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HPS40
w†tym przypadku planowane
zadania. Jeúli maj¹ to byÊ pra-
ce konstrukcyjno-uruchomie-
niowe, zdecydowanie sk³ania³-
bym siÍ do przyrz¹dÛw wir-
tualnych, a†najlepiej taÒszych
stacjonarnych. W†serwisie niezast¹-
piony moøe siÍ okazaÊ oscyloskop
przenoúny, nawet najprostszy.
Dok³adne i†skomplikowane pomiary
naleø¹ tu do rzadkoúci, czÍúciej is-
totne jest raczej tylko stwierdzenie,
czy odpowiedni przebieg wystÍpuje
w†danym punkcie pomiarowym,
czy teø nie.

HPS40 od úrodka
Przyznam, øe zawsze z†mieszany-

mi uczuciami podchodzÍ do ma-
³ych oscyloskopÛw przenoúnych.
Podobnie by³o i†w†tym przypadku,
gdy otwiera³em walizeczkÍ skrywa-
j¹c¹ now¹ propozycjÍ Vellemana†-
rÍczny oscyloskop HPS40. Tym bar-
dziej zaskoczy³a mnie solidnoúÊ
wykonania przyrz¹du - czasami
nasuwa siÍ pytanie, czy oby ta so-
lidnoúÊ nie jest przesadzona i†nie
stanowi czynnika niepotrzebnie
zwiÍkszaj¹cego cenÍ.
Po bardzo pozytywnym pierw-

szym wraøeniu, moja ciekawoúÊ, co
HPS40 kryje ìpod mask¹î, zosta³a
spotÍgowana. Jak przysta³o na ìpo-
rz¹dnegoî uøytkownika, zapoznawa-

nie siÍ z†przyrz¹dem zacz¹³em od
przejrzenia instrukcji obs³ugi, po
czym  dopiero siÍgn¹³em po przy-
rz¹d.  Pojemnik na bateriÍ by³
jednak pusty, co mnie nie zdziwi-
³o. Na szczÍúcie do oscyloskopu
jest dodawany zasilacz. Zuøycie
energii przez HPS40 jest doúÊ du-
øe. Alternatywnym zasilaniem mo-
øe byÊ chyba jedynie zestaw 5†aku-
mulatorÛw NiCd lub NiMH (³ado-
warka jest w†oscyloskopie), choÊ
producent proponuje rÛwnieø stoso-
wanie baterii alkalicznych. Oscylo-
skop w†czasie normalnej pracy po-
biera pr¹d†170†mA, jeúli w³¹czone
jest podúwietlenie ekranu, pobÛr
pr¹du wzrasta do 240†mA, w†stanie
standby spada natomiast do ok.
600†µA. Trzeba przyznaÊ, øe pod-
úwietlanie znacznie podnosi kom-
fort pracy. Producent szacuje, øe na
jednym zestawie baterii moøna pra-
cowaÊ ok. 20 godzin. Mi³ym zasko-
czeniem by³a jakoúÊ rysowanych
oscylogramÛw. Przyczynia siÍ do
tego rozdzielczoúÊ wyúwietlacza
rÛwna 112x192 punktÛw.

Oscyloskopy moøna podzieliÊ na rÛøne kategorie.

Mog¹ to byÊ przyrz¹dy stacjonarne, przenoúne lub

coraz popularniejsze wirtualne w postaci jedynie

przystawki do komputera. Wszystkie maj¹ jedn¹,

wspÛln¹ w³aúciwoúÊ - wyúwietlaj¹ przebiegi czasowe

(kszta³ty) sygna³Ûw wejúciowych na ekranie. RÛønice

w†budowie decyduj¹ jednak o†cechach uøytkowych.

Jaki wybraÊ?

Powiedzmy sobie szczerze: nie
ma to jak porz¹dny oscyloskop sta-
cjonarny. Jego g³Ûwn¹ zalet¹ jest
niew¹tpliwie to, øe umoøliwia pro-
wadzenie bardzo skomplikowanych
pomiarÛw w†oparciu o†- liczne na
ogÛ³ - odpowiednie bloki sprzÍtowe
rozszerzaj¹ce moøliwoúci funkcjo-
nalne. Stanowi¹ one nierzadko bar-
dzo z³oøone, chronione licznymi
patentami przystawki. Ceny takich
przyrz¹dÛw z†oczywistych powo-
dÛw nie mog¹ byÊ niskie, wiÍc†po-
zwalaj¹ sobie na nie jedynie wys-
pecjalizowane pracownie lub pla-
cÛwki edukacyjne.
PrzeciÍtnemu elektronikowi na

