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Przystawka oscyloskopowa
do komputera
Jednym z†najdroøszych i†najbardziej

k³opotliwych w†obs³udze i†montaøu
podzespo³Ûw oscyloskopu jest lampa
obrazowa CRT lub - w†najnowszych
wykonaniach - wyúwietlacz ciek³o-
krystaliczny. Konstruktorzy przystaw-
ki oscyloskopowej Protek-2100 omi-
nÍli wszystkie problemy wynikaj¹ce
z†koniecznoúci stosowania bloku wy-
úwietlania, przerzucaj¹c k³opoty (i
koszty) z†nim zwi¹zane na producen-
tÛw PC.
Jak widaÊ na zdjÍciu, przystawka

oscyloskopowa Protek-2100 wygl¹da

bardzo efektownie, a†jak wykaza³y
doúwiadczenia, wygl¹dowi zewnÍt-
rznemu dorÛwnuj¹ parametry elekt-
ryczne. Pasmo przenoszenia kana³Ûw
analogowych wynosi 30MHz przy
czÍstotliwoúci prÛbkowania 100MHz
i†rozdzielczoúci przetwornika A/C
8†bitÛw. Zakres czasÛw podstawy
czasu jest bardzo szeroki i†mieúci
siÍ w†przedziale od 50ns aø do
320s na dzia³kÍ. Czu³oúÊ wejúciowa
obydwu kana³Ûw wynosi 50mV/
dzia³kÍ, a†wbudowane zabezpiecze-
nia zapobiegaj¹ uszkodzeniom przy
napiÍciach wejúciowych dochodz¹-
cych do 250Vpp.
WspÛ³praca przystawki z†kompute-

rem PC jest moøliwa poprzez z³¹cze
rÛwnoleg³e Centronics, ktÛrego gniaz-
do ulokowano na tylnej úciance obu-
dowy wraz z†gniazdem zasilania
i†srebrzonym zaciskiem kalibracyjnym.
W†przedniej czÍúci obudowy znajduj¹
siÍ trzy gniazda BNC umoøliwiaj¹ce
doprowadzenie dwÛch mierzonych
sygna³Ûw i†jednego zewnÍtrznego syg-
na³u wyzwalaj¹cego. Podczas eksploa-
tacji obudowa doúÊ mocno siÍ na-
grzewa, co moøe niekorzystnie wp³y-
waÊ na dok³adnoúÊ pomiarÛw. Pro-

ducent przewidzia³ to, i†w†zwi¹zku
z†tym program steruj¹cy prac¹ oscy-
loskopu zawiera specjalny modu³ sa-
moczynnej kalibracji (rys. 1), ktÛry
umoøliwia takøe rÍczne modyfikowa-
nie nastaw kalibracyjnych.
Konfiguracja wszystkich nastaw

przystawki jest moøliwa za pomoc¹
programu steruj¹cego, ktÛry produ-
cent dostarcza wraz z†zestawem. Po
uruchomieniu tego programu na ek-
ranie s¹ widoczne dwa okna, z†ktÛ-
rych jedno (rys. 2)
spe³nia rolÍ panelu
sterowania o†wygl¹-
dz i e ( i † funkc j ach )
zbliøonym do wygl¹-
du paneli stosowa-
nych w†klasycznych
oscy lo skopach . W
drugim z†wyúwietla-
nych okien jest emu-
lowany wyúwietlacz
oscyloskopu, na ktÛ-
rym s¹ prezentowane
wyn i k i pom i a r Ûw
(przyk³ady na rys. 3)
lub wyniki szybkiej
transformaty Fourie-
r a ,  d z i Í k i k t Û r e jRys. 1.

