kładność amplitudy RMS (±1% 
wartości pełnozakresowej dla 
DC i w paśmie od 50 Hz do 
1 kHz oraz ±3% wartości peł-
nozakresowej w paśmie od 
1 kHz do 100 kHz) oraz war-
tości czasu odpowiedzi i współ-
czynnika szczytu. Pozostałe pa-
rametry są z wyjątkiem pasma 
pomiaru (od DC do 400 kHz) 
i próbkowania (5 MSa/s) takie 
same jak modułu 8966.

Moduł prądowy 8971
Zadaniem modułu 8971 jest 
przetworzenie analogowego 
sygnału napięciowego dopro-
wadzanego z zewnętrznego 
czujnika cęgowego prądu AC/
DC. Moduł 8971 ma dwa ka-
nały. Przy czym należy zazna-
czyć, że do rejestratora moż-
na dołączyć jednocześnie tylko 
cztery moduły, uzyskując moż-
liwość pomiaru prądu jedno-
cześnie w 8 kanałach. Pasmo 
pomiaru rozciąga się od DC 
do 100 kHz, a dokładność po-
miaru wynosi 0,65% wartości 
pełnozakresowej. Aby uzyskać 
dokładność całkowitą, trze-
ba do niej dodać dokładność 
użytego czujnika cęgowego. 
Do współpracy z rejestrato-
rem HIOKI oferuje ponad 20 
czujników i sond cęgowych 
o różnym zakresie i paśmie 
pomiaru.

Moduł
temperaturowy 8967
Umieszczając w kieszeni reje-
stratora moduł 8967 można 
mierzyć temperaturę w dwóch 

kanałach za pomocą sond z czuj-
nikiem termoparowym typu K, 
J, E, T, N, R, S, B lub W. Po-
miar napięcia tym modułem 
nie jest możliwy. Sondę dołą-
cza się do wejścia modułu, wty-
kając druty przewodów sondy 
w otwory gniazda pomiaro-
wego. Użytkownik może usta-
wić jeden z trzech podzakre-
sów pomiarowych: 10°C/dz
(od -100 do 200°C), 50°C/dz
(od -200°C do 1000°C) 

i 100°C/dz (od -200°C do
2000°C), na których rozdziel-
czość wynosi 1/1000 podzakre-
su (dzięki użyciu 16-bitowego 
przetwarzania a/c). Może też 
wybrać kompensację zimnych 
końców wewnętrzną lub ze-
wnętrzną oraz włączyć lub wy-
łączyć wykrywanie uszkodzenia 
doprowadzenia sondy.

Moduł
częstotliwości 8970
Do dwóch wejść tego modułu 
doprowadza się napięcie, któ-
re wykorzystuje się następnie 
do obliczania częstotliwości, 
prędkości obrotowej, często-
tliwości sieci, całki, współczyn-

nika wypełnienia i szerokości 
impulsu. Wejścia kanałów są za-
kończone typowymi gniazdami 
BNC. Dostępne podzakresy 
pomiarowe są różne, stosow-
nie od obliczanego parametru. 
Na przykład przy pomiarze czę-
stotliwości jest dostępnych osiem 
podzakresów od 1 Hz/dz do
5 kHz/dz w paśmie od DC 
do 100 kHz, a w przypadku 
częstotliwości sieci tylko trzy: 
50, 60 i 400 Hz.

Moduł logiczny 8973
Oprócz sygnałów analogowych 
rejestrator MR8847A zapisuje 
też sygnały logiczne (cyfrowe). 
Rejestrator ma wbudowane 
na stałe 16 kanałów logicznych, 
których wejścia są dołączone 
do czterech specjalnych gniazd 
znajdujących się w boku jego 
obudowy. Umieszczając w kie-
szeniach rejestratora jeszcze 
trzy szesnastokanałowe mo-
duły 8973, można zwiększyć 
liczbę dostępnych kanałów lo-
gicznych do 64. Więcej modu-
łów 8973 umieścić nie można. 
W pozostałe kieszenie można 
wtedy włożyć już tylko moduły 
analogowe (5 sztuk), uzyskując 

w efekcie oprócz 64 kanałów 
cyfrowych jeszcze 10 kanałów 
analogowych. W takiej konfi gu-
racji rejestrator będzie wyświet-
lał na jednym ekranie przebie-
gi pochodzące ze wszystkich 
kanałów (logicznych i analo-
gowych).

W celu pomiaru do gniazd 
logicznych rejestratora i gniazd 
modułów 8973 dołącza się 
czterokanałowe sondy logicz-
ne zakończone specjalnym wty-

kiem Mini DIN. HIOKI oferu-
je obecnie trzy sondy logiczne: 
9320-01, 9327 i MR9321-01.

