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Japońska firma HIOKI swój pierw-
szy rejestrator wyprodukowała 

w  1983 roku. Najnowszy, flagowy 
przeprojektowała gruntownie. Reje-
strator MR6000 (fot.) jest przystoso-
wany do długotrwałej pracy wielo-
kanałowej. Wymienne moduły kana-
łów umieszcza się w  specjalnych 
kieszeniach. Dzięki tej własności 
użytkownik może łatwo dostosować 
rejestrator do swoich wymagań i po-
trzeb realizowanej aplikacji pomia-
rowej. Umieszczając w kieszeniach 
rejestratora wyłącznie moduły ana-
logowe, otrzymuje się 128-kanałowy 
system pomiarowo-rejestrujący, a za-
stępując je tylko modułami logiczny-
mi – system 128-kanałowy. Obsługę 
ułatwia ekran o przekątnej 12,1 cala 
z panelem dotykowym.

rodzaje rejestracji

Zależnie od wyboru użytkownika 
rejestrator MR6000 może pracować 
w jednym z dwóch bardzo szybkich 
trybów pomiaru i  zapisu danych. 
W jednym z nich zapisuje dane po-
miarowe w  pamięci wewnętrznej, 
a w drugim – na zewnętrznym noś-
niku pamięci.

W pierwszym trybie (bardzo szyb-
kiego próbkowania) rejestrator pra-
cuje z szybkością równą maksymal-
nie 200 MSa/s, która odpowiada 
200 milionom pomiarów na sekun-
dę i  jest dziesięć razy większa niż 
dostępna w  innych rejestratorach 
HIOKI. MR6000 zapisuje dane po-
miarowe w  pamięci wewnętrznej 
o pojemności 1 gigasłowo, dzięki cze-
mu proces pomiarowo-rejestracyjny 
może trwać stosunkowo długo i bez 
utraty danych. Rejestrator zapisuje 
w pamięci dane pomiarowe w czasie 
rzeczywistym, w  trakcie pomiaru. 

sie rzeczywistym zależy od typu noś-
nika wybranego do zapisu, ustawio-
nej szybkości próbkowania i  liczby 
kanałów użytych jednocześnie. Je-
śli jako nośnika zapisu użyje się mo-
dułu dysku SSD (U8332), to będzie 
można zapisywać dane na przykład 
z szybkością próbkowania 1 MSa/s, 
w czasie rzeczywistym, w 32 kana-
łach analogowych, przez 1 godzinę.

funkcje wyzwalania 
rejestracji

Użytkownik korzystając z funkcji 
wyzwalania, może wychwytywać 
zdarzenia w dowolnym miejscu mie-
rzonego sygnału. Do dyspozycji ma 
sześć typów wyzwalania analogowe-
go oraz wyzwalanie cyfrowe – wzor-
cem logicznym.

Funkcja wyzwalania poziomem 
porównuje napięcie doprowadza-
ne do wejścia kanału z  jedną war-
tością napięcia, a funkcja wyzwala-
nia oknem – z dwoma. Wyzwalanie 
spadkiem napięcia wykrywa spad-
ki napięcia w sieciach energetycz-

nych, a wyzwalanie zakłóceniami – 
anomalie w sygnałach impulsowych. 
Z kolei wyzwalanie okresem umożli-
wia użytkownikowi rejestratora mo-
nitorowanie okresu sygnału. Użyt-
kownik może też korzystać z wyzwa-
lania „liczbą zdarzeń” (od 1 do 4000). 
Rejestrator liczy przypadki, w któ-
rych są spełnione ustawione wcześ-
niej warunki i wyzwala rejestrację, 
gdy ustawiona liczba zostanie osiąg-
nięta. Wyzwalanie wzorcem logicz-
nym porównuje ze wzorcem skonfi-
gurowanym wcześniej sygnały cyfro-
we występujące w stanach włączania 
i wyłączania układów cyfrowych.

Dla każdego z  kanałów można 
ustawić maksymalnie cztery typy 
wyzwalania. Rejestracja przebiegu 
doprowadzanego do wybranego ka-
nału może być jednocześnie wyzwa-
lana na przykład zakłóceniem, po-
ziomem, „w oknie” i „poza oknem”.

moduły wejściowe

Konstrukcja wymiennych modu-
łów wejściowych umożliwia użyt-

Do rejestracji wartości maksymal-
nych i minimalnych z nadpróbkowa-
niem 100 MSa/s  i odstępem czaso-
wym ustawionym przez użytkowni-
ka używa metody obwiedni. Dzięki 
tym własnościom może wychwyty-
wać nawet znikome zmiany przebie-
gów. Znajomość detali tych zmian 
jest niezbędna do oceny na przykład 
parametrów falowników i silników. 
Należy jednak zaznaczyć, że wymie-
nioną maksymalną szybkość prób-
kowania (200 MSa/s) można uzyskać 
wyłącznie z zamontowanym w reje-
stratorze „szybkim” modułem ana-
logowym U8976.

