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Rejestrator z pamięcią
HIOKI MR8740
Japońska fi rma HIOKI wprowadziła do produkcji rejestrator oscyloskopowy, który 
może pracować jako wielokanałowy system o dużej szybkości akwizycji danych 
pomiarowych. Oferuje go fi rma LABIMED ELECTRONICS.

Rejestrator MR8740 (fot. 1) 
nie ma wyświetlacza. Przyrząd 
montuje się w regale o wyso-
kości 4U (180 mm) standardu 
EIA. Jako wyświetlacz wyko-
rzystuje się zewnętrzny moni-
tor ogólnie dostępny w handlu. 
MR8740 ma strukturę kieszenio-
wą i blokową. W kieszenie wsu-
wa się moduły analogowe reali-
zujące różne funkcje pomiarowe. 
W kieszeniach przyporządkowa-
nych do bloku I można umieś-
cić 16 modułów, a w kieszeniach 

bloku II – 11, co daje w sumie 
27 modułów. Zakładając wy-
korzystanie wszystkich kiesze-
ni i uwzględniając, że moduły 
są dwukanałowe, otrzymuje się 
54-kanałowy system pomiaro-
wy. Oba bloki mogą pracować 

niezależnie. Można też dla każ-
dego bloku ustawiać inne funk-
cje oraz szybkości próbkowania, 
np. skonfi gurować blok I do pra-
cy w trybie rejestracji do pamięci 
wewnętrznej, a blok II do anali-
zy FFT. Oddzielnie dla każdego 
bloku są wykonywane opera-
cje rozpoczęcia pomiaru i reje-
stracji, są też używane inne pliki 
z danymi pomiarowymi. Pracę 
bloków synchronizuje funkcja 
przełączanego wyzwalania mię-
dzyblokowego.

Oprócz kanałów należą-
cych do wymiennych modu-
łów rejestrator MR8740 użyt-
kuje 16 kanałów logicznych 
(po 8 na każdy blok) zamon-
towanych fabrycznie, na sta-
łe. Wejścia kanałów logicznych 

umieszczono w jednym rzę-
dzie na przedniej płycie reje-
stratora. Jeśli powstanie po-
trzeba użycia większej liczby 
kanałów logicznych, to można 
zrezygnować z niektórych mo-
dułów analogowych, umiesz-
czając w ich miejscach czte-
rokanałowe moduły logiczne 
8973 (maksymalnie 3).

Dołączając monitor i kompu-
terową myszkę można obsługi-
wać rejestrator i obserwować 
na monitorze przebiegi (fot. 2).

Do dołączenia monitorów słu-
żą dwa gniazda typu DVI-D, 
umieszczone na płycie przed-
niej rejestratora. Wyświetlany 
ekran ma taki sam układ jak za-
stosowany przez HIOKI wcześ-
niej w rejestratorze MR8847.

Tryby pomiaru 
i rejestracji
Użytkownik rejestratora MR8740 
może skonfi gurować go do pracy 
w jednym z dwóch trybów po-
miaru i rejestracji. W obu tych try-
bach dane są zapisywane do pa-
mięci wewnętrznej podzielonej 
na dwa bloki o pojemności od-
powiednio 512 i 532 megasłowa, 
co w obu przypadkach zapewnia 
16 megasłów na kanał.

Pierwszy tryb nazwany przez 
producenta „MEMORY” (pa-

mięć), charakteryzuje się dużą 
szybkością rejestracji wynoszącą 
100 próbek na działkę, co odpo-
wiada okresowi rejestracji mini-
mum 50 ns. Oś czasu ustawia 
się w zakresie od 5 µs/dz do 
5 min/dz podzielonym na 26 

Fot. 1. Rejestrator HIOKI MR8740 pracujący w systemie 
pomiarowym

Fot. 2. Rejestrator MR8740 pracujący samodzielnie z dołączonym 
monitorem i myszką



podzakresów. Można ją też roz-
ciągać lub kompresować. Długość 
rejestracji wynosi od 25 do
100 000 działek, a ustawia-
na samodzielnie (ze skokiem
1 działki) nie może przekroczyć
160 000 działek. Przy wybra-
niu wartości osi czasu równej
5 µs/dz, okres próbkowania wy-
niesie 50 ns, a zarejestrowanie 

160 000 działek zabierze 0,8 s. 
Gdy natomiast wybierze się war-
tość osi czasu równą 5 min/dz, 
to okres próbkowania wyniesie 
3 s, a czas rejestracji przekroczy 
555 dni. W trybie „MEMORY” 
użytkownik ma do dyspozycji 
wiele funkcji specjalnych, do-

stępnych tylko w tym trybie, 
tj. próbkowanie zewnętrzne, 
przedwyzwalanie, obliczenia 
numeryczne (20 parametrów, 
wykonywane na danych pocho-
dzących jednocześnie z 16 kana-
łów), przetwarzanie przebiegu 
(ponad 16 operacji matematycz-
nych wykonywanych na przebie-
gach z 16 kanałów), segmentację 

pamięci (na maksymalnie 1024 
bloki), syntezę X-Y i nakładanie 
przebiegów.

