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WiÍkszoúÊ zalet wymarzonego oscyloskopu
laboratoryjnego posiada przentowany przez
nas oscyloskop TDS 210, produkt amery-
kaÒskiej firmy TEKTRONIX. Charakteryzuje
go przy tym niewygÛrowana cena.
Przyrz¹d†swoje zalety zawdziÍcza konstruk-

cji opartej na cyfrowym przetwarzaniu syg-
na³Ûw. Tak naprawdÍ jest to komputer zbu-
dowany na silnym procesorze DSP, ktÛry
symuluje tradycyjny przyrz¹d†pomiarowy.
Tylko ze wzglÍdu na przyzwyczajenia uøyt-
kownika i†wygodÍ zachowano standardowy
sposÛb†obs³ugi. To co najbardziej rÛøni ten
przyrz¹d†od oscyloskopÛw analogowych†to
sposÛb†prezentacji badanych przebiegÛw. S¹
one pokazywane na podúwietlanym ekranie
LCD zamiast na tradycyjnej lampie CRT. Jest
to g³Ûwna przyczyna zmniejszenia roz-
miarÛw†i†wagi. Na wyúwietlaczu pokazywane
s¹ nie tylko badane przebiegi, lecz takøe†ko-
munikaty i†nastawy. Ga³ki i†przyciski z†pra-
wej strony p³yty przedniej maj¹ funkcje po-
dobne do prze³¹cznikÛw†tradycyjnych oscy-
loskopÛw. Odmienny jes t na tomias t
sposÛb†funkcjonowania tych regulatorÛw.
PokrÍt³a†przekazuj¹ do procesora informacjÍ
o†kierunku ruchu i†liczbie zmienionych pod-
zakresÛw. Rzeczywist¹ wielkoúÊ nastawy pro-
cesor wyúwietla na ekranie.
Zakres regulacji czu³oúci wynosi od 2mV/

dzia³kÍ do 5V/dzia³kÍ, zakresy miezcz¹ siÍ
w†przedziale od 5ns do 5s/dzia³kÍ. Poniewaø
oscyloskop jest przyrz¹dem cyfrowym
waønym parametrem jest czÍstotliwoúÊ z†jak¹
prÛbkuje siÍ badany sygna³ analogowy. Wy-
nosi ona 1Gs/s (prÛbek na sekundÍ). Tak
duøa†czÍstotliwoúÊ prÛbkowania zapewnia
wiele korzyúci zwi¹zanych z†obrÛbk¹
i†pÛüniejsz¹ prezentacj¹ badanego przebiegu.
Najwaøniejsz¹ zalet¹ jest praca w†czasie
rzeczywistym. Oscyloskop TDS 210 przenosi
pasmo do 60MHz. Na zakresach pomiaro-
wych o†najwyøszej czu³oúci 2..5mV pasmo
jest ograniczone do 20MHz.
Wyboru trybu synchronizacji i†jej para-

metrÛw†dokonuje siÍ za pomoc¹ grupy regu-
latorÛw†umieszczonych z†prawej strony p³yty
przedniej. Przycisk TRIGGER MENU rozwija
na ekranie LCD z†prawej strony system okie-
nek z†dostÍpnymi opcjami synchronizacji. Os-
cyloskop oferuje moøliwoúÊ wyzwalania pod-
stawy czasu zarÛwno zboczem impulsu jak
i†sygna³em telewizyjnym najpopularniejszych
standardÛw†jeøeli akurat badamy taki sygna³.
Moøliwoúci synchronizacji wyzwalania pod-
stawy czasu jest naprawdÍ duøo. Moøna wy-
braÊ synchronizacjÍ sygna³em z†kana³u†1†b¹dü
2†lub z†zewnÍtrznego ürÛdla poprzez wejúcie
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EXT TRIG. SynchronizowaÊ moøna zboczem
narastaj¹cym lub opadaj¹cym, telewizyjnym
sygna³em linii lub ramki. Moøna w³¹czyÊ
filtracjÍ sygna³u†synchronizuj¹cego, odci¹Ê
sk³adow¹ sta³¹ , pozbyÊ siÍ zak³ÛceÒ
o†wyøszych lub niøszych czÍstotliwoúciach.
Moøna wybraÊ synchronizacjÍ automatyczn¹
lub rÍczn¹ z†poziomem wyzwalania ustawia-
nym pokrÍt³em. Moøliwa jest synchronizacja
pojedynczym przebiegiem  oraz wyzwalana
rÍcznie. Taka rÛønorodnoúÊ sprawia, øe†bez
trudu daje siÍ dobraÊ takie nastawy uk³adu
synchronizacji wyzwalania, øe†ogl¹dany prze-
bieg jest rzeczywiúcie stabilny. W†dodatku
jeøeli interesuje nas wygl¹d†przebiegu przed
zboczem impulsu, ktÛrym synchronizujemy
oscyloskop, moøna go obejrzeÊ bez problemu,
przesuwaj¹c†po prostu obraz. Na ekranie
wci¹ø obecne s¹ ma³e†strza³ki z†opisem po-
zwalaj¹cym szybko identyfikowaÊ przebieg
z†interesuj¹cego nas w†danej chwili kana³u.
Takie same ma³e†strza³ki oznaczaj¹ punkt syn-
chronizacji badanego przebiegu, dotyczy to
zarÛwno zbocza jak i†poziomu.
Wielkim atutem tego oscyloskopu jest

