čtenářský servis

Záznam událostí multimetrem Fluke 189
Jednou z hlavních vlastností
multimetru Fluke 189 je jeho
schopnost záznamu do pamûti.
V tomto ãlánku bychom rádi
vysvûtlili, které zpÛsoby záznamu tento pfiístroj umoÏÀuje,
jak vyuÏít záznam událostí.

záznamu, pfiístroj sleduje vstupní veliãinu a ãeká na okamÏik
ustálení. Mezi oblastmi stability je samozfiejmû fiada period
nestabilního signálu. Jakmile

ní vybaven Ïádn˘m grafick˘m
displejem pro jejich zobrazení.
V této chvíli pfiichází v‰ak
na scénu program FlukeView
Forms, kter˘ umoÏÀuje zobra-

Rozdíl mezi Fluke 189
a záznamníkem (loggerem)
Fluke189 nebyl navrÏen jako
klasick˘ pfiístroj s velkou pamûtí pro ukládání dat. Typick˘m úãelem záznamníkÛ dat je
vzorkování vstupního signálu
pfiedem nastavenou vzorkovací
rychlostí za úãelem záznamu
tvaru signálu pro jeho pozdûj‰í
zpracování a zji‰tûní vlastností, které nás zajímají. To ãasto
vyÏaduje co moÏná nejvy‰‰í
vzorkovací rychlost, abychom
neztratili Ïádnou podrobnost
signálu. Problémem pak je potfieba velmi obsáhlé pamûti na
uloÏení sníman˘ch dat. Pfii vlastní anal˘ze záznamu pak vzniká
problém procházení obrovského
mnoÏství nadbyteãn˘ch dat, která pfiedstavují „normální“ stav
sledovaného signálu.
Jak jiÏ bylo fieãeno, Fluke
189 nebyl navrÏen jako pfiístroj
s velkou pamûtí, a pfiesto je
schopen efektivnû sledovat
a zachycovat údaje ze vstupního signálu a umoÏnit tak uÏivateli zjistit, zda sledovan˘
systém pracuje správnû ãi signál je mimo poÏadované meze.
K tomuto slouÏí vlastnost pfiístroje nazvaná event logging –
záznam událostí.

Záznam podle událostí
Multimetr Fluke 189 roz‰ifiuje
funkce známého a populárního
multimetru Fluke 87. Ten pouÏívá funkci nazvanou Touch
Hold (novû oznaãenou jako Auto
Hold). Jakmile je tato funkce
aktivována, pfiístroj ãeká, aÏ
mûfiená veliãina bude stabilní
po definovanou dobu, pak vydá
zvukov˘ signál a zmrazí hodnotu na displeji (Hold). JestliÏe se
vstupní hodnota mûní, pfiístroj
ãeká na novou, stabilní hodnotu. Jakmile se signál ustálí,
zmrazí novou hodnotu na displeji. Záznam událostí u Fluke
189 pracuje podobn˘m zpÛsobem. Je-li Fluke 189 v reÏimu
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suje obsahuje pouze ‰est „událostí“ které je tfieba uloÏit v pamûti pfiístroje v prÛbûhu 36 minut záznamu. V pfiípadû záznamu událostí je tedy tfieba velmi
malé pamûti pro uloÏení dÛleÏit˘ch informací. Pokud bychom zachycovali tyto údaje
klasick˘m zpÛsobem, potfiebovali bychom vzorkování 1 sekunda a záznam 36 minut by
obsahoval 2160 údajÛ o mûfiení, jinak bychom ztratili informaci o detailech signálu.

Stabilní a nestabilní
stav vstupního signálu

Tabulka 1 Typické minimální délky zaznamenatelných
událostí pro různé vstupní veličiny
Vstupní
Minimální
veličina
detekovatelná událost
V stř., mV stř., V ss, mV ss, odpor, spojitost obvodu,
50 ms
test diod, A stř., mA stř., µA stř., A ss, mA ss, µA ss
výjimky: 50 mV ss, 500 Ω, 5 A ss, 50 mA ss, 500 µA ss
100 ms
stř. + ss V, stř. + ss mV, stř. + ss A, stř. + ss mA, stř. + ss µA
1.5 s
výjimka: stř. + ss 5 V
3s
vodivost
250 ms
kapacita (1 µF je 6,7 vzorků/s)
300 ms
teplota
500 ms
frekvence a za tímto údajem: V stř., mV stř., V stř., mV ss,
50 ms
odpor, spojitost, test diod, A stř., mA stř., µA stř., A ss,
mA ss, a µA ss
frekvence a za tímto údajem: 50 mV ss, 500 Ω, 5 A ss,
100 ms
50 mA ss, 500 µA ss