Drugi tryb pracy nazwany 
„RECORDER” (rejestrator) 
ma własność rejestracji w czasie 
rzeczywistym. Zakres dostęp-
nych osi czasu wynosi w tym 

przypadku od 10 ms/dz do
1 h/dz i jest podzielony na 19 
podzakresów. Jest też dostęp-
na funkcja kompresji osi czasu. 
Rejestrator pobiera dane po-
miarowe pochodzące ze 100 
punktów każdej działki, wydziela 
wartości maksymalną i minimal-
ną, po czym zapisuje je w pa-
mięci. Użytkownik dobierając 

długość rejestracji ma do wy-
boru ustawione fabrycznie war-
tości (od 25 do 50 000 działek), 
rejestrację ciągłą (dane „sta-
re” są zastępowane „nowymi”) 
lub tryb „arbitralny”, w którym 
długość rejestracji ustawia się 
ze skokiem 1 dz, pamiętając 

jednocześnie, aby nie przekro-
czyć 80 000 działek.

Funkcje specjalne dostępne 
tylko w trybie „RECORDER” 
to tryb pamięci przebiegu, 
w którym rejestrator zapisuje 
„ostatnie” 80 000 działek oraz 
zapis automatyczny, polegający 
na samoczynnym zapisie da-
nych na pamięci przenośnej USB 
po zakończeniu pomiaru.

Inne funkcje
Rejestrator wyposażono też 
w szereg funkcji dostępnych 
z pewnymi wyjątkami w obu 
wymieniowych trybach pracy. 
Należą do nich m.in. różno-
rodne tryby wyzwalania i ana-
lizy FFT.

Moduły wejściowe
Jak już zaznaczono, rejestrator 
MR8740 ma konstrukcję kie-
szeniową, co oznacza, że nie 
może pracować samodzielnie, 
tj. bez umieszczonych w nim 
modułów. Stąd też przed zaku-
pem trzeba go skonfi gurować, 
czyli dostosować do swoich 
potrzeb, wybierając i zama-
wiając odpowiednie moduły 
(fot. 3). Do rejestratora pro-
ducent proponuje obecnie
9 modułów, w tym dwuka-
nałowy moduł woltomie-
rza MR8990 o długości 6½ 
cyfry zaprojektowany spe-

Fot. 3. Płyta przednia rejestratora MR8740 z włożonymi modułami
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cjalnie do tego rejestratora. 
Wyposażając system w ten 
moduł, można zrezygnować 
z zewnętrznego multimetru 
cyfrowego, ułatwiając sobie 
obsługę systemu, upraszczając 
jego konfi gurację i oszczędzając 
miejsce w pomieszczeniu pra-
cy. Wyposażony w 24-bitowy 
przetwornik a/c moduł wolto-
mierza charakteryzuje się wy-
soką rozdzielczością wskazania 

równą 0,1 µV, co pozwala reje-
strować m.in. nawet niewielkie 
fl uktuacje napięć na wyjściach 
czujników. Sygnał doprowadza-
ny do wejścia woltomierza jest 
próbkowany 500 razy na se-
kundę (20 MSa/s), a dokładność 
podstawowa pomiaru napięcia 
wynosi ±0,01% wartości wska-
zywanej ±0,0025 wartości peł-
nozakresowej. Użytkownik re-
jestratora ma do dyspozycji pięć 
podzakresów od 5 mV/dz do 
50 V/dz, przy efektywnym 
zakresie sygnału wejścio-
wego od 120 mV do 500 V. 
Impedancja wejściowa jest więk-
sza od 100 MΩ na trzech naj-
wyższych podzakresach i równa 
10 MΩ na pozostałych.