Przy rejestracji prowadzonej jed-
nocześnie w wielu kanałach z dużą 
szybkością próbkowania są „genero-
wanie” ogromnie ilości danych po-
miarowych. Z tego powodu własno-
ści rejestratorów konwencjonalnych 
pogarszają się, gdy trzeba zapisywać 
dane w czasie rzeczywistym na noś-
nik pamięci. MR6000 jest pozbawio-
ny tych wad. Pracując w drugim try-
bie (zapisu z  bardzo dużą szybko-
ścią), przesyła dane pomiarowe na 
nośnik zewnętrzny, w  czasie rze-
czywistym, z  szybkością transmi-
sji 32 razy większą niż możliwa do 
uzyskania w  innych rejestratorach 
HIOKI. Przy długotrwałych rejestra-
cjach zaleca się korzystać z modułu 
dysku SDD lub HD, opcji instalowa-
nych wyłącznie fabrycznie. Można 
też używać wygodnych w obsłudze 
pamięci przenośnych USB i kart pa-
mięci SD. Przed zapisem dane reje-
strowane w czasie rzeczywistym są 
dzielone na pliki o wielkości 512 MB.

Funkcja zapisu na nośnik ze-
wnętrzny zarządza dostępnym cza-
sem pomiaru i nie angażuje do tego 
pamięci wewnętrznej. Dostępny 
maksymalny czas rejestracji w cza-
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rejestrator HIOKI MR6000
mgr inż. Leszek Halicki – Labimed Electronics Sp. z o.o.

Nowy rejestrator oscyloskopowy HIOKI próbkuje z szybkością 200 MSa/s i zapisuje dane 
pomiarowe w czasie rzeczywistym 32 razy szybciej niż inne rejestratory tej firmy.

Fot. 1.   Rejestrator MR6000
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kownikowi rejestratora łatwe do-
stosowanie tego urządzenia do rea-
lizowanej aplikacji pomiarowej. Po 
umieszczeniu w  rejestratorze od-
powiedniego modułu wejściowego, 
można mierzyć i rejestrować nie tyl-
ko napięcie, lecz również inne wiel-
kości fizyczne włącznie z prądem, 
częstotliwością, temperaturą i na-
prężeniami. Można też rejestrować 
sygnały cyfrowe. Podstawowe dane 
techniczne modułów zamieszczono 
w tablicy stanowiącej załącznik do 
niniejszego artykułu.

Blok główny rejestratora MR6000 
ma osiem kieszeni umieszczonych 
w bocznej części obudowy, w któ-
re wkłada się moduły. Bez choćby 
jednego z nich rejestrator pracować 
nie może. Po umieszczeniu w kiesze-
niach rejestratora na przykład ośmiu 
czterokanałowych modułów analo-
gowych U8975, otrzymuje się 32 ka-
nały pomiarowe napięcia.

Do współpracy z  rejestratorem 
MR6000 firma HIOKI oferuje obec-
nie 12 modułów. Dwa z nich, analo-
gowe (U8976 i wymieniony U8975), 
mierzące wyłącznie napięcie, zapro-
jektowano specjalnie do tego reje-
stratora. Aby całkowicie odseparo-
wać od siebie poszczególne kanały 
wejściowe modułu, a także te kana-
ły od bloku głównego, zastosowano 
jako elementy izolujące podzespoły 
optyczne. Stąd w prowadząc pomia-
ry, nie trzeba obawiać się, że w razie 
nieuwagi różnica potencjału uszko-
dzi zarówno przyrząd pomiarowy jak 
i testowany obiekt. Takiego komfor-
tu nie ma się, obsługując konwencjo-
nalny oscyloskop.