ogÛ³ nie jest potrzebny oscyloskop
o†szczegÛlnie wyrafinowanych moø-
liwoúciach pomiarowych. I†tu poja-
wia siÍ dylemat, poniewaø†w†zbli-
øonej grupie cenowej moøna spo-
tkaÊ zarÛwno oscyloskopy wirtual-
ne, jak i†przenoúne. Czynnikiem de-
cyduj¹cym o†wyborze powinny byÊ

oscyloskop
(bardzo)
osobisty

HPS40
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Co i†jak moøna mierzyÊ za
pomoc¹ HPS40?
Waøniejsze dane techniczne oscy-

loskopu przedstawiono w†tab. 1. Wy-
nika z†nich, øe nie bÍdzie siÍ on na-
dawa³ do wszystkich prac konstruk-
cyjno-uruchomieniowych. Decyduje
o†tym niezbyt szerokie pasmo i†nie-
wielka czÍstotliwoúÊ prÛbkowania.
Z†drugiej strony, jak na przyrz¹d tej
klasy, parametry jakimi dysponuje
HPS40 mog¹ byÊ raczej powodem do
dumy niø wstydu dla jego
konstruktorÛw. Najlepsz¹ ocen¹ przy-
datnoúci oscyloskopu dla danego
uøytkownika jest stosunek moøliwoú-
ci do ceny. Niestety, nie ma jakiejú
obiektywnej metody jego wyliczania.
HPS40 dysponuje jednym kana³em

pomiarowym. Na wyposaøeniu znaj-
duje siÍ sonda pomiarowa o†regulo-
wanym stopniu podzia³u - x1 lub
x10 zakoÒczona wtykiem BNC. Od-
powiednie gniazdo znajduje siÍ
w†gÛrnej czÍúci obudowy oscylosko-
pu. Wyúwietlacz graficzny moøe
pracowaÊ w†kilku trybach (rys. 1).
W†zaleønoúci od tego, czy zaleøy
nam bardziej na ogl¹daniu kszta³tu
mierzonego sygna³u, czy na jego
wartoúciach liczbowych, moøemy
wybraÊ najbardziej odpowiedni¹ for-
mÍ prezentowania wynikÛw. W†ten
sposÛb moøemy przekszta³ciÊ oscy-
loskop w†np. woltomierz cyfrowy.

Oscylogramy mog¹ byÊ wyúwiet-
lane na tle siatki u³atwiaj¹cej szyb-
kie dokonywanie obliczeÒ. Gdy jed-
nak zaciemnia ona obraz, moøna j¹
wy³¹czyÊ. Specjalne suwaki wzd³uø
dolnej i†prawej krawÍdzi oscylogra-
mu wskazuj¹, jaki fragment pamiÍ-
ci prÛbek jest aktualnie widoczny.
Za pomoc¹ klawisza X/Y-pos moø-

na przesuwaÊ przebiegi zarÛwno
w†poziomie, jak i†w†pionie. OperacjÍ
tÍ wspomagaj¹ klawisze przesuwu,
umieszczone w†kszta³cie rozetki na
p³ycie czo³owej. Przybieraj¹ one rÛø-
ne znaczenia w†zaleønoúci od tego,
ktÛry klawisz funkcyjny by³ wciú-
niÍty wczeúniej. Jeúli np. naciúniÍto
klawisz t-V/div, to klawisze przesu-
wu poziomego bÍd¹ s³uøy³y do
zmiany parametrÛw podstawy czasu,
a†klawisze przesuwu pionowego bÍ-
d¹ zmienia³y czu³oúÊ wejúciow¹. Po-
dobnie dzieje siÍ w†przypadku na-
ciúniÍcia klawisza Trigger. Tym ra-
zem bÍdzie zmieniany poziom i†ro-
dzaj wyzwalania oraz zbocze wy-
zwalaj¹ce. Wybranie danej opcji jest
sygnalizowane wyúwietleniem odpo-
wiedniego symbolu na ekranie,
a†jeúli to konieczne, pojawia siÍ
rÛwnieø odpowiednia wartoúÊ licz-
bowa zwi¹zana z†nastaw¹, np. czu-
³oúÊ wejúciowa lub podstawa czasu.
Jedn¹ z†funkcji klawisza Display-