v‰ak nastane okamÏik stabilního signálu, pfiístroj namûfienou hodnotu uloÏí do pamûti.
Informace, které ukládá do pamûti spolu s namûfienou hodnotou, jsou: zaãátek periody,
konec periody, dále pak maximální, minimální a stfiední
hodnota signálu mezi tûmito
dvûma ãasy.
Funkce záznamu událostí je
navrÏena tak, aby zaznamenávala pouze dÛleÏité informace popisující jakoukoliv zmûnu. Tedy události na vstupním
signálu.

Údaje ze záznamu událostí
Fluke 189 je v˘born˘ pro záznam pfiechodov˘ch jevÛ, ale ne-

zovat tabulky namûfien˘ch údajÛ nebo grafické prÛbûhy událostí na PC. (Programu FlukeView
Forms se budeme podrobnûji
vûnovat v pfií‰tím ãísle).
Pfiíklad takového zobrazení
je na obr. 1. Podíváme-li se na
zachycené údaje, vidíme, Ïe
záznam zaãíná v 2:12:17 a konãí v 2:48:06. Jeho trvání je 36
minut. Také mÛÏeme vidût, Ïe
mûfien˘ signál byl stabilní velmi dlouho na hodnotû 2 V.
Nastaly zde v‰ak dvû nestability po dobu 11 sekund tûsnû
pfied 2:43. Graf dává pfiedstavu
co se stalo kolem tohoto ãasového okamÏiku. Co je ale zajímavé na tomto pfiíkladu, je to,
Ïe tabulka údajÛ, která jej popi-

V˘‰e jsme uvedli pojem stabilní a nestabilní stav signálu. Co
takov˘ stav definuje? Originální funkce multimetru Fluke 87
zvaná Touch Hold, kterou jsme
zmínili, pouÏívá kritéria „je-li
signál zmûnûn více neÏ o 4 %
z momentálního rozsahu mûfiení“ bude spu‰tûna perioda
nestability. Jakmile za poslední
sekundu signál jednou vstoupí
do pásma 4 % znovu se spustí
perioda stability.
Pro zachycování událostí je
pouÏíván podobn˘ pfiístup, ale
namísto procenta z rozsahu je
pásmo, které je kontrolováno
urãeno procentem z mûfiené hodnoty. „Okno stability“ je v˘robcem pfiednastaveno na 4 %.
Velikost tohoto parametru lze
samozfiejmû zmûnit podle poÏadavku uÏivatele.
Pfii dal‰ím popisu v‰ak budeme pro jednoduchost pouÏívat
tuto pfiednastavenou hodnotu.
Stabilní hodnota bude pokraãovat jako stabilní v pfiípadû, Ïe se vstupní signál nebude
mûnit o více neÏ + 4 % jeho
amplitudy na zaãátku této periody. JestliÏe se v tomto ãase signál
rychle zmûní nebo se posune
mimo toto pásmo, pfiístroj to vyhodnotí jako posun mimo okno
stability. Ukonãí stabilní periodu a zachytí (zaznamená) minimální, maximální a prÛmûrnou
hodnoty signálu za dobu ukonãené stabilní periody. Nyní se
pfiístroj pokusí vstoupit do nové
stabilní periody. Pokud zjistí, Ïe
signál není uvnitfi okna + 4 % po
zkou‰ce zaãít novou stabilní periodu, znamená to Ïe tato ãasová
perioda (úsek) je nestabilní.
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Minimální doba trvání události
Doba „pobytu“ signálu mimo
okno + 4 % pfii rychlé zmûnû
a jeho opûtovn˘ návrat do okna
mohou trvat velmi krátce, a pfiesto Fluke 189 tuto událost zachytí. Typické minimální délky zaznamenateln˘ch událostí
pro rÛzné vstupní veliãiny jsou
uvedeny v tabulce 1.

vlastnost je dobfie vyuÏitelná
pfii zobrazování namûfien˘ch
údajÛ v programu FlukeView
Forms. Nesmíme v‰ak zapomenout, Ïe v tomto reÏimu pfiístroj na svém vlastním displeji
zobrazuje pouze prÛmûrnou
hodnotu z daného intervalu.
Tedy nastavením zachycovacího

vá tedy 707 míst pro uloÏení
dat ze zachycení událostí. Je-li
tfieba více neÏ 288 míst pamûti pro intervalová data, pfiístroj
k tomu vyuÏije kteroukoliv
volnou pozici ze zmínûn˘ch
707. Po zaplnûní v‰ech 995
pozic se intervalov˘ záznam
zastaví.

