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towana obudowa, a†do wykonania
obudowy i†klawiszy zastosowano
wysokiej jakoúci materia³y. Nie razi
takøe zastosowanie gumowych
przyciskÛw. Czo³owi producenci
b¹dü co b¹dü teø je stosuj¹, wiÍc
nie traktujÍ tego jako wady. Czytel-
nie i†ergonomicznie rozmieszczenie
poszczegÛlnych elementÛw regula-
cyjnych okaza³o siÍ bardzo istotne
w†praktyce.
Poddawany prÛbom oscyloskop

cyfrowy GDS820S jest przedstawi-
cielem rodziny szeúciu przyrz¹dÛw
tej klasy, bÍd¹cych w†ofercie Inste-
ka. Moøna powiedzieÊ, øe jest
w†niej ìúredniakiemî. Posiada pas-
mo analogowe 150 MHz przy czÍs-
totliwoúci prÛbkowania 100 MSa/s,
ale dziÍki zastosowanemu patento-
wi (notabene Tektronixa) - Equiva-
lent Time Sampling, parametr ten
osi¹ga ca³kiem przyzwoit¹ wartoúÊ
25 GSa/s. Obowi¹zuje ona niestety
tylko dla przebiegÛw okresowych.
£adny mi ìúredniakî...
Kaødy z†dwÛch kana³Ûw jest wy-

posaøony w†pamiÍÊ prÛbek o†po-
jemnoúci 125 kpunktÛw. Ekran LCD
o†przek¹tnej 5,7" (w badanej wersji

mono, ale s¹ takøe wersje z†ekra-
nem kolorowym) jest podzielony na
12 dzia³ek w†poziomie i†8 w†pionie.
Poza obszarem roboczym wyúwiet-
lane teø s¹ pewne informacje do-
datkowe, jak wartoúci nastaw czy
menu. RozdzielczoúÊ pionowa ekra-
nu wynosi 8†bitÛw. CzÍstotliwoúÊ
mierzonych przebiegÛw jest wy-
úwietlana na 6†cyfrach. Oscyloskop
wyposaøono w†wiele sposobÛw wy-
zwalania, zapewniaj¹c stabilnoúÊ
obrazu chyba w†kaødych warun-
kach. Akwizycja danych moøe byÊ
prowadzona w†trybie prÛbkowania,
wykrywania impulsÛw szpilkowych
lub uúredniania. Niezaleønie od te-
go, mamy do dyspozycji wyúwiet-
lanie przebiegÛw z†tzw. akumulacj¹.
Opcja ta jest bardzo przydatna pod-
czas analizowania fluktuacji fazo-
wych i†amplitudowych sygna³u. Do
okreúlenia zaú zaleønoúci fazowych
miÍdzy dwoma sygna³ami úwietnie
nadaje siÍ praca w†trybie X-Y,
oczywiúcie rÛwnieø dostÍpna
w†GDS820S. Ciekawe moøliwoúci s¹
ìzaszyteî pod klawiszem Save/Re-
call. Pozwala on na zapamiÍtanie
15 rÛønych nastaw przyrz¹du, wy-

Ekspansja uk³adÛw
cyfrowych
w†urz¹dzeniach
pomiarowych
spowodowa³a, øe ich
parametry uleg³y
znacz¹cej poprawie,
natomiast ceny
zbliøy³y siÍ do
realiÛw takøe mniej
zasobnych
elektronikÛw.
W†artykule
przedstawiamy
rynkow¹ nowoúÊ -
cyfrowy oscyloskop
firmy Instek - ktÛry
jest idealnym przyk³adem nowoczesnego
urz¹dzenia, ktÛrego parametry
pozwalaj¹ traktowaÊ powaønie, a†cenÍ
moøna okreúliÊ jako przyjazn¹.

Moja mama zawsze mawia³a, øe
ìbiednego nie staÊ na tanie rzeczyî.
Ostatnio przekona³em siÍ o†tym na
w³asnej skÛrze kupuj¹c w†promocji
w†jakimú hipermarkecie T-shirta,
ktÛry nie dotrwa³ w†ca³oúci do pier-
wszego prania. Gdyby chociaø jakiú
napis informowa³ mnie, øe jest to
produkt jednorazowy...
Wyci¹gaj¹c wnioski z†doúwiad-

czeÒ podobnych wspomnianemu,
nieufnie przystÍpowa³em do testÛw
cyfrowego oscyloskopu firmy Instek
zw³aszcza, øe jego cena wzi¹wszy
pod uwagÍ deklarowane przez pro-
ducenta parametry jest atrakcyjna.
Jaúniejszym punktem by³ fakt, øe
Instek nie jest firm¹ tak anonimo-
w¹, jak byÊ moøe nam siÍ wydaje.
Przypomnia³em sobie bowiem, øe
jakiú czas temu testowa³em genera-
tor arbitrarny tego samego pocho-
dzenia, ktÛry zdoby³ sobie moje du-
øe uznanie. Oúmielony nieco tym
wspomnieniem z†zaciekawieniem
otworzy³em pude³ko. Wielokrotnie,
przy rÛønych okazjach mÛwi siÍ
o†tzw. pierwszym wraøeniu. W†tym
przypadku by³o ono jak najbardziej
pozytywne: bardzo ³adnie zaprojek-

Alternatywa
Instek GDS820S
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Cena netto: ............................................ 4100 z³.

