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Rejestrator oscyloskopowy 
HIOKI MR8875
Na rynku przyrządów pomiarowych pojawił się nowy rejestrator oscyloskopowy 
MR8875. Jest zaprojektowany specjalnie do zastosowań przemysłowych takich jak 
testowanie pojazdów oraz nadzór, konserwacja i serwisowanie sprzętu produkcyjnego.

Nowy rejestrator (fot. 1) róż-
ni się znacznie od innych reje-
stratorów produkowanych przez 
HIOKI. Wyposażono go nie tylko 
w tradycyjne funkcje i własności 
takie jak duża szybkość rejestracji, 
różnorodne tryby rejestracji długo-
okresowej, wielokanałowość po-
łączona z wymiennymi modułami, 
różnorodne rodzaje zasilania oraz 
obudowa o kształcie i rozmiarach 
ułatwiających przenoszenie, insta-
lację i obsługę procesu rejestracji 
w miejscu pracy. Wyjątkowe cechy 
nowego rejestratora to kolorowy 
ekran dotykowy o intuicyjnej ob-
słudze, a przede wszystkim nie-
spotykana odporność na wibracje, 
ekstremalne temperatury i zaniki 
zasilania. Przyrząd przeznaczono 
przede wszystkim do testowania 
pojazdów o napędzie spalinowym 
i elektrycznym. Jest dostarcza-
ny z kompletem standardowych 
interfejsów (LAN, USB) i stacji, 
umożliwiając rejestrację długo-
okresową w czasie rzeczywistym 
na kartach SD i pamięciach prze-
nośnych USB. Po zainstalowaniu 
w rejestratorze MR8875 modu-
łu MR8904 można do niego do-
prowadzać sygnały z szyny CAN 
stosowanej w wielu współczes-
nych pojazdach.

Ze względu na przewidywa-
ne zastosowania, MR8875 ma 16 
kanałów i maksymalne napię-
cie wejściowe (stałe) ograniczo-
ne do 150 V. Zakres ustawiania 
czułości rejestratora podzielono 
na 11 podzakresów od 5 mV/dz 
do 10 V/dz, przy paśmie pomia-
ru od DC do 100 kHz. Z kolei 

zakres ustawiania podstaw cza-
su rozciąga się od 200 µs/dz do 
5 min/dz i jest podzielony na 
21 podzakresów.

Moduły wejściowe
Firma HIOKI oferuje jako opcje 
cztery wymienne moduły wej-
ściowe (fot. 2). Najważniejszym 
z nich jest moduł analogowy 
MR8901, umożliwiający reje-
strację napięcia w czterech ka-
nałach, w paśmie od DC do 100 
kHz. Pozostałe moduły to piętna-
stokanałowy MR8902 przetwa-
rzający temperaturę na napięcie 
(współpracujący z termoparami), 
czterokanałowy moduł tenso-

metryczny ME8903 i piętnasto-
kanałowy moduł CAN o ozna-
czeniu MR8904.

Rejestrator MR8875 ma czte-
ry kieszenie, w których umiesz-
cza się moduły. Liczbę i rodzaj 
modułów wybiera użytkownik, 
konfi gurując rejestrator przed 
zakupem. W przypadku, gdy 
wszystkie kieszenie zapełni się 
modułami analogowymi MR8901, 
to do dyspozycji będzie 16 ka-
nałów analogowych, 8 kanałów 
logicznych i 2 kanały impulso-
we. Te kanały logiczne i impul-
sowe są dostępne w rejestrato-
rze standardowo. Ich liczba nie 
zależy od liczby i rodzaju wybra-

nych modułów, a producent re-
jestratora nie oferuje osobnych 
modułów logicznych ani impulso-
wych, nie montuje też w modu-
łach osobnych wejść logicznych. 
Z wejść impulsowych korzysta 
się mierząc prędkość obrotową 
oraz zliczając impulsy.

Próbkowanie
Maksymalna szybkość prób-
kowania zależy od używanego 
modułu. W przypadku modu-
łu analogowego MR8901 jest 
największa i wynosi 500 kSa/s 
(przy wysterowanych wszyst-
kich kanałach). Mierząc tempe-
raturę rejestrator pobiera kolejne 

Fot. 1. Rejestrator oscyloskopowy HIOKI MR8875



próbki co 10 ms. Przy rejestra-
cji naprężeń za pośrednictwem 
modułu MR8903 szybkość prób-
kowania spada do 200 kSa/s,
co odpowiada okresowi prób-
kowania 5 µs. Należy jeszcze 
zaznaczyć, że użytkownik reje-
stratora może w razie potrze-
by skorzystać z próbkowania 
zewnętrznego o parametrach 
200 kSa/s, 5 µs.