Dokładne wykrywanie przebie-
gów przełączanych na przykład 
w testach falowników wymaga du-
żej wydajności sprzętu pomiarowo-
-rejestrującego. Do takich właśnie 
zadań zaprojektowano dwukanało-

wy, bardzo szybki moduł analogowy 
U8976. Czas trwania (długość) reje-
stracji z modułami tego typu zależy 
do ustawionej szybkości próbkowa-
nia i liczby użytych kanałów (mak-
symalnie 16 przy wypełnieniu mo-
dułami wszystkich ośmiu kieszeni 
rejestratora). Przy szybkości próbko-
wania 200 MSa/s, pracy tylko w jed-
nym kanale i  zapisywaniu danych 
pomiarowych w pamięci wewnętrz-
nej czas rejestracji będzie równy 5 s. 
Gdy w takich warunkach do rejestra-
cji użyje się jednocześnie od 9 do 16 
kanałów, to czas rejestracji skróci się 
do 0,25 s.

Inny, dwukanałowy moduł wy-
sokiego napięcia U8974 ma bezpo-
średnie wejście napięcia 1000 V. 
Nadaje się idealnie do pomiarów 
w sieciach energetycznych zawie-
rających sprzęt zasilania bezprze-
rwowego (UPS) i  inne urządzenia 
zasilające.

Moduł logiczny 8973 ma 4 wej-
ścia 16-kanałowych sond logicz-
nych. Można nim sprawdzać stany 
włączenia-wyłączenia przekaźników 
lub sygnały z programowanych ste-
rowników logicznych (PLC). Po za-
pełnieniu modułami 8973 wszyst-
kich dostępnych kieszeni rejestra-
tora ma się do wykorzystania 128 
kanałów.

Pomiar i rejestracja prądu zarów-
no stałego jak i przemiennego wyma-
ga użycia modułu wejściowego 8971 
przetwarzającego prąd na napięcie. 
Do wejścia modułu należy jeszcze 
dołączyć czujnik, przekładnik lub 
sondę prądową dobraną odpowied-
nio do realizowanego zadania po-
miarowego. Firma HIOKI oferuje 
wiele różnych tego typu akcesoriów 
o konstrukcji cęgowej lub przewleka-
nej, zarówno na prąd stały jak i prze-
mienny. Do dwóch wejść modułu 
prądowego 8971 można dołączyć jed-
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Typ Opis Liczba 
kanałów

Najszybsze 
próbkowanie Pasmo Rozdzielczość 

a/c
Dokładność 

DC

Maks. 
napięcie 

wejściowe
Czułość

Maks. 
zakres 

czułości
Izolacja

U8976 Moduł analogowy o dużej 
szybkości

2 200 MSa/s DC – 30 
MHz

12 bit ±0,5% w.p. 400 V DC /
1000 V DC 
(*1)

0,0625 mV 100 mV 
w.p.

Jest

U8966 Moduł analogowy 2 20 MSa/s DC – 5 
MHz

12 bit ±0,5% w.p. 400 V DC 0,05 mV 100 mV 
w.p.

Jest

U8975 Moduł analogowy 
czterokanałowy

4 5 MSa/s DC – 2 
MHz

16 bit ±0,1% w.p. 200 V DC 0,125 mV 4 V w.p. Jest

8968 Moduł dużej 
rozdzielczości

2 1 MSa/s DC – 100 
kHz

16 bit ±0,3% w.p. 400 V DC 0,05 mV 100 mV 
w.p.

Jest

8972 Moduł DC/RMS 2 1 MSa/s DC – 400 
kHz

12 bit ±0,5% w.p. 400 V DC 3,125 µV 100 mV 
w.p.

Jest

U8974 Moduł 
wysokonapięciowy

2 1 MSa/s DC – 100 
kHz

16 bit ±0,25% w.p. 1000 V DC /
700 V AC

0,125 mV 4 V w.p. Jest

MR8990 Moduł cyfrowego 
woltomierza

2 2 ms DC 24 bit ±0,01% w.w.
±0,0025% w.p.

500 V DC 0,1 µV 100 mV 
w.p.

Jest

8971 Moduł prądowy 2 1 MSa/s DC – 100 
kHz

12 bit ±0,65% w.p. Tylko czujnik 
prądu

Zależy od czujnika prądu –

8967 Moduł temperaturowy 2 1,2 ms DC 16 bit – Tylko 
termopara

0,01˚C 200˚C w.p. Jest

U8969 Moduł tensometryczny 2 200 kSa/s DC – 20 
kHz

16 bit ±0,5% w.p.  
± 4 µs

Tylko 
naprężenia

0,016 µε 
w.p.