Oscyloskopy prezentowane dotychczas w†dziale ìSprzÍtî

by³y w wiÍkszoúci przyrz¹dami

stacjonarnymi, czÍsto

przystosowanymi do

wspÛ³pracy

z†komputerami

PC. Tym razem

przedstawiamy

wraøenia

z†krÛtkiego testu

przystawki

oscyloskopowej do

komputera opracowanej

przez firmÍ HungChang. Pomimo niewysokiej

ceny, parametry tego urz¹dzenia s¹ zaskakuj¹co

dobre - p³acimy przecieø tylko za czÍúÊ

ìoscyloskopow¹î, czyli prÛbkowania i zapamiÍtywania

danych, resztÍ ìza³atwiaî PC!
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Rys. 2.
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moøna ogl¹daÊ widmo mierzonego
sygna³u (rys. 4). Poniewaø oscylo-
skop wyposaøono w†dwa kana³y wej-
úciowe, jest moøliwe obserwowanie
dwÛch sygna³Ûw jednoczeúnie, a†tak-
øe wykonywanie na nich prostych
operacji arytmetycznych. Interesuj¹c¹
moøliwoúci¹ oferowan¹ przez pro-

Rys. 3.

gram steruj¹cy jest pomiar czÍs-
totliwoúci sygna³u wejúciowego
(oczywiúcie pod warunkiem, øe
jest to sygna³ okresowy).
Poniewaø transfer danych przez

z³¹cze rÛwnoleg³e nie jest zbyt

szybki i†zaleøy od typu konkretnego
komputera, informacje o†mierzonych
sygna³ach s¹ gromadzone w†pamiÍ-
ciach buforowych o†pojemnoúci 32kB
na kaødy kana³.
Pozosta³e moøliwoúci prezentowane-

go urz¹dzenia, w†tym sposoby wy-
zwalania, tryby pracy, sposoby sprzÍ-
gania wejúÊ itp. s¹ zbliøone do po-
wszechnie stosowanych w†klasycznych
oscyloskopach, nie bÍdziemy ich
wiÍc omawiaÊ.
Prezentowany w†artykule przyrz¹d

wykaza³ siÍ podczas testÛw ogrom-
n¹ funkcjonalnoúci¹ i†³atwoúci¹ ob-
s³ugi. Uda³o siÍ nam jednak wy-
chwyciÊ jego jedn¹ niedogodnoúÊ,
ktÛra wynika z†wykorzystania do
przesy³ania danych interfejsu Cen-
tronics: szybkoúÊ odúwieøania wy-
úwietlanych danych wyraünie zaleøy
od szybkoúc i kompute ra ( typu
i†czÍstotliwoúci taktowania proceso-
ra, pojemnoúci pamiÍci, stanu rejes-
trÛw systemowych, uk³adÛw tworz¹-

Wyposażenie zestawu Protek−2100:
✗ moduł pomiarowy,
✗ kabel Centronics,
✗ zasilacz sieciowy,
✗ płyta CD−ROM z oprogramowaniem.

Podstawowe parametry i właściwości
oscyloskopu Protek−2100:
✓ liczba kanałów wejściowych: 2,
✓ pasmo przenoszenia kanałów analogowych:

0..30MHz,
✓ częstotliwość próbkowania: 100MHz,
✓ rozdzielczość: 8 bitów,
✓ czułość wejściowa: 10mV/dz...5V/dz.

(7 kroków),
✓ zakres podstawy czasu: 5ns/dz...0,5s

(w trybie akwizycji do 1 godziny),
✓ pojemność pamięci buforowej: 32kB/kanał,
✓ zakres napięć wejściowych: ±50V,
✓ wbudowany analizator FFT 50MHz,
✓ współpraca z komputerem przez złącze

Centronics,

Rys. 4.

cych interfejs Centronics itp.), co
w†przypadku korzystania ze star-
szych komputerÛw nie zapewnia
zbyt wygodnej pracy z†przyrz¹dem.
Bior¹c jednak pod uwagÍ atrakcyjn¹
cenÍ przyrz¹du, z†t¹ niedogodnoúci¹
moøna siÍ pogodziÊ.
Tomasz Paszkiewicz, AVT

Prezentowany w†artykule przyrz¹d
udostÍpni³a redakcji firma NDN, tel.
(0-22) 641-15-47, www.ndn.com.pl.

Dodatkowe informacje o†oscylosko-
pie Protek-2100 s¹ dostÍpne w†Inter-
necie pod adresami:
- http://www.hungchang.com/eng/pro-
duct/tester/oscillo/2100.html (infor-
macje),

- http://www.hungchang.com/eng/sup-
port/index_down.html (oprogramo-
wanie).

Program steruj¹cy do oscyloskopu
Protek-2100 znajduje siÍ na p³ycie
CD-EP7/2001B w†katalogu \Pro-
tek2100.


