
HS-801 firmy TiePie jest
dwukana³owym przyrz¹dem
pomiarowym, ktÛry wraz
z†towarzysz¹cym, úwietnie
dopracowanym oprogramowa-
niem moøe byÊ uøywany ja-
ko oscyloskop, analizator
widma, woltomierz czy teø
rejestrator sygna³Ûw. Urz¹-
dzenie oparte jest o†8-bitowy
przetwornik ADC umoøliwia-
j¹cy prÛbkowanie badanych
sygna³Ûw z†maksymaln¹ czÍs-
totliwoúci¹ 100MHz dla jed-
nego kana³u lub 50MHz dla
dwÛch kana³Ûw pracuj¹cych
jednoczeúnie. Pozosta³e para-
metry przyrz¹du powinny
chyba zadowoliÊ rÛwnieø
bardziej wymagaj¹cych uøyt-
kownikÛw.

Pierwsze wraøenia
Wygl¹d zewnÍtrzny HS-

801 od razu sugeruje, øe
p rzy rz¹d zapro j ek towa l i
profesjonaliúci. Jego funk-
cjonalnoúÊ zapewniaj¹ nie
tylko niewielkie wymiary
(65x275x170mm), ale takøe
takie szczegÛ³y jak odpo-
wiednia d³ugoúÊ kabla ³¹-
cz¹cego przyrz¹d z†kompu-
terem czy porz¹dnie wyko-
nane sondy pomia r owe
z†wbudowanymi dzielnika-

mi 1:1 i†1:10. Wbudowany
zasilacz zapewnia prawid-
³ow¹ pracÍ w†zakresie na-
piÍÊ 90..260VAC, a†takøe
12. .24VDC. Odpowiednie
gniazda przy³¹czeniowe wraz
z†w³¹cznikiem zasilania znaj-
duj¹ siÍ na tylnej úciance
przyrz¹du. Z†ty³u znajduje
siÍ takøe wejúcie wyzwala-
nia zewnÍtrznego (BNC)
oraz gniazdo kabla ³¹cz¹ce-
go przyrz¹d z†portem dru-
karkowym komputera. Na
úciance przedniej znajduj¹
siÍ jedynie trzy z³¹cza BNC
stanowi¹ce wejúcia kana³Ûw
CH1, CH2 i wyjúcie genera-
tora arbitralnego oraz sygna-
lizuj¹ca w³¹czenie zasilania
dioda LED.

Oprogramowanie
Program steruj¹cy prac¹

p r z y r z ¹du wypo s a ø ono
w†dobrze przemyúlany i†fun-
kcjonalnie dopracowany in-
terfejs uøytkownika. Wyma-
gania jakie powinien spe³-
niaÊ komputer, aby poradziÊ
sobie z†aplikacj¹ s¹ napraw-
dÍ niewielkie. Producent za-
pewnia, øe wystarcza kom-
puter wyposaøony w†proce-
sor 486 i †8MB pamiÍc i
RAM. årodowisko jest w³aú-
ciwie obojÍtne, to znaczy
moøe to byÊ jeden z†syste-
mÛw Windows 3.xx/95/98/
NT, a†nawet DOS w†wersji

we parametry w†systemie
HS-801 s¹ nastÍpuj¹ce:
- maksymalna czÍstotliwoúÊ
prÛbkowania 100MHz,

- minimalna czÍstotliwoúÊ
prÛbkowania 0,002Hz,

- pod s t awa cza su 1ms /
dz...600s/dz.,

- zakres napiÍÊ wejúciowych
0,1V...80V,

- tryb wyzwalania: CH1,
CH2, zewnÍtrzny, klawia-
tura,

- tryby pracy: CH1, CH2,
CH1+CH2, CH1-CH2, CH2-
CH1, tryb X-Y.
Urz¹dzenie uruchamiamy

z†poziomu g³Ûwnego okna
programu za pomoc¹ ikony
oznaczonej napisem SCOPE.
Uaktywnione w†ten sposÛb

Rys. 1. Rys. 2.

3.3 lub wyøszej. Po zainsta-
lowaniu oprogramowania
i †uruchomieniu apl ikac j i
o†nazwie TiePieSCOPE HS-
801 jest wyúwietlane okno
steruj¹ce (rys. 1 ) , ktÛre
zawiera menu, za pomoc¹
ktÛrego moøemy uaktywniÊ
kaødy z†czterech dostÍpnych
przyrz¹dÛw pomiarowych,
ìdobraÊ siÍî do ogÛlnych
ustawieÒ programu czy uru-
chomiÊ pomoc.