400 µε w.p. Jest

8970 Moduł częstotliwości 2 200 kSa/s DC – 100 
kHz (*2)

16 bit nie dotyczy 400 V DC 0,002 Hz Zależnie 
od trybu 
pracy

Jest

8973 Moduł logiczny 4 sondy 
(16 
kanałów

– – – – – – – –

Uwagi: (*1) Gdy używa się sondy pomiarowej 9665 (10:1), (*2) Minimalna szerokość impulsu 2 µs, w.w. – wartość wskazywana, w.p. wartość pełnozakresowa, – nie dotyczy
Tab. 1.   Moduły wejściowe rejestratora MR600
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nocześnie dwa czujniki. Rejestrator 
samoczynnie identyfikuje typ czuj-
nika i  automatycznie uwzględnia 
wartość jego przekładni przy wy-
świetlaniu wyniku pomiaru (funk-
cja skalowania). Kolejnym ułatwie-
niem jest rozwiązanie problemu za-
silania. Większość sond i czujników 
prądowych HIOKI musi być zasilana 
z zewnętrznego zasilacza sieciowego 
(np. z tzw. modułu czujnika CT9555). 
Jeśli rejestrator MR6000 zamówi się 
z modułem zasilania Z5021 (opcja 
instalowana wyłącznie fabrycznie), 
to będzie można z niego zasilać na-
pięciem stałym ±12 V jednocześnie 
osiem sond lub czujników prądu do-
łączonych do wejść modułów prądo-
wych 8971.

obliczanie parametrów 
przebiegu

Zarejestrowane przebiegi są pod-
dawane szczegółowej analizie w celu 
obliczenia wartości ich parametrów. 
Rejestrator MR6000 może obliczać 
jednocześnie 16 z 33 dostępnych pa-
rametrów. Są wśród nich nowe (na 
przykład gwałtowny spadek i wzrost 
przebiegu sygnału) niedostępne 
wcześniej w  rejestratorach produ-
kowanych przez HIOKI.

opcja MR6000-01

Oprócz podstawowej wersji 
MR6000 rejestratora HIOKI oferuje 
opcjonalną wersję MR6000-01. Za-
montowano w niej układ przetwa-
rzający w czasie rzeczywistym prze-
biegi sygnałów, w trakcie pomiaru. 
Użytkownik może zdefiniować do 16 
wzorów będących kombinacją opera-
cji matematycznych, w tym czterech 
działań arytmetycznych, różniczko-
wania i  całkowania. Obliczenia są 
prowadzone w trakcie procesu po-
miarowego, a użytkownik na bieżąco 
sprawdza ich wyniki. W razie potrze-
by układ przetwarzania może przeli-
czyć i zapisać wyniki obliczeń już po 
zakończeniu procesu pomiarowego.

Drugą własnością dostępną wy-
łącznie w wersji MR6000-01 jest pro-

gramowany filtr cyfrowy usuwają-
cy z sygnału użytecznego zakłócenia 
harmoniczne lub o wybranej często-
tliwości niemożliwe do wyelimino-
wania przez filtr standardowy.

przeszukiwanie danych 
pomiarowych

Funkcje przeszukiwania da -
nych pomiarowych dotyczą wy-
łącznie danych przechowywanych 
w  pamięci wewnętrznej rejestra-
tora i  zawierają wyszukiwanie 
wartości szczytowej, wyszukiwa-
nie z wyzwalaniem, przeskok oraz 
tryb „concierge”, czyli elektronicz-
nego dozorcy. Funkcja wyszukiwa-
nia wartości szczytowej poszuku-
je w  danych pomiarowych war-
tości maksymalnej, minimalnej, 
maksimum lokalnego oraz mini-
mum lokalnego, po czym oznacza 
miejsca, w których znajdzie anoma-
lie. Przy wyszukiwaniu z wyzwala-
niem warunki wyzwalania są po-
nownie ustawiane dla wszystkich 
danych pomiarowych, po czym re-
jestrator znajduje punkty, w  któ-
rych warunki te są spełnione, nie-
zależnie od tego czy takie warunki 
zostały ustawione w trakcie proce-
su pomiarowego czy też nie. W try-
bie przeskoku procedura wyszu-
kiwania przechodzi automatycz-
nie do punktu oznaczonego przez 
użytkownika w  trakcie pomiaru, 
do miejsca oznaczonego na ekranie 
kursorem lub do miejsca, w którym 
pomiar został dokonany o wyspe-
cyfikowanym czasie. Funkcja elek-
tronicznego dozorcy „concierge” 
automatycznie oblicza parametry 
przebiegu odniesienia wprowadzo-
nego przez użytkownika, a następ-
nie przeszukuje wszystkie zareje-
strowane dane pomiarowe, stara-
jąc się znaleźć przebieg podobny do 
wprowadzonego i uważany za od-
biegający od normy. Ta własność re-
jestratora w dużym stopniu skraca 
czas niezbędny do wyszukania ano-
malii, gdyż nie trzeba pracochłon-
nie przewijać na ekranie zmierzo-
nego przebiegu, aby po znalezie-

niu „podejrzanej” anomalii ocenić 
ją wzrokowo.