Pamięć wewnętrzna
Pojemność całkowita pamięci 
wewnętrznej wynosi 32 mega-
słowa, czyli 64 MB, stąd na każ-
dy moduł wejściowy przypada 
8 megasłów, czyli 16 MB. Należy 
zaznaczyć, że nie ma możliwo-
ści rozszerzenia pamięci lub za-
kupu rejestratora z wyspecyfi ko-
waną pojemnością pamięci, jak 
to ma miejsce w niektórych re-
jestratorach fi rmy HIOKI.

Pamięć zewnętrzna
Oprócz pamięci wewnętrznej, 
użytkownik rejestratora może 
korzystać z dwóch rodzajów noś-
ników pamięci, kart SD i pamięci 
przenośnych USB (fot. 3). HIOKI 
oferuje obecnie do rejestratora 
MR8875 tylko jedną kartę Z4001 
o pojemności 2 GB, w wykona-
niu przemysłowym, przy czym 
nie zaleca stosowania zamiennie 
kart innych producentów. Nie 
gwarantuje wtedy kompatybil-
ności i zachowania parametrów 
pracy. Ostrzega jednocześnie 
przed ewentualnymi problema-
mi z zapisem i odtwarzaniem re-
jestrowanych danych.

Dane zapisane na nośnikach ze-
wnętrznych w formacie binarnym 
można w razie potrzeby prze-
pisać do pamięci wewnętrznej 
rejestratora i wyświetlić na jego 
ekranie.

Rodzaje rejestracji
Rejestracja w czasie 
rzeczywistym
Rejestrator zapisuje dane prze-
biegów jako dane binarne na 
karcie pamięci SD, z odstępem 
czasowym wybranym przez 
użytkownika. Przy rejestracji 
normalnej zapis kończy się, gdy 
karta się zapełni, a przy rejestra-
cji „w pętli”, tj. bez ograniczenia 
czasu rejestracji po zapełnieniu 
karty, najstarsze dane są zapisy-
wane nowymi. Rejestrując dane 
w czasie rzeczywistym, nie ma 
możliwości zapisu danych na 
przenośnej pamięci USB.

Rejestracja automatyczna
Dane są zapisywane najpierw 
w pamięci wewnętrznej, a gdy 
ta zapełni się proces zapisu prze-
łącza się automatycznie na kartę 

pamięci SD lub pamięć przenoś-
ną USB. Przy rejestracji normal-
nej zapis kończy się, gdy pamięć 
SD lub USB zapełni się. Przy re-
jestracji w pętli, gdy pamięć SD 
(lub USB) zapełni się, to najstar-
sze dane są zastępowane w niej 
danymi nowymi. Przed włącze-
niem rejestracji użytkownik po-
dejmuje decyzję, czy mają być 
rejestrowane dane przebiegu 
(binarne lub CSV), wyniki obli-
czeń czy zdjęcia ekranu.

Wyświetlanie
Dotykowy, kolorowy ekran re-
jestratora ma przekątną 8,4 cala, 
rozdzielczość 800 na 600 punk-
tów oraz mieści 25 działek na osi 
czasu i 20 działek na osi napię-
cia. Dzięki dotykowej obsłudze 
rejestratora za pośrednictwem 
ekranu dotykowego można było 
zredukować w nim liczbę trady-
cyjnych przycisków do niezbęd-
nego minimum.

Ekran można skonfiguro-
wać tak, aby był podzielony 
na dwie lub cztery części, wy-
świetlał dane liczbowe, przebieg 

X-Y, przymiar, kursory (6 typów 
do wyboru) łącznie z tzw. war-
tościami kursorowymi itd.

Inne funkcje
Użytkownik rejestratora może 
korzystać z różnorodnych form 
wyzwalania rejestracji, zarówno 
sygnałów analogowych, impulso-
wych, jak i cyfrowych włącznie 
z wyborem wyzwalania jednora-
zowego i powtarzanego, źródła 
wyzwalania oraz typu wyzwala-
nia (poziomem, oknem). Do wy-
zwalania można używać zarów-
no sygnałów doprowadzonych 
do wejść modułów rejestratora, 
jak i do osobnego wejścia wy-
zwalania zewnętrznego. Inne 
funkcje wyzwalania to: pre-trig-
ger, post-trigger, fi ltr wyzwala-
nia (z wyborem liczby punktów 
próbkowania) oraz wyprowadza-
nie sygnału wyzwalania przez 
specjalne wyjście.

Producent wyposażył reje-
strator w funkcję ośmiu obli-
czeń numerycznych, wykonywa-
nych na danych pochodzących 
z dowolnie wybranych kanałów. 

Fot. 2. Rejestrator MR8875 z zainstalowanymi modułami wejściowymi
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Rejestrator za-
pisuje wyniki obli-

czeń na karcie SD w pamię-
ci USB, przy tym automatycznie 
w formacie CSV. Do dyspozy-
cji jest 27 parametrów, w tym 
cztery operacje arytmetyczne. 
Zakres obliczania wybiera się 
dwoma kursorami. Wyniki ob-
liczeń można oceniać (funkcja 
GO/NG) i wyprowadzać przez 
specjalne wyjście.