Pozostałe moduły są ofero-
wane również do rejestratora 
MR8847. Są to z wyjątkiem mo-
dułu logicznego 8973 konstruk-
cje dwukanałowe. Moduły te 

mają następujące przeznacze-
nie: 8966 (do pomiaru napięcia, 
rozdzielczość przetwornika a/c 
12 bitów, szybkość próbkowania 
20 MSa/s), 8968 (do pomiaru 
napięcia z dużą rozdzielczością 
równą 16 bitów przy prędko-
ści próbkowania 1 MSa/s), 8972 
(do pomiaru napięcia stałego 
lub wartości skutecznej napięcia 
przemiennego), 8968 (moduł 
tensometryczny – do pomia-

ru naprężeń), 8967 (do po-
miaru temperatury za pomo-
cą sond termoparowych), 8970 
(do pomiaru częstotliwości lub 
prędkości obrotowej) i 8971 
(do pomiaru prądu z użyciem 
czujnika cęgowego). Moduł lo-
giczny 8973 ma 16 kanałów, 
co wymaga przy pełnym wy-
korzystaniu użycia czterech, 
czterokanałowych sond lo-
gicznych.

Interfejsy
Rejestrator MR8740 wyposa-
żono w interfejsy komputero-
we USB i LAN. Gniazda inter-
fejsów umieszczono na tylnej 
płycie rejestratora (fot. 4), od-
dzielnie dla każdego bloku.

Łącze USB obsługuje prze-
nośne pamięci fl ash i myszki 
komputerowe ogólnie dostęp-
ne w handlu. Należy przy tym 
zaznaczyć, że łącze USB reje-

stratora MR8740 nie może być 
wykorzystywane do bezpo-
średniego przesyłania danych 
do komputera. Można to zro-
bić jedynie pośrednio, umiesz-
czając pamięć USB w gnieź-
dzie rejestratora i przepisując 
na nią dane pomiarowe zapi-
sane w pamięci wewnętrznej 
rejestratora, a następnie prze-
nosząc pamięć USB do kom-
putera i przepisując zapisane 

na niej dane na dysk twardy 
tego komputera.

Bezpośrednią transmisję da-
nych umożliwia natomiast in-
terfejs LAN. Gdy interfejsy 
LAN obu bloków połączy się 
z koncentratorem, a koncen-
trator z komputerem, to moż-
na wtedy przesyłać dane z tych 
bloków do jednego kompute-
ra. W taki sam sposób można 
przesyłać do jednego kompu-
tera dane z kliku rejestratorów. 
Interfejs LAN montowany w re-
jestratorze MR8740 ma funkcje 
serwera HTTP i serwera FTP. 
Korzystając z pierwszej funkcji, 
uzyskuje się dostęp do rejestra-
tora z przeglądarki interneto-
wej zainstalowanej na kompu-
terze. Można wtedy pobierać 
dane z rejestratora i wklejać 
je do arkusza kalkulacyjnego. 
Korzystając natomiast z dru-
giej funkcji, przesyła się do kom-

putera zawartość pamięci we-
wnętrznej RAM rejestratora 
lub umieszczonej w rejestra-
torze pamięci USB.

Jako standardowe wyposaże-
nie rejestratora jest dostarcza-
ny program Wv (Wave Viewer), 
jest on też dostępny bez opłat 
na stronie internetowej produ-
centa rejestratora. Główne funk-
cje programu to: wyświetlanie 
na ekranie komputera przebie-
gów utworzonych na podsta-
wie danych binarnych pobranych 
z rejestratora oraz konwertowa-
nie danych binarnych na format 
tekstowy CSV, aby móc póź-
niej wklejać je do arkusza kal-
kulacyjnego.

Więcej funkcji ma oferowa-
ny jako opcja program Wave 
Procesor (9335). Jego włas-
ności to w skrócie różnorodne 
opcje wyświetlania, ładowania 
plików i zarządzania nimi, kon-
wertowania danych oraz dru-
kowania.

Wymiary i masa
Rejestrator MR8740 ma wy-
miary 426x177x505 mm i masę 
10,8 kg (bez modułów).

Wyposażenie 
standardowe 
i opcjonalne
Wraz z rejestratorem produ-
cent dostarcza CD, na którym 
znajduje się program „Wave 
Viewer” i tablica z rozkazami 
komunikacyjnymi, a ponadto 
przewód zasilający, instrukcję 
obsługi oraz elementy umożli-
wiające zamontowanie rejestra-
tora w regale.

Za dodatkową opłatą należy 
zamówić niezbędne moduły, 
a także w razie potrzeby zaku-
pić różnego rodzaju czujniki cę-
gowe do pomiaru prądu, sondy 
logiczne i różnicowe, program 
„Wave Procesor” oraz akcesoria 
pomiarowe (przewody, chwy-
taki, przejściówki itp.).  ■

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS

Fot. 4. Płyta tylna rejestratora MR8740 z gniazdami interfejsów komunikacyjnych