Jeśli użytkownik skorzysta z włas-
ności wyboru zakresu przeszukiwa-
nia, to przyrząd przeszukuje wszyst-
kie dane znajdujące się w pamięci 
wewnętrznej (przeszukiwanie w peł-
nym zakresie) lub w zakresie wyspe-
cyfikowanym dla wybranego seg-
mentu (jeden z dwóch do wyboru). 
Może też wybrać metodę przeszu-
kiwania (pełnego lub częściowego) 
oraz wyspecyfikować wyszukanie 
miejsca, aby wyświetlić związane 
z nim dane.

Interfejsy i nośniki zapisu

Przesyłanie bardzo dużych ilo-
ści danych zgromadzonych w trak-
cie długotrwałych rejestracji zabiera 
dużo czasu. Rejestrator MR6000 zo-
stał wyposażony w szereg nowych, 
szybkich interfejsów oraz bardzo wy-
dajne przetwarzanie, co pozwoliło 
znacznie zmniejszyć czas zapisu da-
nych pomiarowych na nośnik.

MR6000 ma cztery gniazda inter-
fejsu USB 2.0 (dwa z przodu i dwa 
z tyłu bloku głównego rejestratora) 
do dołączenia pamięci przenośnej 
USB, myszki lub klawiatury. Z tyłu 
są też dostępne dwa gniazda inter-
fejsu USB 3.0 o takim samym prze-
znaczeniu.

Również z  tyłu rejestratora znaj-
duje się gniazdo kart pamięci SD. 
Obecnie są oferowane dwie, Z4001 
i Z4003 o pojemności równej odpo-
wiednio 2 i 8 GB.

W  rejestratorze, pod uchwytem 
do przenoszenia, jest też kieszeń 
z ukrytym w niej interfejsem SATA. 
W kieszeni tej producent instaluje 
opcjonalnie jeden z modułów U8322 
(dysku SSD 2 GB) lub U8333 (dysku 
twardego 320 GB). Obok jest gniazdo 
interfejsu 3.0 do obsługi wyłącznie 
pamięci przenośnych USB.

Na prawym boku rejestratora 
umieszczono gniazda interfejsów 
komputerowych, USB i LAN. Inter-
fejs LAN ma funkcje DHCP, DNS, 
FTP oraz wysyłania wiadomości po-
cztą elektroniczną (e-mail). Obok jest 

też wyjście zewnętrznego monitora 
(DVI), interfejs EXT I/O (do wypro-
wadzania i doprowadzania sygnałów 
sterujących) oraz gniazdo zewnętrz-
nego próbkowania.

Oprogramowanie

Z rejestratorem MR6000 firma Hio-
ki dostarcza bezpłatnie program uła-
twiający przeglądnie i obsługę zare-
jestrowanych przebiegów „Waveform 
Viewer WV”.

Opcje rejestratora

Niektóre moduły są instalowa-
ne wyłącznie fabrycznie, co trzeba 
wyspecyfikować przy zamawianiu 
rejestratora. Opcja fabryczna A za-
wiera moduł Z5021 zasilania sond 
i czujników prądowych dołączanych 
do modułu wejściowego 8971. Op-
cja B ma wbudowany moduł U8332 
dysku SSD, a opcja C – moduł U8333 
dysku twardego. Ważną opcją reje-
stratora jest też wymieniona wersja 
MR6000-01.

Jako opcjonalne elementy wy-
posażenia rejestratora są oferowa-
ne przede wszystkim moduły wej-
ściowe, a następnie akcesoria: karty 
pamięci SD, pamięć przenośna USB 
Z4006 (o  pojemności 16 GB), son-
dy logiczne, sondy i czujniki prądu, 
sondy różnicowe i oscyloskopowe, 
a  także drobne akcesoria pomiaro-
we (przewody wejściowe, chwytaki 
i przejściówki). W ofercie tej jest też 
walizka C1010 mieszcząca rejestra-
tor i akcesoria opcjonalne.
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