čtenářský servis

Záznam událostí multimetrem Fluke 189
(Dokonãení z ãísla ST 9/2005)
Pokraãujeme popisem zpÛsobÛ
záznamu do pamûti, které umoÏÀuje multimetr Fluke 189 a jaké moÏnosti pfiiná‰í program
FlukeView® Forms.

Kdy je vhodné použít
kratší intervaly záznamu

– chceme nûjaká data pro pfiípad zpûtné vazby, ale hlavnû nás zajímá zachycení
pfiechodov˘ch jevÛ ze zachycen˘ch událostí.

Spuštění a zastavení
záznamu z panelu přístroje
Spu‰tûní nebo zastavení celého záznamu na pfiístroji je velmi jednoduché. Jednodu‰e vy-

stroje. NezapomeÀme v‰ak, Ïe
Fluke 189 není schopen zobrazit pfiímo kter˘koliv údaj zachycen˘ z událostí (kter˘ je pfiesto
v pamûti) nebo minimální a maximální hodnotu z dat zachycen˘ch z intervalu.
To, co mÛÏete vidût na displeji, je prÛmûrná hodnota pro
kaÏd˘ zachycen˘ interval.

Pro vût‰inu pfiípadÛ postaãí
pouÏít v˘robcem pfiednastaveZobrazení dat užitím
nou hodnotu 15 minut pro inprogramu FlukeView® Forms
terval záznamu bez ohledu na
Dal‰í moÏnosti zobrazení zato, co se stane s prostorem pro
chycen˘ch dat, nabízí program
záznam událostí. Ale pfiece jen
FlukeView® Forms. Tento projsou pfiípady, kdy je vhodné
gram má nûkolik zpÛsobÛ, jak
pouÏít interval krat‰í. Zde nazobrazit data v grafické podobû
znaãíme nûkteré z nich:
nebo v tabulkách.
– potfiebujeme definovat miVelmi dÛleÏitá schopnost
nimální, maximální a prÛprogramu je moÏnost zvût‰it
mûrné hodnoty pro intervagrafy obsahující údaje z udály krat‰í neÏ 15 min,
lostí a získat tak lep‰í pfiedsta– máme pomalu se mûvu o tom, co se v dané
nící signál a chceme
dobû se signálem dûlo.
Data pfienesená do
vût‰í detaily o zmûnách
PC pomocí FlukeView®
okna stability +4 %,
– záznam, kter˘ chceme
Forms lze samozfiejmû
pofiídit, není pfiíli‰
uloÏit do databáze pro
dlouh˘ a víme, Ïe pfiídal‰í zpracování, vytvástroj bude schopen zafiet z nich mûfiicí protochytit v‰echna data
koly, ãi je exportovat do
tomto v intervalu,
jin˘ch programÛ vãetnû
– nemáme-li program
oblíbeného MS Excel.
FlukeView® Forms, nebudeme schopni proJak se data zachycená
hlédnout data událostí
jako události a data
Obr. 1 FlukeView® Forms umožňuje zobrazit
z displeje pfiístroje. Na
z intervalů míchají
všechna data zachycená během záznamu
pfiístroji jsme schopni
dohromady
prohlíÏet pouze data
Jak jsme jiÏ fiekli, Fluke
odpovídající prÛmûrné hod- berete funkci vstupu pfiístroje 189 mÛÏe zachytit data událosnotû a data v koneãném ãase a spustíte záznam stiskem klá- tí navíc k datÛm zachycen˘m
kaÏdého intervalu.
vesy LOGGING. Jsou-li v této v nastaven˘ch ãasov˘ch interchvíli v záznamové pamûti nû- valech. ProtoÏe jsou ukládájaká data, zeptá se pfiístroj do- ny dva druhy dat, mohlo by
Kdy je vhodné
tazem CLR, zda chceme tato dojít k omylu pfii zji‰Èování, japoužít delší interval
V nûkter˘ch pfiípadech bude- data vymazat.Jakmile je pamûÈ k˘m zpÛsobem jsou uloÏena.
me chtít, aby interval zachyco- ãistá, zaãne záznam. Na disple- FlukeView® Forms umoÏÀuje
vání dat byl del‰í neÏ 15 minut ji se zobrazí znaãka LOG, ãas zobrazit v‰echna tato data zanastaven˘ z v˘roby. Mohou to trvání záznamu a poãet zazna- chycená bûhem záznamu (námenan˘ch intervalÛ. Bude také zornû zobrazeno na obr 1).
b˘t tyto situace:
– chceme mít definované mi- blikat mal˘ symbol MEM, upoV horní ãásti obr. 1 je ãasonimální, maximální a prÛ- zorÀující, Ïe data jsou ukládána. vá osa ukazující vÏdy konce inmûrné hodnoty v nastavetervalÛ zachycení a zaãátky
n˘ch intervalech, které jsou Zobrazení zachycených
dal‰ích. Záznam zaãíná na T0.
del‰í neÏ 15 min,
Intervaly jsou oznaãeny konci
dat přímo na přístroji
– chceme mít minimální rozpû- Po ukonãení záznamu máme I1, I2, I3 a I4. ve spodní ãásti
tí mezi kter˘mkoliv úda- dvû moÏnosti jak si prohléd- obr. 1 je ãasová osa ukazující,
jem pofiízen˘m z událostí nout zachycená data. MÛÏe- kdy pfiístroj zachytil stabilní
a údajem z intervalu a nejsme me je pfievést do programu nebo nestabilní signál. Záznam
ochotni vypnout intervalové FlukeView® Forms nebo se zde zaãíná stabilní periodou,
zachycování nastavením to- mÛÏeme podívat na omezenou pokraãuje dvûma periodami
hoto intervalu na 00:00,
ãást dat pfiímo na displeji pfií- nestability. Ve stfiední ãásti ob-
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rázku je prÛbûh vlastních událostí. Z obr. 1 je dále patrné, Ïe
v pravideln˘ch intervalech jsou
pfiidány záznamy z intervalÛ.
V‰imnûme si, Ïe po ukonãení
intervalu následuje perioda
stability nebo nestability a následuje nová perioda záznamu.
Grafy a tabulky FlukeView®
Forms umoÏÀují zobrazit v‰echna data zachycená bûhem záznamu, umoÏÀují rovnûÏ zobrazit pouze data z událostí nebo
jen data z intervalÛ, pokud je
to tfieba.

