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Oscyloskopy
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HM404/407

WydawaÊ by siÍ mog³o, øe ekspansja cyf-
rowych przyrz¹dÛw pomiarowych szybko
wyeliminuje starych, analogowych konku-
rentÛw. O†ile moøna zaryzykowaÊ stwier-
dzenie, øe analogowe multimetry ca³kowi-
cie odda³y pole swoim cyfrowym odpo-
wiednikom, to w†przypadku oscyloskopÛw
nie jest ono prawdziwe. Wynika to przede
wszystkim z†pewnych cech analogowej ob-
rÛbki mierzonego sygna³u, ktÛrych wiÍk-
szoúÊ cyfrowych oscyloskopÛw nie posiada,
poniewaø stoj¹ one w†sprzecznoúci z†fun-
damentalnymi zasadami ich dzia³ania. Cho-
dzi tutaj przede wszystkim o†zdolnoúÊ po-
kazania operatorowi losowych zak³ÛceÒ
przebiegu okresowego, co zazwyczaj niezbyt
dobrze ìudaje siÍî przeciÍtnym konstruk-
cjom cyfrowym. Niebagateln¹ rolÍ odgrywa
takøe cena urz¹dzeÒ, a†jest ona - w†przy-
padku oscyloskopÛw cyfrowych (moøe za
wyj¹tkiem serii TDS2xx firmy Tektronix) -
zazwyczaj doúÊ wysoka.
Oscyloskop HM404 jest dwukana³owym

przyrz¹dem analogowym o†pasmie przeno-
szenia 40MHz (tory Y) i†z opÛünion¹ pod-
staw¹ czasu w†kanale B. Jego moøliwoúci
i†parametry pomiarowe s¹ zbliøone do in-
nych, dostÍpnych na rynku przyrz¹dÛw tej
klasy (tab. 1). WyrÛønia go natomiast piÍÊ
cech:
✗ Mikroprocesorowe sterowanie nastawami,
co konstruktorzy wykorzystali do maksi-
mum, umoøliwiaj¹c regulacjÍ nastaw po-
przez port szeregowy RS232 oraz wbudo-
wuj¹c pamiÍÊ nastaw, przechowuj¹c¹ do
5†kompletnych zestawÛw wartoúci po-
szczegÛlnych nastaw.

✗ Automatyzacja (na øyczenie uøytkowni-
ka) doboru nastaw, dziÍki czemu oscy-
loskop samoczynnie ìdostrajaî siÍ do am-
plitudy i†czÍstotliwoúci mierzonego prze-
biegu. Auto-set dzia³a doskonale i†stosun-
kowo szybko podczas pomiaru przebie-

gÛw okresowych
lub do nich zbliøo-

nych (np. linie obra-
zu TV).
✗  Wbudowany aktyw-
ny separator impulsÛw
synchronizacji (syn-
chronizacja ramki i†li-
nii), ktÛry charaktery-
zuje siÍ doskona³¹ sta-
bilnoúci¹ pracy i†do-
k³adnoúci¹ wyzwalania.
✗  Wbudowane ürÛd³o na-
piÍcia przemiennego,

ktÛre moøna wykorzystaÊ do zdejmowania
charakterystyk elementÛw pÛ³przewodni-
kowych i†biernych, wykorzystuj¹c oscylo-
skop w†roli prostego charakterografu.

✗ Wbudowany kalibrator sond pomiaro-
wych o†dwÛch czÍstotliwoúciach wyjúcio-
wych: 1kHz/1MHz, dziÍki czemu moøna
zoptymalizowaÊ kompensacjÍ sondy do
przewidywanego zakresu czÍstotliwoúci
mierzonych sygna³Ûw.
Zbliøony parametrami do HM404 jest nie-

