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czyt wartoúci maksymalnej
i†minimalnej úledzonych para-
metrÛw. Podgl¹d obejmuje za-
rÛwno wartoúci zarejestrowane
w†ci¹gu ostatnich godzin (od
1†do 24 h), jak i†ostatnich dni
(od 1 do 30 dni). Wyniki re-
jes t rac j i zapisane zosta j¹
w†nieulotnej pamiÍci o†pojem-
noúci 16000 pomiarÛw. Dane
zabezpieczone s¹ przed utrat¹
na wypadek wyczerpania siÍ
lub usuniÍcia baterii.

Rejestratory s¹ programo-
wane za pomoc¹ komputera
PC. Oprogramowanie dzia-
³aj¹ce w†úrodowisku Win-
dows dostarczane jest wraz
z†rejestratorami. Umoøliwia
nastawÍ czasu rozpoczÍcia
rejestracji oraz przerw po-

miÍdzy kolejnymi prÛbkami.
Zarejestrowane dane mog¹ byÊ
wyúwietlane w†postaci graficznej
(rys. 1) lub tabelarycznej i†prze-
sy³ane bezpoúrednio do drukar-
ki lub zapisane w†formacie Ex-
cela. Rejestratory wyposaøono
w†z³¹cza: RS232 (do pod³¹cze-
nia komputera) oraz IrDA (do
bezprzewodowego do³¹czenia
drukarki). W†tab. 1 zawarto naj-
waøniejsze parametry rejestrato-
ra MicroLog.

Rejestratory danych znajduj¹ szerokie

zastosowanie we wszystkich dziedzinach

przemys³u. Firma Simex proponuje trzy systemy

rejestracji danych, ktÛre s¹ szczegÛlnie przydatne

tam, gdzie rejestracja parametrÛw procesu ma

kluczowe znaczenie dla jakoúci produktu. RÛønice

w†budowie, zasilaniu oraz funkcjonalnoúci

sprawiaj¹, iø znajduj¹ one zastosowanie

w†odmiennych warunkach pomiarowych.

Kole jnym urz¹dzeniem
proponowanym przez Simex
do rejestracji sygna³Ûw wolno-
zmiennych jest rejestrator da-
nych RD-50. DostÍpny w†obu-
dowie tablicowej moøe doko-
nywaÊ jednoczesnej rejestracji
z†4†niezaleønych miejsc po-
miarowych. Urz¹dzenie wspÛ³-
pracuje z†zewnÍtrznymi czuj-
nikami typu Pt100 (na zamÛ-
wienie takøe Pt500, Pt1000),
termoparowymi J, K, S†oraz
przetwornikami z†wyjúciami
pr¹dowymi (0 . . .20mA,
4...20mA) lub napiÍciowymi
(0...5V, 0...10V). Rejestrator
RD-50 wyposaøono w†oúmio-
dekadowy wyúwietlacz typu

Rejestratory danych
LED umoøliwiaj¹cy wskazanie
wartoúci wykonanego aktual-
nie pomiaru. WewnÍtrzna ba-
teria podtrzymuje zaprogramo-
wane i†zgromadzone dane na
wypadek zaniku zasilania. Po-
jemnoúÊ pamiÍci dla wersji
jednokana³owej wystarcza na
2924 pomiary, a†czterokana³o-
wej na 1398 pomiarÛw na ka-
na³. Zarejestrowane dane mo-
g¹ byÊ wydrukowane na dru-
karce wyposaøonej w†z³¹cze
szeregowe lub odczytane na
komputerze (rys. 2). Podczas
transmisji rejestrator wyko-
rzystuje sygna³ CTS ³¹cza sze-
regowego, ktÛry zapewnia syn-
chronizacjÍ transmisji.

Rys. 1.