Moduł
tensometryczny 8969
Ten dwukanałowy moduł wyko-
rzystuje się do pomiaru naprę-
żeń za pomocą czujnika tenso-
metrycznego. Zakres pomiaru 
rozciąga się od 20 µe/dz do 
1000 µe/dz i jest podzielony na 6 
podzakresów, przy wartości peł-
nozakresowej równej 20 działek. 
W module zamontowano 16-bi-
towy przetwornik a/c zapew-
niający uzyskanie rozdzielczo-
ści pomiaru wynoszącej 1/1250 
ustawionego podzakresu pomia-

Fot. 2. Moduły wejściowe i wyjściowe
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rowego. Szybkość próbkowania 
jest równa 200 kSa/s (przy jed-
noczesnym próbkowaniu w obu 
kanałach), a pasmo pomiaru 
rozciąga się od DC do 20 kHz. 
Czujnik tensometryczny dołą-
cza się do złącza wejściowego 
typu Weidmüller SL 3.5/7/90G. 
Użytkownik ma do dyspozy-
cji przełączany f iltr dolno-
przepustowy o ustawieniach
5/10/100 Hz i 1 kHz.

Moduł woltomierza 
cyfrowego MR8990
Dwukanałowy moduł wolto-
mierza cyfrowego przeznaczo-
no do pomiaru wyłącznie na-
pięć stałych. Zakres pomiarowy 
woltomierza podzielono na pięć 
podzakresów: od 100 mV
(5 mV/dz) do 1000 V (50 V/dz),
przy wartości pełnozakreso-
wej równej 20 działek. W ukła-

dzie woltomierza zastosowano 
24-bitowy przetwornik z mo-
dulacją typu delta-sigma, co po-
zwoliło na uzyskanie rozdziel-
czości pomiaru równej 1/50000 
podzakresu pomiarowego. 
Dokładność pomiaru wynosi 
±0,01% wartości wskazywa-
nej ± 0,0025% wartości peł-
nozakresowej (na podzakresie 
1000 mV). Mierzone napię-
cia doprowadza się do wejść 
o rezystancji wejściowej więk-
szej od 100 MΩ (lub 10 MΩ 
− zależnie od podzakresu) za-
kończonych gniazdami banan-
kowymi. Należy zaznaczyć, 
że zarówno moduł MR8890 
jak i pozostałe moduły przed-
stawione poniżej nie mogą pra-
cować z wcześniej produko-
wanymi rejestratorami 8847 
i MR8847. Nadają się wyłącznie 
do rejestratora MR8847A.

Moduł 
wysokonapięciowy U8974
Uży tkownik tego modu-
łu może zależnie od potrze-
by wybrać tryb pracy „DC” 
(pomiar napięcia stałego) 
lub „RMS” (pomiar wartości 
skutecznej). W trybie „DC” 
ma do dyspozycji podzakresy: 
200m/500m/1/2/5/10/20/
50 V/dz, a w trybie „RMS”:
500m/1/2/5/10/20/50 V/dz. 
Uzyskanie rozdzielczości pomia-
ru równej 1/600 podzakresu po-
miarowego zapewnia 16-bitowy 
przetwornik a/c. Mierzone na-
pięcia doprowadza się do wejść 
dwóch kanałów zakończonych 
gniazdami banankowymi. Pas-
mo pomiaru woltomierza roz-
ciąga się od DC do 100 kHz,
a dokładność pomiaru wynosi 
±0,25% wartości pełnozakre-
sowej. Do wejść modułu moż-
na doprowadzić bezpośred-
nio napięcie stałe (do 1000 V)
lub przemienne (do 750 V). 
Stąd nie ma potrzeby już uży-
wać do takich pomiarów son-
dy różnicowej.

Moduł generatora 
arbitralnego U8793
Zadaniem modułu U8793 jak 
i dwóch pozostałych przed-
stawionych poniżej jest wy-
twarzanie i wyprowadzanie 
sygnału. Po umieszczeniu mo-
dułu w rejestratorze, można 
sygnał generować i jednocześ-
nie go mierzyć (w tym zapisy-
wać), przy czym obie te ope-
racje będą wykonywane tylko 
w jednym urządzeniu (rejestra-
torze MR8847A). W ten sposób 
można na przykład obserwo-
wać przebiegi, zmieniając jed-
nocześnie warunki testu, symu-
lować anomalie itd.