setup jest ustawianie niektÛrych pa-

rametrÛw oscyloskopu. Moøna m.in.
wybraÊ czas automatycznego wy³¹-
czania zasilania (15 minut, 1†godzi-
na lub wy³¹czenie tej opcji), wejúÊ
do procedury kalibracji po³oøenia
centralnego Y, wybraÊ rodzaj trans-
misji danych przez port szeregowy
- format binarny lub ASCII.
Oscyloskop HPS40 dysponuje kil-

koma funkcjami pomiarowymi dzia-
³aj¹cymi rÛwnoczeúnie z†wyúwietla-
niem oscylogramÛw. Do wyboru
wielkoúci mierzonych s³uøy specjal-
ny klawisz z†symbolicznym rysun-
kiem miernika wskazÛwkowego. Op-
rÛcz typowych parametrÛw, takich
jak: wartoúÊ maksymalna, minimal-
na, miÍdzyszczytowa, True RMS,
moøna ponadto mierzyÊ napiÍcia
wzglÍdne dBV (wartoúci¹ odniesie-
nia jest 1†V), napiÍcia dBm (odnie-
sieniem jest 0,775 V), dB z†definio-
wanym przez uøytkownika napiÍ-
ciem odniesienia. Pomiary wzglÍdne
mog¹ byÊ wykonywane dla wartoúci
AC lub True RMS. DoúÊ niespoty-
kane s¹ pomiary mocy akustycznej,
co moøe†sugerowaÊ zakres zastoso-
waÒ przyrz¹du. Moc akustyczna
(AC, AC+DC lub szczytowa) jest ob-
liczana na podstawie zmierzonego
napiÍcia przy za³oøeniu kilku typo-
wych impedancji obci¹øenia, np. 2,
4, 8, 16 lub 32 Ω. Uzupe³nieniem
powyøszych funkcji s¹ pomiary ek-
ranowe. Do ich usprawnienia s³uø¹
dwa markery (znaczniki) poziome
i†dwa pionowe. DziÍki nim moøna
okreúlaÊ zaleønoúci czasowe i†napiÍ-
ciowe oscylogramÛw. Do tego celu
najlepiej jest wybraÊ tryb wyúwiet-
lania np. taki jak na rys. 2. Kaødo-
razowe przesuniÍcie dowolnego
znacznika bÍdzie powodowa³o na-
tychmiastow¹ modyfikacjÍ wynikÛw
prezentowanych w†czÍúci numerycz-
nej. Jeúli na ekranie oscyloskopu wi-
doczne s¹†pewne fluktuacje przebie-
gÛw, przed rozpoczÍciem obliczeÒ
wygodnie jest zamroziÊ je za pomo-
c¹ klawisza Memory. Aby wyúwiet-
lane wyniki by³y miarodajne, trzeba
wybraÊ parametry sondy pomiaro-
wej. S³uøy†do tego klawisz Probe
x1/x10. W†przypadku do³¹czania
wysokich napiÍÊ  do wejúcia (maks.
100 Vpp), naleøy pamiÍtaÊ o†prze³¹-
czeniu sondy w†stan x10. Nieodpo-
wiedni dobÛr tego parametru moøe
spowodowaÊ uszkodzenie obwodÛw
wejúciowych oscyloskopu. U³atwie-
niem optymalnego doboru podstawy
czasu i†czu³oúci wejúciowej moøe
byÊ klawisz Auto. Po jego naciú-
niÍciu oscyloskop ustawia te para-
metry w†sposÛb umoøliwiaj¹cy

Rys. 1
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przejrzyste wyúwietlanie przebiegÛw
na ekranie. Na ogÛ³ siÍ to udaje, ale
zdarzaj¹ siÍ problemy.
Na wyposaøeniu przyrz¹du znajdu-

je siÍ kabel transmisyjny, s³uø¹cy do
do³¹czenia HPS40 do komputera po-
przez RS232. Niestety w†zestawie nie
ma øadnego programu s³uø¹cego do
odbierania danych z†oscyloskopu.
Trzeba go dopiero úci¹gn¹Ê ze strony
http://www.velleman.be. TransmisjÍ
inicjuje siÍ naciúniÍciem i†przytrzy-
maniem klawisza Memory. Do³¹czenie
oscyloskopu do komputera pozwala
na ³atwe wykonywanie zrzutÛw ekra-
nowych, ktÛre nastÍpnie moøna do³¹-
czaÊ np. do dokumentacji pomiarÛw
lub bezpoúrednio drukowaÊ.
Oscyloskop HPS40 jest przyrz¹dem

przenoúnym i†w†wielu przypadkach
bÍdzie zasilany zestawem baterii lub
akumulatorÛw. KrÛtkie naciúniÍcie
klawisza w³¹czaj¹cego zasilanie po-
woduje uaktywnienie funkcji Auto