co bardziej rozbudowany funkcjonalnie os-
cyloskop analogowo-cyfrowy HM407. Jest to
takøe przyrz¹d dwukana³owy o†pasmie prze-
noszenia w†analogowym torze Y†40MHz,
wyposaøony w†system odczytu parametrÛw
przebiegu z†ekranu read-out oraz cyfrow¹
pamiÍÊ o†pojemnoúci 2x2kB. PamiÍÊ ta jest
wykorzystywana do zapamiÍtywania prze-
biegu analogowego po konwersji w†szybkim
(prÛbki 100MHz), 8-bitowym przetworniku
A/C. W†zaleønoúci od wymagaÒ aplikacji
pomiarowej, pamiÍÊ moøe spe³niaÊ rolÍ
prostego bufora wyúwietlanych prÛbek, mo-
øe gromadziÊ tylko jeden przebieg genera-
tora podstawy czasu, wartoúci prÛbek mog¹
byÊ uúredniane lub przetwarzane na liniÍ
obwiedni przebiegu.
Zgromadzone w†pamiÍci wyniki przetwa-

rzania A/C moøna przes³aÊ poprzez z³¹cze
RS232 do zewnÍtrznego komputera lub dru-
karki (w standardzie Epson, HPGL, PCL lub
w†postaci binarnej). Przewidziano takøe
moøliwoúÊ zastosowania dodatkowego in-
terfejsu HO79-6, ktÛry rozszerza dostÍpne
dla uøytkownika porty o†Centronics
i†IEE488. Pozosta³e parametry oscyloskopu
HM407 przedstawiono w†tab. 2.
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w†naszym kraju oferuje klientom
szerok¹ gamÍ urz¹dzeÒ, co

powoduje pewien chaos
informacyjny. Postanowiliúmy

wyjúÊ naprzeciw postulatom wielu
naszych CzytelnikÛw, prezentuj¹c
w†dziale ìSprzÍtî oscyloskopy

rÛønych producentÛw.
W†tym miesi¹cu przybliøamy

moøliwoúci dwÛch oscyloskopÛw -
analogowego i†analogowo-
cyfrowego firmy Hameg.

Tab. 1. Podstawowe parametry
i właściwości oscyloskopu HM404.
✓ liczba kanałów: 2,
✓ pasmo przenoszenia: 0..40MHz,
✓ czułość Y: 1mV..20V/cm,
✓ pasmo układu wyzwalania: 0..100MHz,
✓ generator kalibrujący sondy 1kHz/1MHz,
✓ separator impulsów synchronizujących TV,
✓ możliwość opóźnionego wyzwalania podstawy

czasu,
✓ funkcja auto−set,
✓ 5−pozycyjna pamięć nastaw,
✓ interfejs RS232,
✓ źródło napięcia przemiennego (tester

podzespołów),
✓ lampa o wymiarach ekranu 8x10cm,
✓ ciężar: 5,6kg.

Tab. 2. Podstawowe parametry
i właściwości oscyloskopu HM407.
✓ liczba kanałów: 2,
✓ pasmo przenoszenia: 0..40MHz,
✓ czułość Y: 1mV..20V/cm,
✓ pasmo układu wyzwalania: 0..100MHz,
✓ generator kalibrujący sondy 1kHz/1MHz,
✓ 8−bitowy przetwornik o częstotliwości próbkowania

100MHz,
✓ pamięć próbek o pojemności 2x2048 bajtów,
✓ zaawansowane tryby wyświetlania zawartości

pamięci próbek,
✓ cyfrowy odczyt podstawowych wartości

parametrów przebiegu (okres, częstotliwość,
różnica napięć),

✓ separator impulsów synchronizujących TV
z możliwością wyboru aktywnego zbocza lub
poziomu,

✓ funkcja cyfrowego próbkowania przed
wyzwoleniem,

✓ funkcja auto−set,
✓ 10−pozycyjna pamięć nastaw,
✓ interfejs RS232,
✓ możliwość dołączenia dodatkowego interfejsu

(Centronics/IEE488/RS232),
✓ możliwość dołączenia dodatkowej klawiatury,
✓ źródło napięcia przemiennego (tester

podzespołów),
✓ lampa o wymiarach ekranu 8x10cm,
✓ ciężar: 6kg.