Cyfrowe rejestratory typu
MicroLog (popularnie zwane
ìpastylkamiî) ciesz¹ siÍ szcze-
gÛlnym zainteresowaniem
wúrÛd firm transportuj¹cych
i†magazynuj¹cych øywnoúÊ.
DostÍpne s¹ w†dwÛch wyko-
naniach: jako rejestratory tem-
peratury oraz rejestratory tem-
peratury i†wilgotnoúci. Oba re-
jestratory tego rodzaju posia-
daj¹ wbudowane czujniki, dla-

tego ich zakres zastosowaÒ
ogranicza siÍ tylko do analizy
parametrÛw powietrza. Posia-
daj¹ one w³asne zasilanie (we-
wnÍtrzna bateria litowa - 1/2
AA o†napiÍciu 3,6V). ìPastyl-
kÍî wyposaøono w†wyúwiet-
lacz LCD umoøliwiaj¹cy od-

Rys. 2.
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uøytkownika wspÛ³czynnik fil-
tracji sygna³u wejúciowego.
Wszelkie szybkozmienne wa-
hania sygna³u zostaj¹ sprowa-
dzone do wartoúci úredniej,
wyliczanej na podstawie od-
powiednio dobranego wzoru.
Dane rejestrowane w†odstÍ-
pach od 1†minuty do 24 go-
dzin mog¹ byÊ gromadzone
w†trzech trybach:
- po zape³nieniu pamiÍci ka-
sowane s¹ najstarsze dane
(tzw. funkcja nadpisu),

- zape³nienie pamiÍci rejestra-
tora powoduje zaprzestanie
zapisu danych,

- brak rejestracj i danych,
wyniki wykonanego po-
miaru urz¹dzenie automa-
tycznie wysy³a do drukarki.
Istnieje ponadto funkcja

umoøliwiaj¹ca skasowanie
wszystkich zapisanych do tej
pory danych. W†celu ograni-

Odczyt i†prezentacjÍ da-
nych umoøl iwia program
rd50pc.exe. Zgromadzone za
jego pomoc¹ dane moøna za-
pisaÊ w†pliku tekstowym z†se-
paratorami rekordÛw w†posta-
ci znakÛw tabulacji. Tak przy-
gotowane dane moøna bez tru-
du odczytaÊ za pomoc¹ pro-
gramu Microsoft Excel, co
u³atwia ich dalsz¹ ìobrÛbkÍî
w dowolny sposÛb.

Rejestrator RD-50 umoøli-
wia parametryzowanie wielu
funkcji, co daje moøliwoúÊ op-
tymalnego wykorzystania urz¹-
dzenia w†rÛønych aplikacjach.
W†celu zabezpieczenia progra-
mu rejestratora przed dostÍ-
pem osÛb postronnych, produ-
cent wprowadzi³ funkcjÍ indy-
widualnego has³a dostÍpowe-
go. Jedn¹ z†parametryzowa-
nych funkcji rejestratora RD-
50 jest programowany przez

Tab. 1. Podstawowe parametry rejestratora Microlog
wyświetlacz ........................................................................... LCD, 2 cyfry
zasilanie ........................................................... wewnętrzna bateria litowa

1/2AA, 3,6 V (żywotność baterii ok. 2 lata)
pojemność pamięci ........................................................ 16000 pomiarów
programowany czas próbkowania .......................................... od 10s...2h
wbudowane czujniki:
   temperatury .......................................................... zakres: −30oC...+50oC

rozdzielczość: ....................................................................... 0,5oC
dokładność: ....................................................................... ±0,6oC

   wilgotności ................................................................. zakres: 0...100 %
rozdzielczość: ....................................................................... 0,5%
dokładność: ........................................................................... ±3%

   zewnętrzny czujnik (opcja)
zakres pomiarowy ................................................. −50oC...+100oC
wejście napięciowe ............................................... zakres: 0...10V
dokładność: ......................................................................... ±0,1V

wyjścia ................................... złącze RS−232 do podłączenia komputera,
interfejs drukarkowy IrDA

software ...................................................................................... MicroLab
stopień ochrony ................................................................................ IP 65
wymiary ........................................................................... 72mmx22,9mm