Oscyloskop
Oscyloskop, ze wzglÍdu

na szerokie zastosowanie do
analizy rÛønego rodzaju syg-
na³Ûw, jest chyba najbardziej
uniwersalnym przyrz¹dem
pomiarowym. Jego podstawo-

Oscyloskop HS-801
holenderskiej firmy

TiePie jest doskona³ym
przyk³adem szybkiego
postÍpu w†dziedzinie

wirtualnych przyrz¹dÛw
pomiarowych. Poniewaø
nowoczesne przyrz¹dy
pomiarowe ciesz¹ siÍ

na naszym rynku coraz
wiÍkszym

zainteresowaniem, to
chcemy go Czytelnikom

EP nieco przybliøyÊ. Oscyloskop z dodatkami
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okno oscyloskopu zbudowane
jest w†typowy dla Windows
sposÛb (rys. 2). DostÍp do
poszczegÛlnych opcji przy-
rz¹du odbywa siÍ wiÍc po-
przez pasek MENU oraz
znajduj¹ce siÍ w†gÛrnej czÍú-
ci okna ikony. WiÍkszoúÊ
parametrÛw ustawiaÊ moøe-
my rÛwnieø za pomoc¹ my-
szy. U³atwia to oczywiúcie
pracÍ z†aplikacj¹, tym bar-
dziej, øe w†dolnej czÍúci ok-
na znajduje siÍ automatycz-
nie aktualizowany pasek po-
mocy. Odpowiednie wska-
zÛwki dotycz¹ce wykorzysta-
nia prawego i†lewego przy-
cisku myszy podawane s¹
tam na bieø¹co, w†zaleønoú-
ci od obiektu wskazywanego
przez kursor. DziÍki temu
i†podobnym u³atwieniom, ob-
s³uga oscyloskopu nie po-
winna sprawiÊ k³opotu na-
wet pocz¹tkuj¹cym uøytkow-
nikom.
Oprogramowanie HS-801

pozwala na wyúwietlenie
w†oknie programu wybranej
kombinacji sygna³Ûw. Opcja
ta jest dostÍpna jedynie
w†przypadku korzystania
z†dwÛch kana³Ûw jednoczeú-
nie. DostÍpne kombinacje
wyúwietlanych sygna³Ûw s¹
nastÍpuj¹ce: Ch1+Ch2, Ch1-
Ch2 i†Ch2-Ch1. Odpowiednie
parametry pracy oscyloskopu
moøemy oczywiúcie zadaÊ
rÍcznie lub wykorzystaÊ au-
tomatyczne tryby konfiguracji
torÛw wejúciowych.
Oscyloskop moøna wyzwa-

laÊ osobno z†kana³Ûw Ch1,
Ch2, ürÛd³a zewnÍtrznego
oraz sygna³em otrzymanym
na podstawie sygna³Ûw z
kana³Ûw za pomoc¹ funkcji
l o g i c zny ch : Ch1&Ch2 ,
Ch1#Ch2 lub Ch1@Ch2.
Moøna takøe ustaliÊ, czy

wyzwalanie ma nastÍpowaÊ
zboczem narastaj¹cym, opa-
daj¹cym, TV Line, itd. Po-
ziom sygna³u, przy ktÛrym
ma nastÍpowaÊ wyzwolenie
oscyloskopu, jest ustalany za
pomoc¹ dwÛch parametrÛw.

S¹ to: poziom sygna³u, przy
ktÛrym ma nastÍpowaÊ wy-
zwa l an i e , o r a z poz i om
zmian tego sygna³u (histere-
za). Okreúlenie odpowiedniej
wartoúci histerezy dla sygna-
³u wejúciowego jest szczegÛl-
nie istotne przy badaniu
sygna³Ûw z zak³Ûceniami.
Jednym z†parametrÛw do-

tycz¹cych wyzwalania, ktÛre
moøemy modyfikowaÊ jest
tzw. pretrigger. Parametr ten
pozwala na dowolne ustale-
nie punktu 0†na osi czasu,
w†ktÛrym widoczny bÍdzie
efekt wyzwalania. Ma to
znaczenie, jeøeli chcemy np.
zaobserwowaÊ fragment prze-
biegu przed momentem wy-
zwolenia. Dopuszczalne war-
toúci parametru pretrigger
mog¹ byÊ wyraøone w†pro-
centach, liczbie prÛbek lub
czasie opÛünienia (rys. 3).
Jedn¹ z†mocnych stron os-

