
   39Elektronika Praktyczna 7/99

S  P  R  Z  Ę  T

W†ramach serii TDS200 dostÍpne by³y do
niedawna dwa oscyloskopy dwukana³owe
o†rÛønej czÍstotliwoúci granicznej wzmacnia-
czy wejúciowych toru Y†(TDS210 - 60MHz,
TDS220 - 100MHz) i†prÛbkowaniem 1Gs/s.
Kaødy oscyloskop jest wyposaøony w†pa-
miÍÊ o†pojemnoúci 2500 prÛbek/kana³, we-
wnÍtrzny modu³ realizuj¹cy operacje arytme-
tyczne na mierzonym sygnale (w tym pomiar
czasu, czÍstotliwoúci, amplitudy, uúrednia-
nie, dodawanie i†odejmowanie pomiÍdzy ka-
na³ami, pomiar czasu narastania/opadania
zbocza sygna³u - wymaga modu³u TDS2MM,
itp.), rozbudowane moøliwoúci wyzwalania
(w tym synchronizacja z†sygna³em wideo,
a†takøe po zastosowaniu modu³u TDS2MM
- wybranym zboczem, filtrowanie sygna³u
wyzwalaj¹cego) oraz wbudowany interfejs
umoøliwiaj¹cy wspÛ³pracÍ oscyloskopu z†ze-
wnÍtrznymi interfejsami (RS232, GPIB, Cen-
tronics). Po zastosowaniu zewnÍtrznego mo-
du³u TDS2MM dostÍpna jest takøe szybka
transformata Fouriera FFT oraz rozbudowa-
ne funkcje wyzwalania. Nieocenione us³ugi
oddaje bardzo dobrze dzia³aj¹ca funkcja Au-
toset, dziÍki ktÛrej oscyloskop potrafi samo-
dzielnie dobraÊ najbardziej korzystne nasta-
wy podstawy czasu i†wzmocnienia amplitu-
dy.

Interfejsy
Na tylnej úciance oscyloskopu znajduje

siÍ z³¹cze umoøliwiaj¹ce do³¹czenie jedne-
go z†trzech opcjonalnie dostÍpnych interfej-
sÛw:

TDS224 − nowy oscyloskop cyfrowy
rodziny TDS200 firmy Tektronix
Czterokanałowy “jamnik”

Oscyloskopy serii TDS200
produkowane przez firmÍ
Tektronix naleø¹ do grupy
najtaÒszych oscyloskopÛw

cyfrowych, przeznaczonych do
prac serwisowych. S¹ one takøe
doskona³¹ propozycj¹ dla ma³ych

laboratoriÛw pomiarowych.
Charakterystycznymi cechami

przyrz¹dÛw tej serii s¹ niewielkie
wymiary (oscyloskop jest mniejszy

od ma³ych przenoúnych
radiomagnetofonÛw typu

ìjamnikî), a†takøe niewiarygodnie
ma³y ciÍøar - 3,6kg,

z†kompletnym opakowaniem
i†standardowym wyposaøeniem!

- TDS2HM - udostÍpnia on uøytkownikowi
interfejs Centronics (obs³uguje drukarki
ig³owe, atramentowe, laserowe oraz nie-
ktÛre plottery),

- TDS2CM - udostÍpnia on uøytkownikowi
interfejsy Centronics, RS232 i†GPIB,

- TDS2MM - udostÍpnia on uøytkownikowi
interfejsy Centronics, RS232 i†GPIB,
zwiÍksza takøe moøliwoúci pomiarowe
przyrz¹du (wczeúniej wspomniane).

Panel uøytkownika
Wszystkie oscyloskopy serii TDS200 maj¹

wbudowany monochromatyczny wyúwiet-
lacz graficzny LCD z†moøliwoúci¹ regulacji
kontrastu i†automatyczn¹ kompensacj¹
wp³ywu temperatury na jakoúÊ wyúwietla-

Rys. 1.