Tab. 2. Podstawowe parametry rejestratora RD−50
wyświetlacz ........................................... LED, 8 dekad, wysokość 13 mm
rozdzielczość ..................................................................................... 0,1%
dokładność ........................................................................................ 0,5%
zakres pomiarowy ............................................................ −50 C...+1600 C
pojemność pamięci

wersja 1−kanałowa ............................................... 2924 pomiarów
wersja 2−kanałowa ..................................... 2144 pomiarów/kanał
wersja 4−kanałowa ..................................... 1398 pomiarów/kanał

czas między rejestr. ............................................... od 1 min do 24 godzin
zegar czasu rzeczywist. ...................... dopuszczalny błąd ±3 min/miesiąc
podtrzymanie danych i czasu ....................... bateryjne około 12 miesięcy
wejścia maks. 4: .............................. Pt100 (Pt500, Pt1000 − na zamów.),

termopary typu J, K, S lub analogowe: ....... 0...20mA, 4...20mA,
0...5V, 0...10V

interfejs komunikacyjny .............. RS232, dyskietka z oprogramowaniem
zasilanie ................................................ 230VAC, 115V, 24V/8VA, 24VDC
stopień ochrony .............................................................. IP65 (od frontu)
temp. pracy ............................................................................. 0oC...+50oC
temp. składowania .............................................................. −10oC...+70oC
obudowa ..................................................................................... tablicowa
wymiary obudowy ........................................................... 144x72x124mm

Rys. 3.

czenia zuøycia energii rejest-
rator wykorzystuje funkcjÍ
ìuúpieniaî. W†trybie tym urz¹-
dzenie ma wygaszone diody
i†wyúwietlacz. Po ìobudzeniuî
w†przypadku braku operacji
na klawiaturze przez 1 minu-
tÍ urz¹dzenie ponownie ìusy-
piaî. W†tab. 2 zawarto naj-
waøniejsze dane techniczne
rejestratora RD-50.

Trzecim systemem rejestra-
cji, proponowanym przez Si-
mex, jest system oparty na
zdalnej akwizycji danych (rys.
3). Taki system, budowany
w†oparciu o†magistralÍ Mod-
bus RTU, umoøliwia jedno-
czesne gromadzenie danych
z†wielu punktÛw pomiaro-
wych. Sk³ada siÍ zazwyczaj
z†lokalnych modu³Ûw prze-
twornikÛw pomiarowych, mo-
du³u rejestruj¹cego oraz stacji
operatorskiej-komputera PC.

Rejestrowane dane mog¹ byÊ
archiwizowane na dysku kom-
putera i†udostÍpniane innym
programom komputerowym.
Odpowiednia konfiguracja pro-
gramu umoøliwia wykonanie
i †drukowanie rapor tÛw
o†okreúlonych porach dnia lub
na ø¹danie operatora. Modu³y
pomiarowe przetwarza j¹
analogowe sygna³y elektryczne
na sygna³ cyfrowy, przesy³any
w†standardzie Modbus RTU
z†wykorzystaniem ³¹cza szere-
gowego RS485. Modu³y rÛøni¹
siÍ miÍdzy sob¹ budow¹ ob-
wodÛw wejúciowych i†s¹ wy-
korzystywane do pomiarÛw
odmiennych wielkoúci elekt-
rycznych.

Aktualnie dostÍpne modu-
³y (na øyczenie z†optoizolacj¹)
mog¹ wspÛ³pracowaÊ z†oporo-
wymi czujnikami temperatury
(Pt100), termoelektrycznymi (J,
K, S), czujnikami z†wyjúciem
napiÍciowym oraz pr¹dowym.
Na uwagÍ zas³uguje fakt, øe
w†jednej sieci moøna pod³¹-
czyÊ do 128 przetwornikÛw
bez koniecznoúci stosowania
wzmacniaczy buforowych. Na
rys. 3 pokazano przyk³ad sys-
temu rejestruj¹cego rozproszo-
ne dane zbudowanego w opar-
ciu o urz¹dzenia opisane
w artykule.

Czytelnikom zainteresowa-
nym moøliwoúciami i†budow¹
systemÛw przesy³u danych
proponujÍ lekturÍ artyku³u po-
úwiÍconego zdalnej akwizycji
danych, opubl ikowanego
w†EP3/2001.
Dariusz Kocerba, Simex

Artyku³ powsta³ w†oparciu
o†materia³y udostÍpnione
przez firmÍ Simex, tel. (0-58)
342-14-26...28, www.simex.-
com.pl.