cyloskopu HS-801 s¹ rÛøno-
rodne moøliwoúci wizualiza-
cji badanych przebiegÛw.
Obserwowany sygna³ moøe-
my bowiem ³atwo powiÍk-
szyÊ (ikona z†symbolem lu-
py) lub dowolnie przeskalo-
waÊ. Pozwala to oczywiúcie
na dok³adniejsz¹ analizÍ
przebiegu. DostÍp do p³yn-
nej zmiany (przeskalowania
osi czasu) realizowany jest
za pomoc¹ poziomego paska
przewijania, zlokalizowanego
w†dolnej czÍúci ekranu, bez-
poúrednio pod siatk¹ oscylo-
skopu. Przeskalowania doko-
nujemy poprzez rozci¹ganie
lub úciskanie znajduj¹cego
siÍ na pasku suwaka.
W†przypadku jednoczesne-

go wykorzystywania dwÛch
kana³Ûw, uøytkownik ma
moøliwoúÊ wyboru trybu,
w†jakim zostan¹ wyúwietlo-
ne na monitorze sygna³y z
tych kana³Ûw. Moøliwe jest
mianowicie na³oøenie na
siebie przebiegÛw z†obu ka-
na³Ûw, np. celem porÛwna-
nia lub wyúwietlenie ich je-
den nad drugim w†dowolnej
kolejnoúci.
Jedn¹ z†bardzo uøytecz-

nych funkcji dostÍpnych
w†oscyloskopie HS-801 jest
moøliwoúÊ dodania piono-
wych i†poziomych linii po-
miarowych (znacznikÛw)
w†obszarze siatki oscylosko-
pu. Program automatycznie
podaje po³oøenia linii (ktÛre
moøemy oczywiúcie dowol-

nie zmieniaÊ) oraz wystÍpu-
j¹c¹ pomiÍdzy nimi rÛønicÍ
czasu lub napiÍcia w zaleø-
noúci od tego, do ktÛrej osi
(poziomej czy pionowej) te
linie siÍ odnosz¹.
Kolejnym atutem oscylo-

skopu HS-801 jest moøli-
woúÊ rejestracji sygna³u na
dysku komputera. Bieø¹cy
przebieg moøemy ponadto
szybko skopiowaÊ, zachowu-
j¹c jego widok bezpoúrednio
w†obszarze siatki oscylosko-
pu. Operacja ta, wykonywa-
na w†trakcie pomiarÛw nie
powoduje ich przerwania,
a†jedynie zatrzymuje widok
przebiegu jaki by³ w†momen-
cie kopiowania. Funkcja ta
znakomicie u³atwia np. po-
rÛwnywanie zmian sygna³u
podczas testowania rÛønego
rodzaju uk³adÛw elektronicz-
nych.
Inn¹ istotn¹ z†punktu wi-

dzenia uøytkownika funkcj¹
oscyloskopu HS-801 jest
moøliwoúÊ obserwowania
wartoúci úredniej mierzonego
przebiegu. Aby obserwowaÊ
wartoúÊ úredni¹, wystarczy
wcisn¹Ê ikonkÍ sygnalizowa-
n¹ jako AVERAGING. Dodat-
kowo mamy tu wp³yw na
sposÛb uúredniania, a†w³aúci-
wie liczbÍ pomiarÛw, na
podstawie ktÛrych obliczana
bÍdzie wartoúÊ úrednia.

Uøytkownicy, ktÛrzy chcie-
liby zaobserwowaÊ rÛønego
rodzaju zak³Ûcenia pojawiaj¹-
ce siÍ w†badanym przebiegu
powinni zwrÛciÊ uwagÍ na
wyúwietlanie w†trybie enve-
lope. Polega on na zapamiÍ-
taniu i†wyúwietlaniu na mo-
nitorze maksymalnej i†mini-Rys. 3.

Rys. 4.

malnej wartoúci kaødej prÛb-
ki sygna³u dla okreúlonej
przez uøytkownika liczby
pomiarÛw. Taki sposÛb pre-
zentacji przebiegu zapewnia
wychwycenie czÍsto trud-
nych do zaobserwowania za-
k³ÛceÒ pojawiaj¹cych siÍ lo-
sowo. TwÛrcy oprogramowa-
nia przewidzieli rÛwnieø
moøliwoúÊ wydruku obserwo-
wanych przebiegÛw. Dodat-
kow¹ ciekawostk¹ jest tutaj
moøliwoúÊ dodania komenta-
rzy charakteryzuj¹cych szcze-
gÛlnie interesuj¹ce uøytkow-
nika fragmenty przebiegu.