Záznam pomocí FlukeView®
Forms v reálném čase
FlukeView® Forms od verze
1.5 podporují záznam událostí
v reálnem ãase, kdy data jsou
pfiímo posílána do PC (pokud
není na pfiístroji nastavena funkce intervalového záznamu).
Máme tedy moÏnost nechat
rozhodovat o záznamu událostí multimetr nebo program.
Pokud bude o záznamu rozhodovat pfiístroj, získáme nejlep‰í rozli‰ení (minimální ãas
detekce) pro detekci a záznam
událostí. Multimetr má pfiechodnou vyrovnávací pamûÈ
s deseti pozicemi, které program postupnû ãte a tudíÏ nemohou b˘t ztraceny ani krátké
události.
Zvolíme-li, aby o záznamu
rozhodoval program FlukeView®
Forms, dostaneme pomalej‰í
ãas detekce, ale moÏnost znovu
ãíst data z obou displejÛ pfiístroje.
Multimetr Fluke 189 tak není jen bûÏn˘ multimetr s pamûtí, ale Ïe jde o inteligentní pfiístroj s obrovsk˘mi moÏnostmi
vyuÏití jak v oblasti v˘voje, tak
i v prÛmyslové údrÏbû.
Dal‰í podrobnosti o pfiístroji
lze získat od zástupce znaãky
Fluke, spoleãnosti Blue Panther
instruments (také na stránce
www.blue-panther.cz) nebo na
Mezinárodním strojírenském
veletrhu, kter˘ se koná ve dnech
3.–7. 10. 2005 na V˘stavi‰ti
v Brnû. Expozici Blue Panther
instruments naleznete v pavilonu C, pod ãíslem 159.
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