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Rejestrator MR8880-20 zastępuje wy-
cofane już z produkcji przenośne 

rejestratory 8807-01 i 8808-01. W kon-
strukcji nowego rejestratora wprowa-
dzono szereg usprawnień. Najważniej-
sze z nich to cztery całkowicie izolowa-
ne kanały analogowe o maksymalnym 
napięciu wejściowym 600 V, szeroki za-
kres temperatur pracy (od –10 do 50°C), 
uproszczone konfigurowanie przed re-
jestracją oraz poprawiona odporność 
na narażenia mechaniczne.

kanały analogowe 
i logiczne

Rejestrator MR8880-20 (fot. 1.) mie-
rzy i zapisuje w czterech kanałach ana-
logowych napięciowe sygnały stałe 
i przemienne, doprowadzane do jego 
wejść. Sygnały te próbkuje z maksymal-
ną szybkością 1 MSa/s (jednocześnie we 
wszystkich czterech kanałach) i prze-
twarza na cyfrowe w przetwornikach 
a/c z 14-bitową rozdzielczością.

Kanały analogowe są zakończone ty-
powymi gniazdami BNC i są w pełni 
izolowane, co oznacza, że bez obawy 
uszkodzenia rejestratora można przyło-
żyć napięcie między wejście danego ka-
nału a obudowę lub między wejścia po-
szczególnych kanałów. Napięcie to (sta-
łe i przemienne) nie może jednak prze-
kroczyć wartości dopuszczalnej równej 
600 V (kat. III) i 300 V (kat. IV). Maksy-
malne napięcie stałe i przemienne sku-
teczne, które rejestrator może zmierzyć 
i wyświetlić w trybie rejestracji z dużą 
szybkością, jest równe 600 V. Zakres 
tego napięcia rozciąga się od 10 mV/dz 
do 100 V/dz, jest podzielony na 13 pod-
zakresów, a wartość pełnozakresowa 
wynosi 10 działek. Przy rejestracji prze-
biegów przemiennych pasmo rejestracji 
jest równe 100 kHz. Oprócz sygnałów 
analogowych rejestrator MR8880-20 za-

pisuje też sygnały cyfrowe w ośmiu ka-
nałach logicznych. Sygnały te doprowa-
dza się do wejść tych kanałów za po-
średnictwem sond logicznych. Kana-
ły mają wspólną masę, lecz ich wejścia 
i wyjścia są izolowane.

nośniki zapisu

Dane pomiarowe są zapisywane 
pamięci wewnętrznej i na nośnikach 
zewnętrznych. Pamięć wewnętrzna 
ma pojemność 1 megasłów na kanał. 
Uwzględniając, że są to dwubajtowe sło-
wa 14-bitowe, daje to całkowitą pojem-
ność 8 MB. Nośniki pamięci zewnętrz-
nej to karty CF (o pojemnościach do 
2 GB) i przenośne pamięci USB (fot. 2.). 
Maksymalna szybkość próbkowania 
przy zapisie na nośniku zewnętrznym 
w czasie rzeczywistym nie przekracza 
10 kSa/s. W trakcie pomiaru i rejestra-
cji można zmienić nośnik zewnętrzny 
na inny, przy zachowaniu ciągłości reje-
stracji. W trakcie procesu rejestracji no-
śnik jest chroniony przed nagłym zani-
kiem zasilania.

Rejestrator ma po jednym gnieź-
dzie kart CF (PC) i przenośnych pamię-
ci (USB 2.0, standard A). Ma też drugie 
gniazdo USB 2.0, typu Mini-B. Korzysta 
się z niego przy transmisji do kompute-
ra PC danych zapisanych na nośnikach 
zewnętrznych.

Wraz z rejestratorem producent do-
starcza, bez dodatkowych opłat, pro-

gram „Wave Viewer”, który umożliwia 
m.in. wyświetlanie plików z przebie-
gami, konwersję tekstu i ustawianie 
formatu wyświetlania. Program pra-
cuje pod nadzorem systemów opera-
cyjnych MS Windows 2000/XP/Vista/
Windows 7.

tryby rejestracji

W rejestratorze MR8880-20 są do-
stępne dwa tryby pomiaru i zapisu: re-
jestracja z dużą szybkością i rejestra-
cja w czasie rzeczywistym. W pierw-
szym z tych trybów można rejestro-
wać wyłącznie w pamięci wewnętrznej, 
w drugim zaś również na nośnikach ze-
wnętrznych, stąd też pierwszy tryb wy-
korzystuje się do krótkich rejestracji, 
lecz prowadzonych z dużą szybkością, 
a drugi do zapisów długookresowych. 
W trybie rejestracji z dużą szybkością 
jest dostępna oś czasu od 100 µs/dz do 
100 ms/dz. Podzielono ją na 10 podza-
kresów o rozdzielczości 100 punktów 
na działkę. Okres próbkowania wynosi 
1/100 ustawionego podzakresu, a dłu-
gość rejestracji – od 5 do 10 000 dzia-
łek. Jeśli wybierze się dolny podzakres 
osi czasu równy 100 µs/dz i najkrótszy 
dostępny wtedy okres rejestracji 1 µs, 
to szybkość próbkowania wyniesie 
1 MSa/s i będzie to największa dostęp-
na szybkość próbkowania rejestratora. 
Rejestracja w takich warunkach będzie 
trwać zaledwie 1 s. Jeśli natomiast wy-

bierze się maksymalny, dostępny pod-
zakres osi czasu, czyli 100 ms/dz i od-
stęp rejestracji 1 ms, to rejestrator bę-
dzie próbkować z szybkością równą już 
tylko 1 kSa/s, lecz czas rejestracji wydłu-
ży się do 16 minut i 40 sekund.