Analizator widma
Analizator widma stanowi

kolejny element systemu po-
mia rowego HS-801 . Nie
wszystkie bowiem wyniki
badania uk³adu elektronicz-
nego moøemy rozpatrywaÊ -
tak jak to robi oscyloskop -
tylko w†dziedzinie czasu.
Uk³ady wszelkiego rodzaju
filtrÛw, wzmacniaczy, modu-
latorÛw, oscylatorÛw, itp.
wymagaj¹ nieco wiÍcej ìza-
choduî i†najlepiej charakte-
ryzowaÊ je w†dziedzinie
czÍstotliwoúci. Analizator
widma dostarczony z†syste-
mem HS-801 do obrÛbki
sygna³u stosuje szybk¹ trans-
formatÍ Fouriera (FFT). Ok-
no analizatora pokazano na

rys. 4. Jak widaÊ, przedsta-
wia ono widmo sygna³u
w†postaci wykresu amplitudy
w†funkcj i czÍstot l iwoúci .
Urz¹dzenie daje jednak wie-
le innych moøliwoúci, jeúli
chodzi o†prezentacjÍ wyni-
kÛw na monitorze. Oú na-
piÍcia moøemy wyúwietliÊ
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w†skali logarytmicznej lub
liniowej. To samo dotyczy
poziomej osi czÍstotliwoúci,
ktÛra moøe byÊ interpretowa-
na jako liniowa, logarytmicz-
na lub oktawowa (zwyk³a
lub tercjowa). Podobnie jak
w†przypadku oscyloskopu,
mamy tu do dyspozycji dwa
niezaleøne kana³y, ktÛre mo-
g¹ byÊ prezentowane jedno-
czeúnie b¹dü pojedynczo.
Takøe wszystkie opcje zwi¹-
zane z†powiÍkszaniem i†ska-
lowaniem okna analizatora
s¹ takie same jak dla oscy-
loskopu.

Rejestrator danych
Rejestrator danych jest ko-

lejnym modu³em, jaki obok
oscyloskopu i†analizatora
widma mamy do dyspozycji
w†systemie HS-801. Ten
fragment oprogramowania
pozwala na rejestracjÍ zmian
napiÍcia wejúciowego w†fun-
kcji czasu w†celu pÛüniejszej
analizy wynikÛw.
Oczywiúcie, tak jak w†po-

przednich modu³ach mamy
tu do dyspozycji dwa kana-
³y, ktÛre mog¹ byÊ rejestro-
wane i†prezentowane jedno-
czeúnie lub pojedynczo. Ok-
no rejestratora pokazano na
rys. 5.
Podstawowymi parametra-

m i , k tÛ r e bezpoú r edn io
wp³ywaj¹ na sposÛb pracy
rejestratora s¹: czÍstotliwoúÊ
prÛbkowania, liczba prÛbek,
ktÛra zostanie zarejestrowana
w†trakcie pomiarÛw oraz ca³-
kowity czas rejestracji. Sys-
tem zapewnia wykonanie do
32760 prÛbek z†odstÍpem
czasowym w†granicach od
0,01s do 500s. Ca³kowity

czas rejestracji, jak ³atwo
policzyÊ, moøe dojúÊ do kil-
kuset dni. Przyrz¹d nadaje
siÍ wiÍc idealnie do akwi-
zycji sygna³Ûw nie tylko
krÛtkotrwa³ych, ale takøe
wolnozmiennych, takich jak
odpowiadaj¹cych temperatu-
rze czy ciÍøarowi. W†syste-
mie dostÍpnych jest bowiem

wiele jednostek, nie tylko
elektrycznych, takich jak si-
³y, ciÍøaru, k¹ta itp., w†ktÛ-
rych wyskalowaÊ moøemy
pionow¹ oú napiÍcia. Szcze-
gÛlnie uøyteczna, jeúli cho-
dzi o†rejestracjÍ przebiegÛw
wolnozmiennych, jest moøli-
woúÊ wyskalowania osi po-
ziomej w†jednostkach czasu
rzeczywistego. Wykorzystanie
tej opcji pozwala natych-
miast okreúliÊ moment wy-
st¹pienia (dok³adn¹ datÍ
i†czas) okreúlonych zmian
sygna³u w†przebiegu rejestro-
wanym na przyk³ad przez
dwa tygodnie.
Pewn¹ wad¹ rejestratora

jest to, øe podczas pracy
nie da siÍ modyfikowaÊ je-
go ustawieÒ, poniewaø wiÍk-
szoúÊ elementÛw steruj¹cych
jest nieaktywna. Na szczÍú-

cie otrzymane przebiegi mo-
øemy dowolnie powiÍkszaÊ,
skalowaÊ i†przesuwaÊ juø po
zakoÒczeniu pomiarÛw.