Z innych użytecznych funkcji 
rejestratora warto wymienić: ska-
lowanie, wprowadzanie komen-
tarzy alfanumerycznych, konfi gu-
rowanie wyświetlania podstawy 
czasu (czas, data, liczba punktów 
danych), blokadę przycisków (za-
równo ekranu dotykowego jak 
i tradycyjnego typu), sygnalizację 
dźwiękową (z możliwością wyłą-
czenia), automatyczne ustawianie 

Fot. 4. Interfejsy LAN i USB

Fot. 3. Gniazda karty pamięci 
SD i pamięci przenośnej USB

zakresu (szybkości próbkowania 
i amplitudy sygnału wejściowe-
go), wstrzymywanie warunków 
startu (gdy w trakcie rejestracji 
zasilanie zostanie wstrzymane, 
to zostanie przywrócone au-
tomatycznie po pojawieniu się 
zasilania), zapisywanie ustawień 
konfi guracyjnych w pamięci we-
wnętrznej (maksymalnie 6 zesta-
wów), automatyczne konfi guro-
wanie (samoczynne ładowanie 
plików konfi guracyjnych zapisa-
nych w pamięci wewnętrznej re-
jestratora lub na karcie SD) oraz 
ręczny zapis danych.

Interfejsy komputerowe 
i inne
Zamontowany w rejestratorze 
interfejs LAN (fot. 4) obsługu-

je funkcje serwerów 
DHCP i DNS, a po-
nadto klienta i ser-

wera FTP, serwe-
ra WEB, wysyłania 
wiadomości e-mail 

oraz sterowania za po-
mocą rozkazów.

Interfejs USB w standardzie 
2.0 jest zakończony gniazdem 
typu mini-B i jest wykorzystywa-
ny do przesyłania plików z karty 
SD do komputera oraz zdalne-
go konfi gurowania i sterowania 
pomiarem za pomocą rozkazów 
komunikacyjnych. Osobne gniaz-
do USB w standardzie 2.0 słu-
ży do obsługi przenośnych pa-
mięci USB.

Wraz z rejestratorem jest do-
starczany bez dodatkowych opłat 
program „WaveViewer” z pod-
stawowymi trybami wspomaga-
jącymi wyświetlanie oraz funkcja-
mi ładowania plików, konwersji 
danych (na format CSV), obli-
czania parametrów, wyszuki-
wania, kopiowania do schow-
ka, drukowania i innymi.

Ważnym elementem wypo-
sażenia rejestratora jest interfejs 
(gniazdo) zdalnego sterowania. 
Do poszczególnych wyprowa-
dzeń gniazda doprowadza się 
sygnały zewnętrznego wyzwa-
lania, sterowania, zewnętrznego 

próbkowania i impulsowe; a tak-
że wyprowadza sygnały wyzwa-
lania, sterowania, selekcji (GO/
NG) i inne.

Zasilanie
Użytkownik rejestratora ma
do dyspozycji trzy rodzaje za-
silania z: zewnętrznego zasila-
cza sieciowego Z1002, pakietu 
akumulatorów Z1003 (napięcie 
wyjściowe 7,2 V, czas ładowania 
3 h) oraz zewnętrznym na-
pięciem stałym z zakresu od 
10 do 28 V (np. z akumulatora 
samochodowego, potrzebny 
specjalny kabel połączeniowy).

Wymiary i masa
Rejes trator ma wymiar y 
298x224x84 mm i masę 2,4 kg 
(bez modułów i pakietu aku-
mulatorów).

Wyposażenie
HIOKI dostarcza wraz z rejestra-
torem: dwie instrukcje obsługi 
(skróconą i pełną), zasilacz siecio-
wy Z1002, przewód USB, CD 
z programem „WaveViewer”, fo-
lię ochronną na płytę czołową 
rejestratora oraz pasek do prze-
noszenia.

Należy pamiętać, że rejestrator 
nie może pracować samodziel-
nie. Trzeba go wyposażyć w mi-
nimum jeden moduł wejściowy. 
Moduły są oferowane jako wypo-
sażenie opcjonalne, stąd też trze-
ba wybrać je i zamówić w trakcie 
konfi gurowania rejestratora przed 
zakupem. Jako wyposażenie op-
cjonalne HIOKI oferuje też pakiet 
akumulatorów Z1003, kartę pa-
mięci Z4001, neseser na kółkach 
C1004, a ponadto sondy logicz-
ne, przystawki cęgowe (do po-
miaru prądów), sondę różnicową 
9332 (do pomiaru napięć stałych 
do 1 kV i przemiennych do 2 kV) 
oraz różne akcesoria pomiaro-
we, w tym przewody pomia-
rowe napięcia (L9790, L9198) 
i chwytaki.  ■
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