
WspÛ³czesny oscyloskop cyfrowy jest
z³oøonym i wszechstronnym przyrz¹dem
do pomiaru i analizy sygna³Ûw, zarÛwno
w dziedzinie czasu jak i w dziedzinie
czÍstotliwoúci. Niestety, moøna odnieúÊ
w r a ø en i e , ø e p roduc enc i sp r z Í t u
pomiarowego , rywal izu j¹c ze sob¹
nawzajem, zapomnieli komu w³aúciwie ma
s³uøyÊ to urz¹dzenie. Z punktu widzenia
przeciÍtnego inøyniera - uøytkownika,
obs³uga oscyloskopu wyposaøonego w
niezliczon¹ iloúÊ funkcji staje siÍ coraz
bardziej uci¹øliwa. Dochodzi do tego, øe
w³¹czenie b¹dü wy³¹czenie kana³u jest
rÛwnie skomplikowane jak wywo³anie
funkcji wyliczaj¹cej widmo sygna³u.
Skutkiem tego operator zmuszony jest do
wielogodzinnego studiowania dokumen-
tacji i podrÍcznikÛw uøytkowania oscylos-
kopu. Problemem staje siÍ nie zagadnienie
pomiarowe a samo narzÍdzie! W praktyce
natomiast, z braku czasu, oznacza to øe
wiÍkszoúÊ funkcji oscyloskopu nie jest
nigdy poznana i wykorzystana...
Krok w kierunku wprowadzenia u³atwieÒ

w obs³udze oscyloskopÛw cyfrowych
po c z yn i ³ a f i rma Hew l e t t - P a c k a r d
prezentuj¹c w ostatnim kwartale ubieg³ego
roku now¹ seriÍ oscyloskopÛw Infinium.
Podstawowym za³oøeniem konstruk-

cyjnym by³o stworzenie wysokiej klasy
oscyloskopu, ktÛry pozwoli na to aby proste
operacje, jak np. za³¹czenie kana³u, czy
zmiana szybkoúci podstawy czasu, by³y
rÛwnie pros te i intu icy jne jak w
klasycznych oscyloskopach analogowych.
P³yta czo³owa Infinium przypomina do
z ³ ud z en i a pane l e s t o s owane w
oscyloskopach analogowych. Podstawowe
funkcje mog¹ byÊ realizowane niemal
mechanicznie, w sposÛb intuicyjny. Sys-
tem kolorowych oznaczeÒ kana³Ûw u³atwia
identyfikacjÍ przebiegÛw na ekranie, a
sygnalizacja zrealizowana z wykorzys-
taniem diod úwiec¹cych daje natychmia-
stow¹ orientacjÍ w podstawowych nastaw-
ach oscyloskopu.
Zadbano takøe o to, aby z³oøone funkcje

by³y ³atwo wywo³ywane. Realizacja tego
za³oøenia by³a bardzo ambitnym zadaniem.
Zdecydowano siÍ ostatecznie na zbudo-
wanie interfejsu uøytkownika w oparciu o
úrodowisko graficzne pochodz¹ce z
najpopularniejszego obecnie systemu
operacyjnego - Windows 95. Decyzja ta
spowodowa³a koniecznoúÊ zintegrowania w
jednej obudowie oscyloskopu z kompu-
terem klasy PC.
Infinium wyposaøony jest w interfejsy

oscyloskop i komputer w jednym
RS232C, Centronics, HP-IB (IEEE-488) oraz
z³¹cza sieci LAN. Oscyloskop standardowo
dostarczany jest z mysz¹ (PS2) oraz
klawiatur¹ (AT DIN). Przebiegi moøna
ogl¹daÊ na wbudowanym kolorowym
monitorze ekranowym (aktywna matryca
LCD), moøliwe jest rÛwnieø do³¹czenie do
oscyloskopu zewnÍtrznego monitora SVGA.
Ciekawostk¹ jest, iø w momencie ustalania

parametrÛw funkcji w oknie wykonywana
jest akwizycja danych, a przebieg na ekranie
jest odúwieøany z szybkoúci¹ niezauwaøalnie
rÛøni¹c¹ siÍ od szybkoúci przy zamkniÍtych
oknach dialogowych. W celu lepszego
úledzenia sygna³u na oscyloskopie okna
dialogowe moøna uczyniÊ przezroczystymi
(jak na rys. 1).
Po drugie dostÍpne sta³y siÍ typowe dla

Windows 95 mechanizmy jak np .
przeci¹gnij i upuúÊ (drag & drop).
Przyk³adowo uruchomienie pomiaru czasu
narastania zbocza sygna³u moøe byÊ
zrea l i zowane przez przec i¹gn iÍc ie
odpowiadaj¹cej tej funkcji ikony i
upuszczenie jej na odpowiednim zboczu.
Pos³uguj¹c siÍ t¹ sam¹ metod¹ moøliwe jest
rÛwnieø ìmanipulowanieî wyúwietlanymi
przebiegami (przesuwanie ich  zarÛwno w
pionie jak i poziomie) . Ømudna i
czasoch³onna w klasycznych oscyloskopach
operacja powiÍkszenia fragmentu przebiegu
w Infinium sprowadza siÍ do wykonania
mysz¹ obrysu interesuj¹cego fragmentu, a
nastÍpnie klikniÍcia wewn¹trz obszaru.
DziÍki zas tosowaniu w Inf inium

szybkiego procesora i zastosowaniu akce-
leratorÛw graficznych uzyskano czÍstot-
liwoúÊ odúwieøania ekranu dochodz¹c¹ do
1950 przebiegÛw na sekundÍ, co stanowi
blisko 20-krotn¹ poprawÍ w stosunku do
innych oscyloskopÛw tej klasy.
System pomocy (informacji) o oscylos-

kopie, funkcjach i metodach pomiarowych
jest ³atwo dostÍpny dla operatora. Cecha,
ktÛrej zapewne nigdy nie doceni inøynier,
ktÛry nigdy w øyciu nie by³ zmuszony do
przeszukiwania pÛ³ki z zakurzonymi
ksi¹økami w poszukiwaniu podrÍcznika,
bo akurat zapomnia³ jak... A nawet jak mia³
ksi¹økÍ pod rÍk¹, to czy úpiesz¹c siÍ mÛg³
od razu znaleüÊ poszukiwan¹ informacjÍ?
Jak na razie ìokienkowyî system pomocy
wyúwietlanej na ekranie oscyloskopu
In f in ium umoøl iwia wyszukiwanie
p r o c edu r pom i a r owych i inny ch
wiadomoúci w szeúciu jÍzykach (w tym w
angielskim, niemieckim, francuskim).
Pierwszy kontakt z Infinium jest u³atwiony
dziÍki wbudowanemu w system pomocy

mul t imedia lnemu
przegl¹dowi i de-
monstracji podsta-
wowych funk c j i
oscyloskopu (rys. 2).
Podstawowe para-

metry techniczne
o s c y l o s k opÛw z
rodziny Inf inium
zebrano w tabeli, a

dok³adne dane techniczne udostÍpnia
nieodp³atnie firma Malkom Direct.
Ciekawostki techniczne o†ktÛrych warto

powiedzieÊ na zakoÒczenie, to nowa gene-
racja sond opracowana specjalnie dla In-
finium z†interfejsem AutoProbe. Interfejs
ten umoøliwia komunikacjÍ pomiÍdzy os-

cyloskopem a†sond¹. W†momencie pod³¹-
czenia sondy do kana³u, oscyloskop sam
j¹ identyfikuje, a†nastÍpnie wyrÛwnuje
wspÛ³czynnik t³umienia i†ustawia odpo-
wiedni¹ wartoúÊ impedancji wejúciowej os-
cyloskopu. W†przypadku sond aktywnych
wyeliminowany zosta³ problem koniecz-

noúc i zewnÍt rznego ich zas i l an ia .
Rozbudowano rÛwnieø system wyzwalania
oscyloskopu, o†wyzwalanie za pomoc¹
przepiÍÊ - impulsÛw  pojawiaj¹cych siÍ
w†sygnale (glitch, pulse width), zadanego
czasu narastania i†opadania zbocza sygna-
³u, opÛünieÒ (po czasie lub zdarzeniu),
czasÛw ustalania lub trzymania stanu (se-
tup, hold). Nowym rodzajem jest wyzwa-
lanie typu runt. Oscyloskop zostaje w†tym
trybie wyzwolony, jeøeli szerokoúÊ, czas
trwania lub polaryzacja sygna³u wykracza
poza wartoúci zadane przez operatora. Na
ekranie oscyloskopu Infinium moøna wy-
úwietliÊ jednorazowo do 4†operacji mate-
matycznych na sygna³ach (mog¹ to byÊ
rÛwnieø z³oøenia funkcji i†sygna³Ûw) wy-
branych z†poúrÛd 12 dostÍpnych funkcji (w
tym rÛøniczkowanie, ca³kowanie i†FFT).
(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)

Szczegó³y konkursu na str. 6.

Rys. 1.

Rys. 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