Tab. 1. Dane techniczne oscyloskopu HPS40
Czêstotliwoœæ próbkowania 40 MS/s dla sygna³ów okresowych

10 MS/s dla sygna³ów nieokresowych
Pasmo 3 dB od 5 MHz dla 5 mV/dz. do 12 MHz dla 50 mV, 1 V i 20 V/dz.
Impedancja wejœciowa 1MΩ//20pF
Maksymalne napiêcie wejœciowe 100 V(AC+DC), 200 Vpp(AC)
Typ sprzê¿enia DC, AC, GND (dla funkcji automatycznego zerowania)
Rozdzielczoœæ pionowa 8 bitów ±1 bit
Rodzaje wyzwalania Normalne, pojedyncze, tryb rejestratora dla podstawy czasu ≤1s/dz
Poziomy wyzwalania Regulacja w 8 krokach
Rozdzielczoœæ wyœwietlacza LCD 112x192 punkty z podœwietlaniem
Pamiêæ próbek 256 próbek w dwóch pamiêciach, na ekranie widocznych jest

jednoczeœnie 179 próbek
Pomiar dBm -73 dB do +40 dB (60 dB z sond¹ x10), dok³adnoœæ ±0,5 dB
(0 dBm=0,775 V na 600 Ω)
Pomiar dBV (0 dBV=1 V) -75 dB do +38 dB (58 dB z sond¹ x10), dok³adnoœæ ±0,5 dB
Pomiar True RMS od 0,1 mV do 80 V (do 400 Vrms z sond¹ x10), dok³adnoœæ 2,5%
Czu³oœæ peak to peak AC 0,1 do 160 V (1 mV do 1000 V z sond¹ x10), dok³adnoœæ 2%
(dla sinusoidy)
Podstawa czasu 50 ns do 1h/dz., regulacja w 32 krokach
Regulacja czu³oœci wejœciowej 5 mV do 20 V/dz. lub 50mV do 200 V/dz. z sond¹ x10
Sygna³ kalibracyjny ok. 2 kHz, 4,5 Vpp

Zasilanie 9 VDC, min. 300 mA
Baterie AA 5 szt. lub akumulatory NiCd/NiMH
Pr¹d ³adowania 90 mA
Pobór pr¹du 170 mA, 240 mA z podœwietlaniem, <600 µA w stanie standby
Zakres temperatur pracy 0 do 50oC
Wymiary 105 x 220 x 35 mm
Inne Funkcja Autopower, wykrywanie roz³adowania baterii,

wspó³praca z komputerem PC

Rys. 2
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power. Powoduje ona, øe po zada-
nym czasie (15 minut lub 1†godzina)
przyrz¹d zostanie wy³¹czony. Ponad-
to w†tym trybie po ok. jednej minu-
cie aktywnoúci bÍdzie rÛwnieø auto-
matycznie wygaszane podúwietlanie
wyúwietlacza. Podczas korzys-
tania†z†zasilacza te udogodnienia mo-
g¹ byÊ raczej utrudnieniem. Dlatego
teø przewidziano moøliwoúÊ rezygna-
cji z†funkcji Auto power. Wystarczy
przytrzymaÊ d³uøej klawisz w³¹czaj¹-
cy zasilanie. Dodatkow¹ korzyúci¹
bÍdzie w†tym przypadku ci¹g³e pod-
úwietlanie wyúwietlacza.

Czas na podsumowanie
Oscyloskop HPS40 robi wraøenie

przyrz¹du wykonanego bardzo so-
lidnie. Jak wykaza³y testy, takim
teø jest. W³aúciwie nie ma s³abych
punktÛw, ale dla profesjonalistÛw
moøe byÊ niewystarczaj¹cy. Przy-
dzielenie HPS40 serwisantom pra-
cuj¹cym czÍsto w†terenie na pewno
w†wielu sytuacjach u³atwi im øycie.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Cena brutto:  1950 z³.
Przyrz¹d do testów udostêpni³ Dzia³ Handlowy

AVT, tel. (22) 864-64-82, www.sklep.avt.com.pl,
handlowy@avt.com.pl.

Dodatkowe informacje