Moduł pracując w trybie gene-
ratora arbitralnego może wytwa-
rzać (w dwóch kanałach) sygnały 
zmierzone i zapisane wcześniej 
przez MR8847A lub inny reje-
strator, wygenerowane przez 
kalibrator 7075 lub zaprojekto-
wane samodzielnie na kompute-

rze z użyciem programu SF9000 
i zapisane w plikach CSV. Nieza-
leżnie od tej funkcji użytkownik 
może korzystać ze standardo-
wego zestawu przebiegów ty-
powego generatora funkcyjnego 
o częstotliwościach mieszczących 
się w paśmie od 0 do 100 kHz. 
Typowy jest też zakres regula-
cji napięcia wyjściowego: od -10 
do 15 V (20 Vp-p) i maksymalny 
prąd wyjściowy (10 mA). W ze-
stawie funkcji generatora są róż-
ne tryby przemiatania, progra-
mowanie przebiegu (128 skoków 
i pętle programu), test własny 
i sterowanie zewnętrzne wej-
ściem i wyjściem generatora.

Moduł generatora 
przebiegu MR8790
W module MR8790 znajduje się 
czterokanałowy generator syg-
nału sinusoidalnego oraz DC. 
Pasmo generowanych sygnałów 
rozciąga się od 0 Hz do 20 kHz, 
a napięcie wyjściowe od -10 
do 10 V (od 0 do 20 Vp-p). Prąd 
wyjściowy z generatora nie prze-
kracza 5 mA.

Moduł generatora 
impulsowego MR8791
Użytkownik sześciokanałowego 
modułu impulsowego MR8791 
ma do dyspozycji dwa tryby wyj-
ściowe. W pierwszym moduł 
wytwarza wzorzec logiczny 
(w paśmie regulowanym od 0 Hz 
do 120 kHz, do wyboru 2048 
wzorców) lub sygnał impulso-
wy o regulowanej częstotliwo-
ści (do 20 kHz) i współczynni-
ku wypełnienia. W drugim trybie 
jest dostępny wyłącznie sygnał 
impulsowy o poziomach logicz-
nych TTL.

Interfejsy 
i oprogramowanie
W rejestratorze MR8847A jest 
montowany standardowo in-
terfejs LAN (fot. 3) z funkcjami 
serwerów HTTP i FTP. Korzy-
stając z funkcji HTTP, można 
obsługiwać rejestrator z prze-
glądarki internetowej zainstalo-

Fot. 3. Gniazda interfejsów na płycie bocznej rejestratora MR8847A
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Tester akumulatorów BT3554
WAR TO WIEDZIEĆ

Japońska fi rma HIOKI wprowadziła na rynek tester akumulato-
rów BT3554 zastępujący produkowany wcześniej 3554. Przyrząd 
ocenia akumulatory kwasowo-zasadowe o dużej i średniej pojem-
ności, mierząc ich rezystancję wewnętrzną, napięcie i temperaturę. 
Wynik pomiaru wraz z zapisem do pamięci otrzymuje się już po 2 
sekundach, co oznacza poprawę o 60% w porównaniu z poprzed-
nikiem. Tester wykorzystuje do pomiaru rezystancji (na podzakre-
sach 3m/30m/300m/3 Ω) metodę czteroprzewodową. Rzetelność 
otrzymywanych wyników zapewnia nowa technika redukcji zakłó-
ceń. Tester wyposażono w komparator, pamięć wewnętrzną 6000 
zestawów danych pomiarowych, podświetlany wyświetlacz oraz 
interfejs USB. Zasila go 8 baterii LR6 wystarczających na ok. 8,5 h. 
Wersja BT3554-01 testera ma ponadto interfejs Bluetooth, przez 
który można przesyłać dane pomiarowe do smartfonu lub tabletu 
i tworzyć raporty w miejscu pomiaru. Wersja obsługuje urządze-
nia mobilne z systemem Android lub iOS.

W komplecie są m.in. kable 9465-10 z sondami szpilkowymi, 
do pomiaru czteroprzewodowego. Można też zakupić kable L2020 
z innowacyjnymi sondami w kształcie litery L.

Tester oferuje fi rma LABIMED ELECTRONICS Sp. z o.o.
(LABIMED ELECTRONICS)

wanej na komputerze połączo-
nym z tym rejestratorem siecią 
LAN. Można też obsługiwać 
kilka rejestratorów MR8847A 
połączonych z komputerem 
siecią LAN za pośrednictwem 
koncentratora. Używając z ko-
lei funkcji serwera FTP, można 
pobierać dane z wewnętrznej 
pamięci rejestratora lub inne-
go nośnika pamięci dołączo-
nego do rejestratora (moduł 
SSD, karta CF, pamięć prze-
nośna USB). Dane znajdują-
ce się w wymienionych pa-
mięciach można też pobierać 
przez łącze USB.