W trybie rejestracji z dużą szybko-
ścią są dostępne funkcje zapisu auto-
matycznego, przedwyzwalania, prze-
wijania stanu ekranu, wyświetlania 
na ekranie podzielonym na 2 lub 4 czę-
ści i w trybie XY oraz funkcje obliczenio-
we. W trybie rejestracji w czasie rzeczy-
wistym dostępny odstęp czasowy zapi-
su wynosi od 100 µs do 500 µs, od 1 ms 
do 500 ms i od 1 s do 1 min, a maksymal-
ny czas zapisu jest ograniczony tylko po-
jemnością nośnika zapisu i praktycznie 
może trwać dłużej niż rok.

zastosowania trybów 
rejestracji

Producent przewiduje, że oba wy-
mienione tryby znajdą zastosowanie 
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Na rynku sprzętu pomiarowego pojawił się nowy przyrząd – przenośny rejestrator prze-
mysłowy MR8880-20 wyprodukowany przez japońską firmę HIOKI.

Fot. 1.   Rejestrator przemysłowy HIOKI 
MR8880-20

Fot. 2.   Gniazda kart CF i pamięci USB Fot. 3.   Rejestrator MR8880-20 z drukarką MR9000



m.in. do rejestracji napięć fazowych 
w silnikach trójfazowych. Użytkow-
nik rejestratora będzie mógł wtedy ko-
rzystać z trzech izolowanych kanałów, 
a dzięki maksymalnemu napięciu wej-
ściowemu 600 V nie będzie musiał uży-
wać sondy różnicowej.

Inne z przewidywanych zastosowań 
to rejestracja fluktuacji sygnałów nisko-
napięciowych na wyjściach czujników. 
Stabilny pomiar sygnału na wyjściu czuj-
nika jest możliwy dzięki dużej czułości 
wejść rejestratora (podzakres 5 mV/dz), 
dużej rozdzielczości przetwornika a/c 
(14 bitów) i wykorzystaniu do reduk-
cji sygnałów zakłócających filtru dolno-
przepustowego (z ustawioną częstotli-
wością odcięcia 5 Hz). Korzystając z trybu 
rejestracji z dużą szybkością można za-
pisywać fluktuacje wartości szczytowej, 
a wartości skuteczne rejestrować jedno-
cześnie z wartościami chwilowymi.

funkcje wyświetlania

MR8820-20 wyposażono w koloro-
wy ekran ciekłokrystaliczny typu VGA-

TFT o przekątnej 5,7” i rozdzielczości 
460 na 480 punktów. Użytkownik ma 
do dyspozycji różnorodne typy wyświe-
tlania, a w tym: przebiegów (również 
rozciągniętych w trybie zoom), komen-
tarzy, skal, wyników obliczeń z wyko-
rzystaniem kursorów i inne.

nawigator konfiguracyjny 
„PRESETS”

Użytkownicy wcześniej produ-
kowanych rejestratorów HIOKI po-
dobnego typu (8807-01, 8808-01) sy-
gnalizowali, że są one dość trud-
ne w konfigurowaniu i obsłudze, 
a szczególnie, jeśli chodzi o pomia-
ry i rejestracje prowadzone w sie-
ciach elektrycznych. Stąd też w reje-
stratorze MR8880-20 wprowadzono 
funkcję nawigatora konfiguracyjne-
go „PRESETS”. Aby skonfigurować re-
jestrację, trzeba tylko wybrać z menu 
tej funkcji odpowiednią grupę usta-
wień (pomiar wartości chwilowych, 
pomiar wartości skutecznych, spa-
dek napięcia w sieci itd.), a następ-

nie kilka ustawień szczegółowych 
na podstawie instrukcji wyświetlo-
nych na ekranie. Dalsze niezbędne 
ustawienia wykona już automatycz-
nie sam rejestrator.

Nastawy konfiguracyjne procesu re-
jestracji dokonane przez użytkownika 
można też zapisywać w celu ich póź-
niejszego wykorzystania w pamięci 
wewnętrznej (10 zestawów nastaw) lub 
na wymienionych nośnikach zewnętrz-
nych. Drukarka MR9000 (fot. 3.) jest 
w rejestratorze MR8880-20 urządze-
niem opcjonalnym. Drukuje na pa-
pierze termicznym 9234 (szerokość 
112 mm, długość 18 mm), przy czym 
szerokość wydruku wynosi 100 mm.

zasilanie

Rejestrator MR8880-20 można zasi-
lać z: sieci (za pośrednictwem zasilacza 
Z1002), pakietu akumulatorów Z1000 
(napięciem stałym 7,2 V), 8 baterii LR6, 
zewnętrznego źródła zasilania napię-
ciem stałym od 10 do 28 V (np. akumu-
latora samochodowego).

wymiary i masa

Rejestrator MR8880-20 na wymia-
ry 205×199×67 mm i masę 1,66 kg, 
a przy dołączonej drukarce MR9000 
odpowiednio 303×199×67 mm 
i 2,16 kg.

wyposażenie fabryczne

W komplecie fabrycznym rejestrato-
ra jest zasilacz sieciowy Z1002, pojem-
nik na baterie, pasek, przewód USB i CD 
z programem „Wave Viewer”.

wyposażenie opcjonalne

W wyposażeniu opcjonalnym, 
za które należy dodatkowo zapłacić 
znajdują się: drukarka MR9000, pa-
kiet akumulatorów Z1000  oraz kar-
ty CF 9830 (2 GB), 9729 (1 GB), 9728 
(512 MB) i 9727 (256 MB). Można też za-
mówić sondy logiczne 9320-01 i 9321-
01, sondę różnicową 9322, różnorodne 
przystawki cęgowe do pomiaru prądu 
i inne akcesoria pomiarowe.


