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RejestRatoR pRzemysłowy 
HIOKI 8870–20
Nowy, przenośny rejestrator japońskiej firmy 
HIOKI, wyróżnia się nie tylko kompaktową 
konstrukcją i prostą intuicyjną obsługą, lecz 
również funkcjami i parametrami spotykanymi 
dotąd wyłącznie w wersjach laboratoryjnych.

Rejestrator MR8870–20  zapisuje dane 
pomiarowe z szybkością próbkowania  
1 MSa/s, prosto łączy się z komputerem 
PC i ma wbudowany szeroki ekran QVGA-
TFT. Zbierane dane pomiarowe zapisu-
je w dwóch niewymiennych kanałach 
analogowych i czterech kanałach logicz-
nych. Rejestrator oferuje firma LABIMED  
ELECTRONICS.

Prosta, intuicyjna obsługa
Po włączeniu zasilania rejestratora po-

jawia się „ekran ustawień” wraz z monito-
rem przebiegów. Aktywując wtedy funkcję 
„nawigatora ustawień” można z łatwością 
poruszać się w gąszczu instrukcji obsłu-
gowych. W dolnej części ekranu pojawia 
się przesuwający się z wolna tekst pomocy 
ekranowej z opisem funkcji wybranej pul-
sującym kursorem. Okno „monitora prze-
biegów” z miernikiem poziomu umożliwia 
obserwowanie efektów dokonywanych 
ustawień, wyświetlając w czasie rzeczywi-
stym przebieg sygnałów doprowadzanych 
do wejść rejestratora.

Izolowane obwody wejściowe
Układy wejściowe rejestratora są izolo-

wane i zapewniają ochronę przepięciową 
kategorii II do 300 V przy rejestracji prze-
biegów przemiennych i stałych. Własność 
ta pozwala na bezpieczny pomiar sygnałów 
w obwodach pierwotnych i wtórnych fa-
lowników oraz zespołów baterii (akumula-
torów) bez obawy uszkodzenia rejestratora.

Doprowadzanie sygnałów do wejść 
analogowych

RejestratorMR8870–20wyposażono w 2 
kanały analogowe przeznaczone wyłącz-
nie do pomiaru napięć w paśmie od DC do  
50 kHz -3 dB, które nie przekraczają warto-
ści 300 V w stosunku do masy. Rejestrowane 
sygnały analogowe doprowadza się do wejść 
kanałów zakończonych izolowanymi gniaz-

dami BNC. Są one następnie próbkowane 
z szybkością 1 MSa/s (jednocześnie w dwóch 
kanałach), przetwarzane na cyfrowe w 12-bi-
towych przetwornikach a/c (umożliwia-
jących uzyskanie rozdzielczości pomiaru 
równej 1/100 podzakresu pomiarowego), 
a na koniec zapisywane w pamięci wewnętrz-
nej rejestratora, skąd można je w razie po-
trzeby przepisać na kartę CF.

Zakres pomiarowy rejestratora rozcią-
gający się od 10 mV/dz do 50 V/dz jest 
podzielony na 12 podzakresów, przy czym 
pełna skala zawiera 10 działek. Eliminację 
zbędnych sygnałów zakłócających umożli-
wia filtr dolnoprzepustowy z wyborem czę-
stotliwości odcięcia: 5, 50, 500 i 5000 Hz.

Funkcje rejestracji w pamięci
Zakresy osi czasu od 100 µs/dz do 5  

min/dz podzielono na 20 podzakresów. 
W razie potrzeby można ją rozciągnąć (od 2 
do 10 razy), skompresować (od 2 do 1000 
razy) lub przewijać w trybie „roll” (płynąca 
podstawa czasu). Użytkownik może wybrać: 
długość rejestracji (od 20 do 20000 działek 
lub rejestrację ciągłą), wyświetlanie wartości 
liczbowych (chwilowych lub skutecznych), 
typ kursora (śladu, pionowy, poziomy) oraz 
wartość przekładni w trybie skalowania (przy 
pomiarze prądu cęgami lub napięcia sondą 
różnicową 9322). Okres (szybkość) próbko-
wania wynosi 1/100 wybranego zakresu osi 
czasu i wynosi minimum 1 µs (maksymalna 
szybkość) przy jednoczesnym próbkowaniu 
we wszystkich kanałach.

