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Rejestrator oscyloskopowy 
HIOKI MR8827
Japońska fi rma HIOKI wprowadza do produkcji laboratoryjny rejestrator 
oscyloskopowy nowej generacji umożliwiający wielokanałową rejestrację 
różnego typu sygnałów, spełniając tym nawet bardzo restrykcyjne wymagania 
skomplikowanych aplikacji pomiarowych. Rejestrator MR8827 (fot.) zajmuje 
najwyższą pozycję w hierarchii rejestratorów produkowanych przez HIOKI.

Do rejestracji wykorzystuje 
on wymienne moduły wejścio-
we zawierające po kilka kana-
łów. MR8827 rejestruje sygna-
ły z szybkością 20 MSa/s w 32 
kanałach analogowych i 32 lo-
gicznych. W razie potrzeby licz-
bę kanałów logicznych można 
zwiększyć do 64. Poszczegól-
ne kanały są odizolowane elek-
trycznie nie tylko między sobą, 
ale też od urządzenia główne-
go. Taka konstrukcja pozwala 
na bezpieczną obsługę sygna-
łów ze źródeł o różnych poten-
cjałach, zapewniając tym samym 

wysoki poziom bezpieczeństwa. 
Na życzenie producent montu-
je w rejestratorze drukarkę ter-
miczną formatu A4.

MR8827 zastępuje produ-
kowany wcześniej rejestrator 
8826. W porównaniu z nim 
ma 20-krotnie większą szyb-
kość próbkowania (20 MSa/s), 
8-krotnie większą pojemność 
pamięci wewnętrznej (512 Me-
gasłów), dwa razy więcej kana-
łów logicznych (maksymalnie 
64 kanały), trzy razy większą 
szybkość transmisji do kompu-
tera danych zarejestrowanych 

w wewnętrznej pamięci lub dys-
ku SSD oraz dwa razy większą 
szybkość podawania papieru 
w trakcie drukowania (50 mm/s). 
Producent nie zmienił wielkości 
wyświetlacza (10,4 cala), zmienił 
natomiast jego typ na TFT-SVGA 
oraz zwiększył rozdzielczość 
z 600 na 480 punktów na 800 
na 600 punktów. Użytkownik 
rejestratora MR8827 może ma-
gazynować rejestrowane dane 
na różnego typu nośnikach, tj. 
na konwencjonalnej karcie CF 
(do 2 GB) oraz szybkim dys-
ku SSD o pojemności 120 GB 
montowanym w rejestratorze 
tak jak wymieniona drukarka 
wyłącznie fabryczne.

Metody rejestracji
Zależnie od wyboru użytkow-
nika rejestrator MR8827 może 
pracować w jednym czterech 
trybów. W trybie „MEMO-
RY” (pamięć) rejestruje syg-
nały z dużą szybkością w pa-
mięci wewnętrznej, próbkując 
z ustawioną częstotliwością. 
W trybie „RECORDER” (re-
jestrator) przyrząd prowadzi 
szybką rejestrację w czasie rze-
czywistym, z ustawioną często-
tliwością próbkowania, eliminu-
jąc jednocześnie dane inne niż 
wartości maksymalna i mini-
malna. Efekty tej pracy zapisuje 
na karcie CF, pamięci przenoś-
nej USB lub wewnętrznym dys-
ku SSD. W czasie rzeczywistym 
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jest też prowadzona rejestracja 
w trybie „X-Y RECORDER” (re-
jestrator wykresu XY) w trak-
cie której są magazynowane 
w pamięci dane próbkowania 
przebiegu dla ostatnich 16 mi-
lionów punktów. Czwartym ro-
dzajem pracy rejestratora jest 
„FFT” (szybka transformata Fo-
uriera) z wieloma różnymi try-
bami i oknami analizy.

Moduły
Rejestrowane sygnały doprowa-
dza się do wejść odpowiednie-
go modułu. Moduły są wymien-
ne i oferowane jako opcja. Bez 
zamontowania w rejestratorze, 
choćby jednego z nich, reje-
stracja nie jest możliwa. Firma 
HIOKI oferuje obecnie 8 mo-
dułów analogowych i jeden mo-
duł logiczny. Wszystkie moduły 
analogowe mają po dwa kana-
ły, a moduł logiczny – szesna-
ście. Z tyłu obudowy rejestra-
tora jest 16 slotów na moduły. 
Po zamontowaniu w nich tylko 
modułów analogowych ma się 
do dyspozycji 32 kanały ana-
logowe. MR8827 może jed-
nocześnie obsłużyć 4 moduły 
logiczne, co daje w sumie 64 ka-
nały logiczne. Zależnie od typu 
modułu sygnały doprowadza 
się do niego bezpośrednio lub 
za pośrednictwem sondy lub 
czujnika pomiarowego.