Určení intervalu záznamu.
Záznam v intervalu
Pokud jste jiÏ experimentovali s funkcí záznamu na Fluke 189, zjistili jste, Ïe pfiístroj je vybaven také moÏností nastavovat interval záznamu v rozsahu 0:00 aÏ
99:59 (hodiny:minuty).
Z v˘roby je nastaveno
15 minut. Velikost tohoto
intervalu záznamu je velmi podobná vzorkovací periodû, známé z tradiãních záznamníkÛ. Narozdíl od tradiãního sbûru dat, kde je pro jedno ãtení uloÏena jedna hodnota, je v‰ak pfii záznamu událostí ukládána minimální, maximální a prÛmûrná hodnota vyhodnocená bûhem nastaveného ãasového intervalu.
Nastavení intervalu záznamu na 00:00 znamená, Ïe pfiístroj bude pracovat v ãistém reÏimu záznamu událostí. Tato
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Obr. 1 Příklad záznamu pořízeného
multimetrem Fluke 189

ãasu na 00:00 znamená, Ïe nebude vidût Ïádná zaznamenávaná data na displeji pfiístroje.
Ve vût‰inû pfiípadÛ pravdûpodobnû budeme chtít nastavit
interval záznamu. Vybereme-li
15 minut, pfiístroj bude zachycovat minimální, maximální
a prÛmûrné hodnoty vyhodnocené ze v‰ech hodnot namûfien˘ch bûhem kaÏd˘ch 15 min.
Pfiístroj bude rezervovat 288
z 995 pamûÈov˘ch míst pro v˘sledky z tûchto intervalÛ. Zb˘-

PfiestoÏe se záznam v intervalu chová stejnû jako
vzorkovací rychlost u bûÏného záznamu, je tfieba se
na nûj dívat ponûkud jinak. Lépe, neÏ se snaÏit
pouÏívat co nejmen‰í vzorkovací interval, je nastavit
tento interval vût‰í. Na
pfiíkladu vysvûtlíme proã.
¤eknûme, Ïe potfiebujeme monitorovat 72 hodin.
Chceme se ujistit jak stabilní
nebo nestabilní je signál v prÛbûhu této doby.
Potfiebn˘ interval, abychom
toto bezpeãnû zjistili, je:
délka testu = minimální interval záznamu/288
Pro 72 hodin, tedy 4320 minut platí 4320/288 = 15 minut.
Tento v˘sledek ukazuje, Ïe interval 15 minut nebo více garantuje spolehliv˘ v˘sledek, Ïe
bude dostatek pamûti pro cel˘ch 72 hodin záznamu.

Vûfiíme-li, Ïe ná‰ signál bude vût‰inou stabilní a dojde jen
k nûkolika událostem, které bude tfieba zaznamenat, mÛÏete
nastavit interval krat‰í, protoÏe
nûkterá z 707 míst pamûti vyhrazená pfiednostnû pro události nebudou pouÏita a mohou
b˘t proto vûnována pro intervalov˘ záznam. Tento trik zkrácení intervalu záznamu funguje pouze tehdy, jestliÏe víme,
Ïe záznam událostí nevyplní
v‰ech 707 míst pamûti. Mysleme v‰ak na to, Ïe pouze s del‰ím intervalem záznamu Fluke
189 zachytí kaÏdou událost
v mûfieném ãase, která znamená zmûnu signálu mimo pásmo
stability + 4 %. Je tfieba je‰tû
pfiipomenout, Ïe kaÏdé automatické pfiepnutí rozsahu pfiístroje zabere dvû pamûÈové pozice v ãásti pamûti pro intervalov˘ záznam. Nûkolik málo
pfiepnutí rozsahu asi nebude
vadit. Ale pokud by mûlo pfii
záznamu docházet k ãastému
pfiepínání, je vhodné pfiístroj
pfiedem nastavit do reÏimu
ruãního pfiepínání rozsahu
a tento volit vhodnû k velikosti mûfiené veliãiny.
(Pokraãování v pfií‰tím ãísle)
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