Inne dostępne funkcje to: wyświetlanie 
na ekranie skal pionowej i poziomej, pasek 
przesuwny (szybkie przejście do wybranego 
fragmentu przebiegu), monitor przebiegów, 
obliczenia numeryczne (maksymalnie czte-
ry ze zbioru wartości: średnia, szczytowa, 
maksymalna, minimalna, skuteczna, okres 
i częstotliwość), wprowadzanie komen-
tarzy, zapis do pamięci (danych pomia-
rowych tekstowych i binarnych, danych 
ekranu w formacie skompresowanej mapy 
bitowej, wyników obliczeń numerycznych, 
skompresowanych danych tekstowych), 
wychwytywanie wyświetlanych ekranów 
(zapisywanych następnie na kartach CF), 
automatyczny zapis, automatyczne przy-
wracanie pomiaru i rejestracji po chwilo-
wym zaniku zasilania i przeglądanie sygna-
łów logicznych.

Ponieważ dane pomiarowe nie są za-
pisywane bezpośrednio na karcie CF, lecz 
wcześniej w pamięci wewnętrznej rejestra-
tora, zatem maksymalny czas rejestracji 
zależy wyłącznie od pojemności pamięci 
wewnętrznej i jest taki sam niezależnie, 
czy rejestruje się w jednym, czy w dwóch 
kanałach (analogowych). Pojemność pa-
mięci wewnętrznej rejestratora MR8870–20 
wynosi 12 bitów x 2 Megasłowa na kanał. 
W skrajnych przypadkach, gdy wybie-
rze się zakres osi czasu 100 µs/dz i okres 
próbkowania 1 µs, to maksymalny czas 
rejestracji wyniesie zaledwie 2 s; gdy nato-
miast jako parametry rejestracji wybierze 
się odpowiednio 5 min/dz i 3,0 s, to mak-
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symalny czas rejestracji wyniesie aż 69 dni, 
10 godzin i 40 minut.

Stacja kart pamięci CF (typ I) jest 
montowana w rejestratorze standardowo 
i akceptuje karty „Flash ATA” o pojemno-
ściach do 1 GB. Dane zapisane na karcie 
można przesyłać do komputera po połą-
czeniu ze sobą portów USB rejestratora 
i komputera.

Wyzwalanie procesu rejestracji
Rejestrator może pracować zależnie 

od wyboru użytkownika w trybie wyzwala-
nia jednorazowego lub ciągłego, przy czym 
źródłem sygnału wyzwalającego mogą być 
dwa kanały analogowe i cztery logiczne lub 
zewnętrzne źródło wyzwalania. Dostępne 
typy wyzwalania analogowego to wyzwala-
nie poziomem, oknem i spadkiem napięcia. 
Użytkownik rejestratora może też ustawić 
poziom wyzwalania, wzorzec (przy wyzwa-
laniu sygnałów logicznych), włączyć filtr 
wyzwalania i korzystać z funkcji „przed-wy-
zwalania”.

Wyświetlanie
Kolorowy wyświetlacz WQVGA-TFT 

– duży w porównaniu z niewielkimi roz-
miarami rejestratora ma przekątną 4,3 cala 
i rozdzielczość 480 na 272 punkty. Sekcja 
wyświetlacza służąca do wyświetlania prze-
biegu ma oś czasu z 20 działkami i oś napię-
cia z 10 działkami, przy czym każda z dzia-
łek zawiera 20 punktów.

Współpraca z komputerem
Dane pomiarowe są zapisywane w pro-

sty sposób na karcie pamięci CF jako 
skompresowana mapa bitowa. Gdy reje-
strator jest dołączony do komputera za po-
średnictwem łącza USB 2.0, to dane te są 
szybko kopiowane z zainstalowanej w nim 
karty do komputera. Do przesłania 20 ty-
sięcy działek ekranu wystarcza zaledwie 20 
sekund.