Modułem najczęściej zama-
wianym przez użytkowników 
rejestratorów jest podstawowy 
moduł analogowy rejestrujący 
napięcie. W przypadku rejestra-
tora MR8827 jest nim moduł 
8966. Do dwóch wejść BNC 
(dwóch kanałów) tego modułu 
można doprowadzać napięcie 
stałe lub przemienne o często-
tliwości do 5 MHz. Zakres po-
miarowy modułu rozciąga się 
od 5 mV/dz do 20 V/dz i jest 
podzielony na 12 podzakresów, 
przy wartości pełnozakresowej 
równej 20 działek. W moduł 
wmontowano przełączany filtr 
dolnoprzepustowy. Zastosowa-
no też 12-bitowy przetwornik 

a/c, dzięki czemu uzyskano roz-
dzielczość pomiaru wynoszącą 
1/100 podzakresu pomiarowe-
go, przy szybkości próbkowa-
nia równej 20 MSa/s prowadzo-
nego jednocześnie w obydwu 
kanałach.

Napięcie rejestruje też mo-
duł wysokiej rozdzielczości 
8968. W porównaniu z modu-
łem 8966 ma on dużo większą 
rozdzielczość pomiaru równą 
1/1600 podzakresu pomiarowe-
go, a to dzięki obecności w nim 
16-bitowego przetwornika a/c, 
co skutkuje jednak mniejszą 
szybkością próbkowania rów-
ną w tym przypadku 1 MSa/s 
przy próbkowaniu jednocześ-
nie w dwóch kanałach.

Przydatnym elementem każ-
dej konfiguracji pomiarowej za-
wierającej rejestrator może być 
moduł woltomierza cyfrowego. 
Wiedząc o tym, firma HIOKI 
wprowadziła niedawno do pro-
dukcji dwukanałowy moduł 
woltomierza napięcia stałego 
MR8990, który może być sto-
sowany nie tylko w MR8827, ale 
i w innych rejestratorach tej fir-
my. Mierzone napięcie dopro-
wadza się w module MR8990 
do wejść „banankowych”. Za-
kres pomiarowy rozciągający się 
od 100 mV do 1000 V wartości 
pełnozakresowej jest podzielo-
ny na 5 podzakresów, przy war-
tości pełnozakresowej równej 
20 działek. Przy przetwarzaniu 
a/c moduł korzysta z 24-bitowej 
modulacji delta-sigma, co po-
zwala uzyskać rozdzielczość po-
miaru równą 1/1000000 pod-
zakresu pomiarowego.

Oprócz wymienionych modu-
łów analogowych jest też ofero-
wany moduł 8972 (z wyborem 
rodzaju pomiaru napięcia DC/
RMS), moduł częstotliwościo-
wy 8970 (przeznaczony do po-
miaru częstotliwości napięcia, 
prędkości obrotowej, współ-
czynnika wypełnienia impulsu, 
szerokości impulsu, częstotli-
wości zasilania oraz całki, czy-
li energii), a ponadto moduły: 

tensometryczny 8969, tempera-
turowy 8967 i prądowy 8971.

Moduły tensometryczny, tem-
peraturowy i prądowy współpra-
cują z różnymi czujnikami i son-
dami, które oferuje HIOKI jako 
akcesoria opcjonalne. Są wśród 
nich czujniki tensometryczne, 
sondy termoparowe oraz cęgo-
we sondy i czujniki przeznaczo-
ne do pomiaru prądu zarówno 
stałego jak i przemiennego. Przy 
potrzebie pomiaru dużego na-
pięcia (do 1000 V) można posłu-
żyć się sondą różnicową P9000 
nowo opracowaną przez HIO-
KI. Sonda nadaje się do współ-
pracy z modułami 8966, 8968, 
8972 i MR8990.

W ofercie modułów HIOKI 
jest jeszcze 16-kanałowy moduł 
logiczny 8973. Do wejść tego 
kanału można dołączyć cztery 
czterokanałowe sondy logicz-
ne 9320-01 lub 9327 o wspól-
nej masie lub sondy MR9321-
01 o tej samej liczbie kanałów, 
lecz z izolacją między modułem 
a kanałami.