Tab. 1. Podstawowe parametry oscyloskopu
TDS224:
✓ szybkość próbkowania (w każdym kanale): 1Gs/s,
✓ pojemność pamięci próbek (na kanał): 2500,
✓ rozdzielczość przetwornika A/C (w każdym kanale):

8 bitów,
✓ częstotliwość pasma kanałów Y: 100MHZ,
✓ liczba  kanałów: 4,
✓ podstawa czasu: 5ns..5s/działkę,
✓ liczba języków interfejsu graficznego: 10 (brak

polskiego),
✓ możliwość wybrania stopnia podziału napięcia

sondy pomiarowej: x1, x10, x100, x1000,
✓ standardowe wyzwalanie synchronicznie

z sygnałem wideo (NTSC, PAL, SECAM),
✓ możliwość odczytu parametrów pomiędzy

kursorami X i Y,
✓ automatyczny pomiar:

✗   wartości skutecznej amplitudy RMS przebiegu,
✗   wartości średniej amplitudy przebiegu,
✗   wartości międzyszczytowej,
✗   okresu,
✗  częstotliwości,
✗   opcjonalnie czas narastania/opadania,
✗   opcjonalnie szerokość dodatnia/ujemna
przebiegu,

✓ opcjonalnie dostępne interfejsy (RS232, GPIB,
Centronics) oraz oprogramowanie narzędziowe, torba,

✓ rozdzielczość wyświetlacza LCD (5,7'’): 320 x 240
punktów,

✓ pobór mocy: poniżej 35VA.
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nia. Prawa czÍúÊ wyúwietlacza tworzy wraz
z†piÍcioma przyciskami ulokowanymi
wzd³uø jego krawÍdzi spe³niaj¹ rolÍ kontek-
stowych regulatorÛw parametrÛw pomiaru
oraz nastaw oscyloskopu. Funkcje przycis-
kÛw zmieniaj¹ siÍ w†zaleønoúci od aktual-
nie wybranych przez uøytkownika nastaw
i†s¹ okreúlone przez opisy znajduj¹ce siÍ na
wyúwietlaczu.

Nowy przyrz¹d
Na pocz¹tku kwietnia tego pojawi³ siÍ na

rynku nowy oscyloskop rodziny TDS200,
tym razem 4-kana³owy, nosz¹cy oznaczenie
TDS224. Jest on funkcjonalnie identyczny
z†TDS220, rÛøni siÍ tylko wbudowanymi
dwoma dodatkowymi kana³ami. Jest to wiÍc
przyrz¹d znacznie bardziej uniwersalny, co

Rys. 2.

Rys. 3.

- niestety - znajduje takøe odbicie w†cenie
przyrz¹du. Cechy funkcjonalne, moøliwoúci
pomiarowe, sposÛb obs³ugi i†sterowania
TDS224 jest identyczny z†jego m³odszymi
ìbraÊmiî i†bardzo zbliøone do innych os-
cyloskopÛw Tektronixa. Podstawowe para-
metry TDS224 przedstawiono w†tab. 1.

Komunikacja z†otoczeniem
Jak wspominano wczeúniej TDS224 jest

przystosowany do wspÛ³pracy z†interfejsa-
mi, ktÛre pozwalaj¹ komunikowaÊ siÍ mu
ze úwiatem zewnÍtrznym. W†przypadku wy-
korzystywania z³¹cza GPIB, oscyloskopem
moøna sterowaÊ z†poziomu dowolnego pa-
kietu oprogramowania narzÍdziowego ob-
s³uguj¹cego ten interfejs. Nieco trudniejsze
jest sterowanie przyrz¹dem poprzez z³¹cze
RS232, poniewaø niewiele pakietÛw oprog-
ramowania systemowego do laboratoriÛw
pomiarowych potrafi go obs³uøyÊ.
Chc¹c maksymalnie uproúciÊ sterowanie

oscyloskopu i†jego zdaln¹ konfiguracjÍ Tek-
tronix opracowa³ pakiet specjalnego oprogra-
mowania (rys. 1), w†sk³ad ktÛrego wchodzi
m. in. program WaveStar (rys. 2), ktÛry po-
zwala w†inteligentny sposÛb gromadziÊ wy-
niki pomiarÛw i†elastycznie je obrabiaÊ oraz
wyúwietlaÊ w†wybranej przez uøytkownika
postaci. W†ramach jednej sieci pomiarowej
moøna ³¹czyÊ wiele przyrz¹dÛw pomiarowych
i†indywidualnie dobieraÊ parametry wspÛ³-
pracuj¹cych interfejsÛw (rys. 3). W†sk³ad ze-
stawu oprogramowania wchodz¹ takøe pro-

gramy: Proxy oraz Instrument Manager, ktÛre
odpowiadaj¹ za poprawne funkcjonowanie
systemu pomiarowego oraz jego konfiguracjÍ.
Istotn¹ wad¹ prezentowanego pakietu jest

fakt, øe trzeba za nie dodatkowo zap³aciÊ.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowany w†artykule przyrz¹d udo-
stÍpni³a redakcji firma TesPol (tel. (0-71)
336-75-20).
Wed³ug informacji udzielonej przez

dystrybutora modu³ TDS2HM wycofywany
jest z oferty.