Multimetr
Multimetr jest kolejn¹ fun-

kcj¹ udostÍpnion¹ przez op-
rogramowanie HS-801 (rys.
6). Moøe on byÊ uruchamia-
ny w†dowolnym momencie
pracy z†aplikacj¹ i†obs³ugi-
waÊ jednoczeúnie dwa kana-
³y. W†zaleønoúci od usta-
wieÒ, o†ktÛrych decyduje
uøytkownik, pozwala na wy-
úwietlenie jednego lub wiÍk-
szej liczby parametrÛw cha-
rakteryzuj¹cych mierzony
sygna³. Do wyboru mamy
np.: True RMS, Peak-Peak,
Mean, Max, Min, Moment
value, dB, Power - razem
oko³o 12 rÛønych paramet-
rÛw. Dodatkowo moøliwe
jest wykonywanie pomiarÛw
konfigurowanych, na przy-
k³ad rÛønicy pomiÍdzy war-
toúciami úrednimi napiÍÊ
w obu kana³ach itp.

Dok³adnoúÊ pomiarÛw mul-
timetru zapewniaj¹ funkcje
automatycznej zmiany zakre-
su pomiarowego oraz auto-
matycznego dostosowania
czÍstotliwoúci prÛbkowania
przyrz¹du w†zaleønoúci od
czÍstotliwoúci mierzonego
sygna³u. Wyúwietlanie reali-
zowane jest w†sposÛb cyfro-
wy, a†czytelnoúÊ otrzymywa-
nych wynikÛw poprawiaj¹
bargrafy.

Generator
Generator funkcyjny (rys.

7), w†ktÛry wyposaøony jest
HS-801 zdecydowanie pod-
nosi walory uøytkowe syste-
mu, rozszerzaj¹c jednoczeú-
nie zakres jego zastosowaÒ.
Generator moøe bowiem byÊ
wykorzystywany jako zupe³-
nie odrÍbne urz¹dzenie, nie-

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

zaleønie od oscyloskopu,
analizatora czy multimetru.
Za pomoc¹ odpowiednich
przyciskÛw i†suwakÛw pro-
gramowych moøna ustaliÊ
wszystkie parametry genero-
wanego sygna³u, a†wiÍc:
kszta³t, czÍstotliwoúÊ, ampli-
tudÍ, symetriÍ i†offset. Do
wyboru mamy nastÍpuj¹ce
kszta³ty sygna³Ûw: sinus, pi-
³Í, prostok¹t, DC i†îbia³y
szumî. CzÍstotliwoúÊ sygna-
³u generowanego moøemy
natomiast p³ynnie regulowaÊ
w†kaødym z†piÍciu podzakre-
sÛw w†granicach od 0,2Hz
do 2MHz.
Okno generatora wyposaøo-

ne jest dodatkowo w†rodzaj
podgl¹du, na ktÛrym graficz-
nie odzwierciedlany jest
kszta³t sygna³u wyjúciowego.
Tutaj podawane s¹ rÛwnieø
wszystkie parametry dotycz¹-
ce tego sygna³u, a†wiÍc
czÍstotliwoúÊ, amplituda, sy-
metria i†offset.

Podsumowanie
System HS-801 jest dos-

kona³ym przyk³adem wspÛ³-
czesnego, wirtualnego na-
rzÍdzia, ktÛre moøe rozwi¹-
zaÊ prawie kaødy problem
pomiarowy. Szereg u³atwia-
j¹cych pracÍ funkcji, takich
jak autosetup sprawia, øe
uøytkownik nie musi w³aú-
ciwie martwiÊ siÍ o†wybie-
ranie zakresÛw pomiaro-
wych i†moøe úledziÊ sygna³
w†sposÛb ci¹g³y. Szybki do-
stÍp do waøniejszych funk-
cji poszczegÛlnych modu-
³Ûw poprzez klawisze funk-
cyjne zdecydowanie popra-
wia komunikacjÍ z†aplika-
cj¹. Zintegrowany w†syste-
mie generator dodatkowo
podnosi walory funkcjonal-
ne systemu.
RK

Prezentowane w†artykule
urz¹dzenie udostÍpni³a re-
dakcji firma RK-System, tel.
(0-22) 724-30-39, www.rk-
system.com.pl.
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