Interfejsy
MR8827 wyposażono w inter-
fejs LAN z obsługą funkcji DHCP, 
DNS, serwera FTP i serwera 
HTTP. Wbudowano też dwa 
porty USB zgodne z USB 2.0 
z gniazdami serii A i B. Na tyl-
nej płycie rejestratora umiesz-
czono gniazdo zdalnego stero-
wania, do którego doprowadza 
się sygnały zewnętrznego wy-
zwalania, zewnętrznego próbko-
wania oraz zdalnego sterowania 
(start, stop, zapis). Przez gniaz-
do wyprowadza się też sygnały 
wyzwalania i selekcji (typu prze-
chodzi-nie przechodzi).

Zapis danych 
na nośniku pamięci 
i ich transmisja 
do komputera
Dane sygnałów wejściowych 
uzyskane w wyniku konwersji 
a/c są w trakcie rejestracji zapi-
sywane w pamięci wewnętrz-
nej rejestratora, z której można 

je w razie potrzeby przepisać 
na opcjonalny, wewnętrzny dysk 
SSD, lub nośnik zewnętrzny − 
pamięć przenośną USB lub kar-
tę CF. Dane z nośnika można 
następnie przesłać do kompu-
tera za pośrednictwem sieci 
LAN lub przez bezpośrednie 
połączenie portów USB reje-
stratora i komputera. Korzy-
stając z funkcji HTTP można 
obsługiwać rejestrator za po-
mocą przeglądarki interneto-
wej, a korzystając z funkcji FTP, 
pobierać dane z wewnętrz-
nej pamięci rejestratora, urzą-
dzeń lub nośników dołączo-
nych do urządzenia głównego 
(MR8827). Dane można też po-
bierać na komputerze połączo-
nym z urządzeniem głównym 
przez porty USB.

Do analizy na komputerze da-
nych zebranych przez rejestra-
tor HIOKI oferuje dwa opcjonal-
ne programy: „Wave Procesor” 
9335 i „LAN Communicator” 
9333. Pierwszy z nich obsługu-
je m.in. wyświetlanie przebie-
gów, przetwarzanie danych, ob-
liczanie oraz drukowanie. Drugi 
ma funkcje automatycznego 
zapisu na komputerze danych 
przebiegu, zdalnego sterowania 
za pośrednictwem sieci LAN, 
zapisywania danych w formacie 
tekstowym CSV oraz transmisji 
tych danych do arkuszy kalkula-
cyjnych i inne.

Użytkownik rejestratora 
MR8827 ma też do dyspozycji 
dwa programy darmowe. Pro-
gram „Wave Viewer” (przeglą-
darka przebiegów) jest w kom-
plecie z rejestratorem. Ma on 
funkcje przeglądania na kompu-
terze przebiegów utworzonych 
z danych binarnych (z możli-
wością przewijania, powięk-
szania, zmniejszania i skoku 
do pozycji kursora), konwer-
sji plików z danymi binarnymi 
na pliki z danymi CSV i trans-
misji tych plików do arkuszy 
kalkulacyjnych.

Producent rejestratora udostęp-
nia też aplikację na iPad pod nazwą 
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„HMR Terminal”, którą można po-
brać z Internetu, z „App Store”. 
Korzystając z tej aplikacji, można 
sterować wyświetlaniem prze-
biegu w maksymalnie 32 kana-
łach, obsługiwać rejestrator za po-
średnictwem sieci komputerowej, 
w tym w trakcie pomiaru zmie-
niać ustawienia rejestratora i mo-
nitorować przebiegi.

Wyświetlanie
Kolorowy ekran typu TFT-SVGA 
mieści 25 działek osi czasu (w po-
ziomie) i 20 działek osi napięcia 
(w pionie). Dzięki wysokiej roz-
dzielczości (800 na 600 punk-
tów) ułatwia obserwację wy-
świetlanych przebiegów, a nawet 
identyfi kowanie przebiegów na-
łożonych jeden na drugi. Obsłu-
gę wyświetlanych przebiegów 
wspomagają funkcje: przewij a-
nia, rozciągania/kompresji, ska-
nowania oraz wycinania. Funkcji 
przewij ania używa się do spraw-
dzania przebiegu jako całości lub 

jego poszczególnych, wybra-
nych fragmentów. Korzystając 
z funkcji rozciągania/kompre-
sji, można nie tylko powiększyć 
lub zmniejszyć przebieg wzdłuż 
osi poziomej czy pionowej, lecz 
również podzielić ekran na dwie 
części po to, aby następnie móc 
sprawdzić rozciągnięty fragment 
przebiegu poddanego kompre-
sji. Operację skanowania prze-
prowadza się na danych zazna-
czonych kursorem i punktem 
przejścia przebiegu przez po-
łożenie zerowe, a wycinania, 
specyfi kując segment przebie-
gu do zapisu w postaci danych 
binarnych lub tekstowych CSV. 
Funkcja skalowania ułatwia od-
czytywanie wyników pomiarów 
przy współpracy rejestratora 
z czujnikami i sondami o róż-
nych przekładniach.

