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Cyfrowy oscyloskop analogowy, czyli
DPO firmy Tektronix

SkrÛt DPO (ang. Digital Phosphor Oscil-
loscope) oznacza w†swobodnym przek³adzie
ìcyfrowy oscyloskop fosforowyî. Cyfrowo-
fosforowy? Co to znaczy w†praktyce?
Jest to tylko chwyt reklamowy - oscylo-

skopy serii TDS3000 s¹ bowiem wyposa-
øone w†kolorowy wyúwietlacz LCD, a†nie
w†pamiÍciow¹ lampÍ kryt¹ fosforem, co su-
geruje ich nazwa. DziÍki wbudowaniu w†tor
obrÛbki sygna³u specjalnego uk³adu ASIC
o†nazwie Digital Phosphor, oscyloskopy
TDS3000 moøna stosowaÊ w†nawet najbar-
dziej wymagaj¹cych aplikacjach, w†ktÛrych
dotychczas odpowiednio przygotowane os-
cyloskopy analogowe by³y nie do pobicia.
Przyk³adami takich trudnych, dla trady-

cyjnych oscyloskopÛw cyfrowych, pomia-
rÛw s¹ np. analiza przebiegÛw z†rzadko
wystÍpuj¹cymi, nieokresowymi zak³Ûcenia-
mi, czy teø obserwacja sygna³Ûw wideo.
Producenci sprzÍtu pomiarowego starali siÍ

zwalczyÊ niedostatki cyfrowej obrÛbki sygna-
³Ûw (np. MegaZOOM firmy Hewlett-Packard,
oscyloskopy z†persystencj¹ firmy LeCroy), lecz
rosn¹ce wymagania uøytkownikÛw nieustan-
nie wyprzedzaj¹ dotychczasowe opracowania.
Lekarstwem na wiÍkszoúÊ dotychczasowych
problemÛw (wg firmy Tektronix) ma byÊ DPO.
Do testÛw otrzymaliúmy oscyloskop

TDS3034 (cztery kana³y, pasmo 300MHz,
czÍstotliwoúÊ prÛbkowania w†kaødym kana-
le 2,5GHz), ktÛry jest ìúrodkowymî mode-
lem serii TDS3000 (patrz tab. 1). Od innych
oscyloskopÛw cyfrowych rÛøni siÍ on z†ze-
wn¹trz tylko jednym pokrÍt³em, ktÛre ozna-
czono ìWaveform intensityî. S³uøy ono do
ustalania czasu ìpoúwiatyî, co umoøliwia
³atwe zaobserwowanie rzadko wystÍpuj¹-
cych impulsÛw. W†przypadku prowadzenia
takich pomiarÛw tradycyjnym oscylosko-
pem cyfrowym takie úladowe zak³Ûcenia nie
s¹ praktycznie moøliwe do wychwycenia.
DPO jest najsilniejszym atutem nowej serii
oscyloskopÛw. Ale nie jedynym!
Sterowanie prac¹ oscyloskopu umoøliwia

system przejrzystych menu, dedykowanych
poszczegÛlnym grupom jego funkcji (np.
wyzwalanie, konfiguracja kana³Ûw, kursory
itp.). Wzd³uø dwÛch bokÛw ekranu LCD
umieszczono 12 przyciskÛw, ktÛrych fun-
kcje zaleø¹ od bieø¹cego kontekstu. Opisy
przyciskÛw wyúwietlane s¹ na ekranie.
Standardowym wyposaøeniem oscylosko-

pÛw serii TDS3000 jest wbudowana stacja

dyskietek 3,5" oraz poczwÛrne gniazdo roz-
szerzeÒ. StacjÍ dyskietek moøna wykorzys-
taÊ jako urz¹dzenie I/O do robienia ìzrzu-
tÛwî ekranu (dostÍpnych jest wiele standar-
dowych formatÛw, m.in. TIFF, BMP, EPS)
lub do zapisywania i†pÛüniejszego odtwarza-
nia zgromadzonych przebiegÛw oraz nastaw
konfiguracyjnych. Tak wiÍc, jeøeli oscylo-
skop jest czÍsto wykorzystywany do robie-
nia typowych pomiarÛw, wszystkie nastawy
moøna zapisaÊ na dyskietce i†pÛüniej je
wielokrotnie odtwarzaÊ.
Gniazda rozszerzeÒ s¹ przeznaczone do