Przyrz¹d do testów udostêpni³a firma NDN,
www.ndn.com.pl, tel. (22) 641-15-47.

Szczegó³owe dane techniczne s¹ dostêpne na
stronie: http://www.goodwill.com.tw/Products/
GDS-820-840_E.htm.

Dodatkowe informacje

korzystywanych pÛüniej w†trybie
programowym, a†takøe okreúlenie
dopuszczalnego marginesu zmian
mierzonego sygna³u, sprawdzanego
nastÍpnie funkcj¹ Go-NoGo. Jeúli
mierzony przebieg wykroczy poza
zdefiniowany zakres, generowany
jest sygna³ b³Ídu, ktÛrym moøe byÊ
wbudowany buzzer lub specjalny
sygna³ Go-NoGo. Jest on wyprowa-
dzony na tylnej úcianie oscylosko-
pu. Jak wiÍkszoúÊ oscyloskopÛw
cyfrowych, takøe GDS820S dyspo-
nuje bogatymi zdolnoúciami pomia-
rowymi. Bez problemu moøna
okreúliÊ wartoúÊ miÍdzyszczytow¹,
maksymaln¹ i†minimaln¹, úredni¹,
skuteczn¹ (RMS), czÍstotliwoúÊ,
okres. Bez koniecznoúci ømudnego
ustawiania kursorÛw, oscyloskop
podaje czasy narastania i†opadania
impulsÛw, a†takøe wspÛ³czynnik
wype³nienia mierzonego przebiegu.
Maj¹c taki przyrz¹d, w†wielu przy-
padkach staje siÍ zbÍdne posiada-
nie analizatora widma - zastÍpuje
je funkcja FFT. WymianÍ danych
pomiÍdzy oscyloskopem, a†np.

komputerem umoøliwia wbudowany
interfejs RS232 oraz USB. GPIB wy-
stÍpuje opcjonalnie.
Przesiadka z†oscyloskopu analogo-

wego, na cyfrowy moøe byÊ czasa-
mi niezbyt mi³a. Przebiegi na ekra-
nie LCD wygl¹daj¹ nieco inaczej
niø na lampie oscyloskopowej, ina-
czej teø s¹ tworzone (wymagaj¹
akwizycji danych). RozdzielczoúÊ 8-
bitowa wyraünie nadaje im ìcyfro-
wegoî charakteru. W†zamian za to
dostajemy naprawdÍ wiele funkcji
niemoøliwych do uzyskania w†oscy-
loskopie analogowym. Pomocny
w†odpowiednim ustawieniu wszyst-
kich pokrÍte³ i†przyciskÛw okazuje
siÍ czÍsto klawisz Auto set. Nie
znam jednak chyba takiego elektro-
nika, ktÛry od razu nie zacz¹³by
krÍciÊ wszystkim, czym siÍ da. Tu
niestety czyha doúÊ duøe niebezpie-
czeÒstwo - spokojnie jednak, nam
nic nie grozi! Chodzi o†to, øe na
ekranie moøemy zobaczyÊ zupe³nie
co innego, niø siÍ spodziewamy.
Prawa fizyki s¹ bezlitosne. Przed
rozpoczÍciem pracy z†takim oscylo-

skopem jak GDS820S, warto zapoz-
naÊ siÍ z†teori¹ dotycz¹ca prÛbko-
wania sygna³Ûw, w†szczegÛlnoúci
z†twierdzeniem Nyquista.
Jak to czÍsto bywa po przeprowa-

dzonych testach, z†øalem muszÍ
chowaÊ przyrz¹d do pude³ka. Tych
kilka godzin, ktÛre mu poúwiÍci-
³em, by³y dla mnie prawdziw¹
przyjemnoúci¹. MyúlÍ, øe podobne
odczucia maj¹ takøe jego uøytkow-
nicy. Z†pewnoúci¹ nie bÍdzie to dla
nich zabawka jednorazowa, a†na-
prawdÍ bardzo uøyteczne narzÍdzie
w†profesjonalnych poczynaniach.
Uøyteczne i†niezbyt drogie.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl


