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Oscyloskopy
firmy

Hewlett−
Packard

Prac¹ prezentowanego
w†artykule urz¹dzenia zarz¹dza
procesor Am5k86-P133 taktowany
przebiegiem zegarowym 100MHz.

PamiÍÊ RAM typu EDO ma
pojemnoúÊ 16MB, a†dysk twardy
1,3GB (kontroler ma dostÍp do
niego w†szybkim trybie PIO-4).

DziÍki wbudowanej stacji
dyskietek 1,44MB, dwÛm portom
szeregowym i†jednemu portowi

rÛwnoleg³emu, urz¹dzenie to moøe
wspÛ³pracowaÊ z†drukarkami lub

dowolnymi komputerami
zewnÍtrznymi. Ca³oúÊ uzupe³nia

doskona³a myszka, kolorowy
wyúwietlacz LCD i†preinstalowany

Windows 95.
Przenoúny PCet? Wbrew

pozorom jest to profesjonalny
oscyloskop nowej generacji.

Wszystkich, ktÛrych zaintrygowa³
ten wstÍpny opis, zachÍcamy do

przeczytania artyku³u.

Pojawienie siÍ na rynku rodziny oscylo-
skopÛw Infinium sygnalizuje powstanie zu-
pe³nie nowego trendu wúrÛd producentÛw
wspÛ³czesnych przyrz¹dÛw pomiarowych.
Dotychczas uznanym standardem by³y os-
cyloskopy cyfrowe wyposaøone w†interfejsy
umoøliwiaj¹ce sprzÍgniÍcie przyrz¹du
z†komputerem PC. Infinium jest natomiast
kompletnym komputerem PC, wyposaøo-
nym w†ultraszybkie karty pomiarowe i†w†op-
rogramowanie zamieniaj¹ce komputer w†dos-
kona³y oscyloskop.
Infinium z†zewn¹trz wygl¹da jak klasyczny

oscyloskop analogowy (fot. 1). PokrÍt³a
i†przyciski rozmieszczone s¹ w†sposÛb po-
dobny jak w†oscyloskopach analogowych.
Takøe przypisane im funkcje s¹ czytelne dla
uøytkownikÛw oscyloskopÛw analogowych.
Czas reakcji oscyloskopu na zmianÍ nastaw
jest bardzo krÛtki, co dodatkowo zbliøa kom-
fort jego obs³ugi do najlepszych rozwi¹zaÒ
stosowanych w†oscyloskopach analogowych.
Jedynym elementem widocznym na ze-

wn¹trz, ktÛry jaskrawo odbiega od ìanalo-
gowychî standardÛw jest stacja dyskietek
3,5", zamontowana w†prawym gÛrnym rogu
panelu przedniego. Takøe ty³ oscyloskopu

wygl¹da niezbyt typowo (fot. 2) -
oprÛcz z³¹cza zasilania znajduj¹
siÍ tam:
- z³¹cze zgodne ze standardem PS2

dla myszki;
- z³¹cze klawiatury PC;
- dwa porty szeregowe
RS232;

- port rÛwnoleg³y Centronics,
- z³¹cze do zewnÍtrznego monitora VGA;
- z³¹cze interfejsu HPIB (przy jego pomocy
moøna m.in. w³¹czyÊ oscyloskop w†roz-
budowany system pomiarowy).
DziÍki zastosowaniu z³¹cza HPIB, klawia-

tury i†myszki obs³uga oscyloskopu moøliwa
jest na cztery sposoby:
1. Przy pomocy pokrÍte³ i†przyciskÛw do-
stÍpnych na p³ycie czo³owej. Jeøeli uøyt-
kownik zdecyduje siÍ na korzystanie
tylko z†nich, obs³uga oscyloskopu bÍdzie
przypomina³a wysokiej klasy oscyloskop
analogowy. Wyj¹tkiem s¹ dwa bardzo
uøyteczne, lecz rzadko stosowane w†os-
cyloskopach analogowych przyciski - Au-
toscale i†Quick Meas. S³uø¹ one odpo-
wiednio do: automatycznego dobrania
nastaw podstawy czasu, sposobu wyzwa-
lania i†wzmocnienia toru Y (tak, aby
mierzony przebieg by³ widoczny na ek-
ranie w†sposÛb optymalny) oraz wyko-
nania pomiaru szeregu najbardziej typo-
wych parametrÛw przebiegu badanego
i†wyúwietlenie ich wartoúci  w†dolnej czÍú-
ci ekranu.

2. Przy pomocy myszki (wchodzi w†sk³ad
standardowego wyposaøenia oscylosko-
pu!), ktÛra umoøliwia dostÍp do szeregu
bardziej zaawansowanych funkcji pomia-
rowych (w tym zaawansowana obrÛbka
matematyczna, FFT - fot. 3 i†wiele in-
nych). Operowanie myszk¹ pozwala takøe
na korzystanie z†dobrodziejstw window-
sowej techniki Drag and Drop, ktÛra

pozwala na ìzrzucanieî na wybrany
przebieg ikony symbolizuj¹cej
procedurÍ pomiarow¹ (widocz-
ne na pasku narzÍdziowym
w†lewej czÍúci fot. 3), wyko-
nywan¹ automatycznie.
3. Przy pomocy standardowej
klawiatury PC. Sterowanie
oscyloskopu w†ten sposÛb
przypomina obs³ugÍ kompu-

Cyfrowa moc, analogowa prostota

Fot. 1.

Fot. 2.

Zestawienie dostępnych oscyloskopów serii Infinium
Oznaczenie Liczba kanałów Pasmo Próbkowanie Pamięć

{MHz} [Gs/s] (ksłów)
HP54810A 2 500 1 32
HP54815A 4 500 1 32
HP54820A 2 500 2 32
HP54825A 4 500 2 32
HP54845A 4 1500 8 64
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tera. DziÍki utrzymaniu przez programis-
tÛw konwencji menu zgodnej z†Windows
95, pos³ugiwanie siÍ skrÛtami klawiszo-
wymi jest bardzo proste.

4. Poprzez z³¹cze HPIB, ktÛre umoøliwia
bardzo elastyczne konfigurowanie oscy-
loskopu pracuj¹cego w†systemie pomiaro-
wym.
Wszystkie wymienione sposoby sterowa-

nia s¹ sobie rÛwnowaøne, to znaczy, øe np.
zmiana sposobu wyzwalania oscyloskopu
dokonana poprzez HPIB lub przy pomocy
klawiatury powoduje zmianÍ wskazaÒ na
ekranie i†na p³ycie czo³owej tak, jakby
operacji tej dokona³ uøytkownik przy po-
mocy prze³¹cznikÛw na p³ycie czo³owej.
Oscyloskopy Infinium maj¹ wbudowane

procedury autotestu, ktÛre pozwalaj¹ wy-
chwyciÊ moøliwe nieprawid³owoúci pomiaru
- wystarczy wskazaÊ odpowiedni¹ pozycjÍ
w†rozwijanym menu. Ogromn¹ zalet¹ tych
przyrz¹dÛw jest takøe nowa technika wy-
zwalania podstawy czasu.
OprÛcz metod standardowych, konstruk-

torzy przewidzieli moøliwoúÊ wyzwalania
kombinacj¹ stanÛw logicznych lub zadanych
przez uøytkownika poziomÛw napiÍÊ na
trzech wejúciach (jako trzecie wykorzystano
External Trigger) lub pojawieniem siÍ nie-

typowej, chwilowej
zmiany kszta³tu mie-
rzonego sygna³u. Do-
stÍpne jest takøe wy-
zwalanie wybran¹ li-
ni¹ obrazu telewizyj-
nego, pojawiaj¹c¹ siÍ
w†wybranym pÛ³ob-
razie.
Oscyloskop ma

predefiniowane trzy
s t a nd a rdy TV .
W†przypadku, gdy
mierzony jest niety-
powy sygna³ TV,
moøliwe jest samo-
dzielne zadanie jego
parametrÛw.
Jak wspomniano

na pocz¹tku artyku-
³u w†oscyloskopie

zastosowano system operacyjny Windows
95. Poniewaø nieustannie s¹ prowadzone
prace nad udoskonaleniem oprogramowania
steruj¹cego prac¹ przyrz¹du, istnieje moø-
liwoúÊ jego aktualizacji. Oprogramowanie
bÍdzie dostarczane na dyskietkach 3,5" i†³a-
dowane ze stacji, ktÛr¹ podczas normalnej
pracy wykorzystuje siÍ do zapisywania mie-
rzonych przebiegÛw.
Oprogramowanie oscyloskopu jest wypo-

saøone w†rozbudowany system pomocy, pro-
gram demonstracyjny i podrÍcznik obs³ugi.
Moøliwe jest takøe okreúlenie jÍzyka w†jakim
bÍdzie on wyúwietlany (w tym japoÒski!).
Komunikaty i†menu s¹ wyúwietlane zawsze
w†jÍzyku angielskim.
W†sk³ad wyposaøenia oscyloskopu wcho-

dzi zestaw biernych sond pomiarowych,
myszka i†specjalna antyelektrostatyczna
podk³adka do niej (fot. 4). Sondy s¹ zakoÒ-
czone z³¹czami BNC, z†obudow¹ zgodn¹
z†najnowszymi standardami bezpieczeÒstwa
(fot. 5). Sondy s¹ pakowane w†pude³ka,
a†w†kaødym z†nich znajduje siÍ aø 12 czÍúci
(w tym izolowany wkrÍtak), z†ktÛrych moø-
na zmontowaÊ dowolny wymagany uchwyt
pomiarowy.
Producent przewidzia³ moøliwoúÊ stoso-

wania sond aktywnych, ktÛre mog¹ byÊ

Fot. 3. zasilane poprzez z³ocone z³¹cza znajduj¹ce
siÍ poniøej gniazd BNC (fot. 5).
OprÛcz rÛønorodnych sond pomiarowych

(w tym m.in. aktywnej sondy rÛønicowej),
dostÍpny jest takøe szereg dodatkowych ak-
cesoriÛw u³atwiaj¹cych prowadzenie pomia-
rÛw (wÛzek laboratoryjny, obudowa rack-
mount, trackball, klawiatura, touch pad).
Zastosowanie w†oscyloskopie Windows

95, oprÛcz oczywistej innowacyjnoúci po-
mys³u, ma teø ogromn¹ zaletÍ - Infinium
moøna wykorzystaÊ np. do przegl¹dania
Internetu (wystarczy zewnÍtrzny modem! -
Internet Eksplorer jest juø zainstalowany),
rysowania (np. przy pomocy MS-Painta) lub
po prostu... grania (fot. 6)! To oczywiúcie
øart, ale doúÊ dok³adnie oddaj¹cy moøliwoú-
ci tej oryginalnej konstrukcji.
W†artykule przedstawiliúmy tylko najbar-

dziej interesuj¹ce cechy oscyloskopÛw serii
Infinium. Ramy artyku³u ograniczaj¹ szersz¹
prezentacjÍ ich moøliwoúci. Czytelnikom,
zainteresowanym bliøszym poznaniem w³aú-
ciwoúci, parametrÛw i†cen, proponujemy
bezpoúrednio kontakt z†dystrybutorem lub
wizytÍ na stronie www.hp.com/info/infi-
nium2.
Piotr Zbysiński, AVT

Oscyloskop udostÍpni³a redakcji firma
Malkom.

Fot. 4. Fot. 6.

Fot. 5.