Program użytkowy Wave Processor 
dostarczany standardowo z rejestratorem 
służy do ładowania do komputera plików 
z danymi pomiarowymi oraz ich obróbki, 
nie umożliwia natomiast zdalnej zmiany 
ustawień konfiguracyjnych rejestratora. 
Pozwala jednak na realizację ważnej funk-
cji niedostępnej w samym rejestratorze – 
tworzenie wykresów X-Y.

Program obsługuje wyświetlanie na ekra-
nie komputera danych pomiarowych w po-
staci cyfrowej i przebiegów, przetwarzanie 
tych danych na pliki z danymi tekstowymi 
w formacie CSV oraz drukowanie na dru-
karce dołączonej do komputera. Wyświe-
tlane jednocześnie na ekranie przebiegi od-
wzorowują sygnały doprowadzane do wejść 
dwóch kanałów analogowych i czterech 
logicznych. Dla każdego kanału jest wy-
świetlana skala napięcia oraz wspólna ska-
la czasu z naniesionymi punktami czasu 
bezwzględnego lub względnego i punktami 
danych. Wyświetlony przebieg można prze-
wijać, powiększać lub zmniejszać oraz prze-
suwać względem punktu zerowego. Dwa 
kursory A i B są obsługiwane niezależnie, 
a obok kursorów są wyświetlane wartości 
napięcia i czasu odpowiadające ich położe-
niu. Obserwację szczegółów wyświetlonego 
przebiegu wspomaga funkcja wyszukiwa-
nia wartości maksymalnej i minimalnej, 
na podstawie wprowadzonej daty, pozio-
mem lub oknem. Poszczególne przebiegi 
można wklejać do raportów tworzonych 
za pomocą popularnych aplikacji MS Word 
i Excel. Tworząc raporty z użyciem szablo-
nów można z kolei nanosić na rysunkach 
adnotacje i wprowadzać tytuły oraz komen-
tarze. Adnotacje na rysunkach mogą mieć 
kształt okien tekstowych, linii prostych, 
strzałek, kółek i prostokątów. Drukowane 
przebiegi są opatrywane adnotacjami i ko-
mentarzami użytkownika i zależnie od wy-
boru oraz typu użytej drukarki mogą być 
kolorowe lub monochromatyczne.

Zasilanie
Znamionowe napięcie zasilania rejestra-

tora MR8870–20 wynosi 12 V. Można go zasilać 
z zewnętrznego zasilacza sieciowego 9786 
lub pakietu akumulatorów NiMH 9780 wy-
starczającego w przybliżeniu na 2 godziny 
ciągłej pracy. Gdy używa się jednocześnie 
obu tych źródeł, to pierwszeństwo ma zasi-
lacz sieciowy spełniający też rolę ładowarki. 
W pełni naładowany pakiet akumulato-
rów umożliwia podtrzymanie pamięci we-
wnętrznej z zapisanymi przebiegami przez 
maksymalnie 100 godzin. Niezależnie od tej 
formy podtrzymania ustawienia konfigura-
cyjne oraz zegara są podtrzymywane przez 
co najmniej 5 lat.

Wymiary i masa
Rejestrator MR8870–20 ma wymiary 

176x101x41 mm i masę 600 g z zainstalo-
wanym pakietem akumulatorów.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Wraz z rejestratorem producent 

dostarcza: zasilacz sieciowy 9788, płytę z
programem użytkowym Wave Processor
(wersja przeznaczona wyłącznie do
rejestratora MR8870–20), przewód
połączeniowy USB oraz pasek do
zawieszenia np. na ręku.

Jako wyposażenie opcjonalne można 
zamówić przewód pomiarowy 9198 (300 V),
przewód pomiarowy 9197 (500 V), kartę 
pamięci CF (9726–128 MB, 
9727–256 MB, 9728–512 MB, 9729–1 GB), 
pakiet akumulatorów 9780, futerał miękki 
9812 (mieszczący tylko przyrząd), neseser 
9782 (mieszczący przyrząd i akcesoria), 
czterokanałowe sondy logiczne 9320–01 
i 9321–01, sondę różnicową 9322 (wymaga 
zasilacza sieciowego 9322) oraz różnorodne 
akcesoria pomiarowe, w tym cęgi prądowe.
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