Standardowo, wraz z reje-
stratorem jest dostarczany pro-
gram „Wave Viewer” (na CD). 
Można go też pobrać bez opłat 
ze strony internetowej HIOKI. 
Program umożliwia wyświetla-
nie przebiegu (uzyskanego z za-
rejestrowanych danych binar-
nych) z funkcjami przewĳ ania, 
powiększania-zmniejszania, skoku 
do pozycji oznaczonej kursorem 
itd. Drugą własnością programu 
jest przetwarzanie plików z dany-
mi binarnymi na format tekstowy 
(CSV), a także zapisywanie tych 
danych i przesyłanie do innych 
arkuszy kalkulacyjnych.

Bezpłatną aplikacją jest też 
„HMR Terminal”. Przeznaczo-
no ją wyłącznie na urządze-
nia mobilne typu iPad. Moż-
na ją pobrać z „App Store”. 
Aplikacja umożliwia akwizy-
cję danych zarejestrowanych 
przez MR8847A, tzn. wysy-
łanie ich do iPada przez ser-
wer HFTP z użyciem routera 
Wi-Fi lub ładowanie ich do iPa-
da z użyciem iTunes (aplikacji 
na komputer). Użytkownik iPa-
da może w sposób dotykowy 
wykonywać operacje na da-
nych przebiegów pochodzą-
cych z maksymalnie 32 kanałów 
(wyszukiwanie wartości mak-
symalnej, minimalnej i śred-
niej, regulowanie położenia 
zerowego itd.). Może też ob-
sługiwać rejestrator za pośred-
nictwem sieci, zmieniać jego 
ustawienia pomiarowe i mo-
nitorować przebiegi. Z realizo-
wanych operacji są wyłączone 
działania na przebiegach logicz-
nych i obliczonych.

Większe możliwości wy-
świetlania i przetwarzania da-
nych zarejestrowanych przez 
MR8847A daje użytkownikowi 
program „Wave Procesor” 9335. 
HIOKI oferuje go jako opcję, 

tzn. za dodatkową opłatą. Pro-
gram ma różnorodne funkcje 
wyświetlania i obliczania prze-
biegu oraz drukowania.

Jako opcja jest też dostarcza-
ny program „LAN Communica-
tor” 9333. Umożliwia on m.in. 
automatyczne zapisywanie da-
nych przebiegów na kompute-
rze, zdalne sterowanie rejestra-
torem z pośrednictwem sieci 
LAN i akwizycję danych pomia-
rowych.

Zasilanie
Rejestrator MR8847A jest zasi-
lany z sieci napięciem przemien-
nym (od 100 do 240 V, wybiera-
nym automatycznie), pobierając 
z niej moc 130 VA, a przy włą-
czonej drukarce − 220 VA. 
W razie potrzeby można zasi-
lać rejestrator napięciem stałym 
(od 10 do 28 V). Trzeba jednak 
wcześniej zamówić rejestrator 
w wykonaniu z modułem zasi-
lacza 9784, który jest instalowa-
ny wyłącznie fabrycznie.

Wyposażenie 
standardowe
W komplecie fabrycznym z re-
jestratorem MR8847A jest m.in. 
CD z programami „Wave Vie-

wer” i SF8000 (do tworzenia 
przebiegów za pomocą modu-
łu generatora arbitralnego) oraz 
tablicą rozkazów komunikacyj-
nych, a ponadto przewód zasila-
nia sieciowego, kabel USB i rolka 
papieru rejestracyjnego.

Akcesoria opcjonalne
Oprócz 13 różnych modułów 
wejściowych i wyjściowych, mo-
dułu pamięci SSD U8331 i zasi-
lacza 9784, można zakupić pro-
gramy „Wave Procesor” 9335 
i „LAN Communicator” 9333, 
sondy logiczne, cęgowe czujniki 
i sondy prądowe, sondy różnico-
we, sondy oscyloskopowe, kar-
ty CF (o pojemnościach 512 MB, 
1 GB, 2 GB), walizkę na kółkach 
9783, papier rejestracyjny 9231 
oraz inne drobne akcesoria po-
miarowe takie jak przewody po-
miarowe i połączeniowe, chwy-
taki, sondy i przejściówki.

Wymiary i masa
Rejestrator MR8847A ma wy-
miary 351x261x140 mm i masę 
7,6 kg (bez zainstalowanych 
w nim modułów).  ■

mgr inż. Leszek Halicki,
LABIMED ELECTRONICS