Drukowanie
Moduł drukarki U8350 jest mon-
towany wyłącznie fabrycznie. 

Moduł ten drukuje na papie-
rze termicznym 9321 o szero-
kości 217 mm, przy czym sze-
rokość wydruku prowadzonego 
w formacie A4 wynosi 200 mm. 
Maksymalna szybkość druko-
wania wynosi 50 mm/s, przy 
gęstości wydruku równej 10 
wierszy/mm.

Zakładanie papieru zosta-
ło maksymalnie uproszczone. 
Dokonuje się tego „za jednym 
dotknięciem”. Wystarczy tyl-
ko upuścić rolkę z papierem 
do wnętrza modułu.

Użytkownik drukarki może 
otrzymywać wydruki powięk-
szonych przebiegów lub ich frag-
mentów, dzięki czemu może 
je łatwo sprawdzać i analizować 
w miejscu pomiaru.

Inne własności
Rejestrator MR8827 jest zasi-
lany napięciem przemiennym 
z zakresu od 100 do 240 V, 
zużywając maksymalnie bez 

drukarki 220 VA, a z drukar-
ką – 350 VA. Pracuje w zakre-
sie temperatur otoczenia od 0 
do 40°C. Urządzenie główne 
rejestratora, czyli „rama” bez 
modułów ma wymiary: 401 x 
233 x 388 mm i masę 12,6 kg. 
W komplecie fabrycznym z re-
jestratorem producent dostar-
cza: CD z programem „Wave 
Viewer” i tablicą z rozkazami 
komunikacyjnymi, przewód za-
silający, przewód USB, a gdy 
rejestrator ma zamontowa-
ny moduł drukarki, to jeszcze 
rolkę papieru rejestracyjnego 
i dwa elementy do jej moco-
wania. Moduły, drukarkę, dysk 
SSD i akcesoria pomiarowe za-
mawia się jako wyposażenie 
opcjonalne.  ■

mgr inż. Leszek Halicki,
LABIMED ELECTRONICS

WAR TO WIEDZIEĆ

Moduł woltomierza cyfrowego MR8990

Nowy moduł dwukanałowego woltomierza cyfrowego napięcia stałego został zapro-
jektowany przez japońską fi rmę HIOKI specjalnie do pracy w wielokanałowych systemach 
testująco-rejestrujących MR8740 i MR8741. Można go też montować w nowym rejestratorze 
oscyloskopowym MR8827. Dzięki swoim własnościom MR8990 może mierzyć niewielkie fl uktuacje 
napięcia stałego m.in. na wyjściach czujników, w tym samochodowych, a także na wyprowadzeniach akumulatorów. Moduł 
charakteryzuje się wysoką rozdzielczością wskazania równą 0,1 µV odpowiadającą długości 6½ cyfry uzyskiwaną dzięki 24-bitowym 
przetwarzaniu a/c. Wyróżnia się też dużą dokładnością pomiaru wynoszącą ±0,01% wartości wskazywanej ±0,0025% warto-
ści pełnozakresowej. Tak dużą precyzję pomiaru otrzymuje się przy próbkowaniu 500 razy na sekundę, czyli co 2 ms. Efektywny 
zakres pomiarowy woltomierza (od 120 mV do 500 V) ma pięć podzakresów 5/50/500m/5/50 V/dz, a rezystancja wejściowa jest 
nie mniejsza niż 100 MΩ (na podzakresach od 5 mV/dz do 50 V/dz) i nie mniejsza od 10 MΩ na pozostałych podzakresach.

Dwa wejścia pomiarowe rejestratora są zakończone czterema gniazdami „banankowymi” standardu 4 mm. Mierzone sygnały do-
prowadza się do nich opcjonalnymi przewodami pomiarowymi L2200. W komplecie z przewodami są też dwie sondy igłowe i dwa 
chwytaki krokodylowe. Akcesoria te spełniają wymagania normy bezpieczeństwa na IV kategorię pomiarową 600 V i III 1000 V.

Moduł woltomierza MR8990 oferuje LABIMED ELECTRONICS Sp. z o.o.

(LABIMED ELECTRONICS)