instalowania miniaturowych modu³Ûw - klu-
czy, ktÛre udostÍpniaj¹ uøytkownikowi do-
datkowe funkcje oscyloskopu. DostÍpne s¹
modu³y: matematyczny (m.in. FFT), zaawan-
sowanego wyzwalania (fantastyczne, w†pe³ni
definiowalne przez uøytkownika moøliwoúci
wyzwolenia pomiaru!) oraz modu³ do za-
awansowanej analizy sygna³u obrazu TV.
Sondy pomiarowe do³¹czane s¹ do ak-

tywnych z³¹cz BNC, dziÍki czemu oscylo-
skop samoczynnie rozpoznaje rodzaj do³¹-
czonej sondy (wspÛ³czynnik t³umienia, licz-
ba kana³Ûw itp.) i†automatycznie koryguje
odpowiednie nastawy. Wbudowany wzorco-
wy generator sygna³u prostok¹tnego u³atwia
kompensacjÍ czÍstotliwoúciow¹ sond.
Kolejn¹ atrakcj¹ jest wbudowany port

Centronics, ktÛry pozwala - wraz z†rozbu-
dowanymi opcjami menu - sporz¹dzaÊ wy-
druki przebiegÛw na dowolnej drukarce.
W†specjalnym gnieüdzie, w†tylnej czÍúci
przyrz¹du, moøna instalowaÊ dodatkowe
modu³y, np. z†wyjúciem wideo VGA i†por-
tem RS232 lub HP-IB + RS232.
Jak widaÊ na zdjÍciu, TDS3034 nie jest

zbyt duøy. Takøe jego ciÍøar jest niewielki,
co pozwala traktowaÊ go jak przyrz¹d prze-
noúny. Aby u³atwiÊ stosowanie przyrz¹du
w†terenie, jego konstruktorzy przewidzieli
w†tylnej czÍúci obudowy miejsce na pojem-
nik z†akumulatorami...
Tak wygl¹da TDS3034 w†ekspresowym

skrÛcie. Nie jest niestety moøliwe dok³adne
omÛwienie jego zalet i†wszystkich moøliwoúci,
mamy jednak nadziejÍ, øe osoby korzystaj¹ce
z†tego typu przyrz¹dÛw potwierdz¹ nasz en-
tuzjazm w³asnymi doúwiadczeniami z†pracy.
Krzysztof Truba

Oscyloskop udostÍpni³a redakcji firma
Tektronix (tel. (0-22) 521-23-40).
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Wielu úwiatowych producentÛw
oscyloskopÛw cyfrowych prowadzi
prace nad przyrz¹dami moøliwie
dok³adnie zachowuj¹cymi siÍ jak

oscyloskopy analogowe. Bo
w³aúnie one - pomimo

historycznego wyroku ìúmierciî -
stanowi¹ nadal niedoúcigniony

wzorzec ergonomii obs³ugi.
Niedoúcigniony? Na pocz¹tku
zesz³ego roku Hewlett-Packard

wypuúci³ na rynek rodzinÍ
doskona³ych oscyloskopÛw Infinum,
ktÛre charakteryzuje ìanalogowa

prostota i†cyfrowa mocî.
Na pocz¹tku tego roku

úwiatow¹ premierÍ mia³y jeszcze
bardziej ìanalogoweî oscyloskopy

DPO firmy Tektronix. Jeden
z†ciekawszych modeli nowej

rodziny przedstawiamy
w†artykule.

Tab. 1. Zestawienie dostępnych modeli
oscyloskopów serii TDS3000.
Oznaczenie Liczba Pasmo Maksymalna

kanałów [MHz] częstotliwość
próbkowania

[GHz]

TDS3012 2 100 1,25

TDS3014 4 100 1,25

TDS3032 2 300 2,5

TDS3034 4 300 2,5

TDS3052 2 500 5

TDS3054 4 500 5

Rys. 2.

Rys. 1.