moøliwoúÊ zapamiÍtywania badanych syg-
na³Ûw. Do wyboru jest znowu kilka moøli-
woúci. W†kaødej chwili ekran moøe†zostaÊ
zamroøony po naciúniÍciu klawisza RUN/
STOP. Umoøliwia to  analizÍ przebiegu nawet
w†sytuacji gdy zerwana synchronizacja utrud-
nia pracÍ. PowrÛt†do normalnego stanu i†od-
mroøenie ekranu nastÍpuje po ponownym na-
ciúniÍciu klawisza. Przebieg moøe†takøe†przy-
braÊ formÍ linii. Przydaje siÍ taka funkcja np.
podczas obserwacji skutkÛw†regulacji uk³adu.
Widoczny na ekranie przez pewien czas
kszta³t†przebiegu na pocz¹tku regulacji po-
zwala zorientowaÊ siÍ, czy regulacja w†ocze-
kiwany sposÛb†wp³ywa na interesuj¹cy nas
przebieg. Czas wygaszania starego przebiegu
odpowiadaj¹cy czasowi poúwiaty na ekranie
lampy katodowej jest oczywiúcie regulowany
i†moøe†trwaÊ od 1s do nieskoÒczonoúci.
Moøna takøe†przebieg  z†kaødego kana³u†zapa-
miÍtaÊ w†pamiÍci nieulotnej. BÍdzie on za-
wsze dostÍpny, np. jako wzorzec podczas ko-
lejnych regulacji, nawet jeøeli w†miÍdzyczasie
oscyloskop zostanie wy³¹czony z†sieci. To
przydatna cecha przy seryjnym strojeniu wie-
lu egzemplarzy tego samego typu urz¹dzenia.
Kolejnym udogodnieniem jest rozbudowa-

ny system kursorÛw. Kursory pokazywane na
ekranie jako dwie przerywane linie wy-
wo³ywane s¹ przez naciúniÍcie przycisku
CURSOR. Mog¹ one odnosiÊ siÍ do napiÍÊ
lub czasu,†przybieraj¹c†odpowiednio postaÊ
linii poziomych lub pionowych. Na ekranie
wyúwietlana jest wartoúÊ napiÍcia (czasu )
kaødego kursora osobno, wzglÍdem wybrane-
go poziomu odniesienia. Wyúwietlana jest
takøe†wartoúÊ rÛønicy po³oøeÒ obu kur-
sorÛw†wzglÍdem siebie. Bardzo to u³atwia
szybki pomiar fragmentÛw†ogl¹danego prze-
biegu np. poziomu szumu na badanym syg-
nale. Kursory s³uø¹ takøe†pomoc¹ przy po-
miarach niektÛrych innych parametrÛw†
zwi¹zanych z†ogl¹danym przebiegiem.  Os-
cyloskop potrafi samodzielnie zmierzyÊ
i†wyúwietliÊ wartoúÊ amplitudy miÍdzyszczy-
towej sygna³u, amplitudÍ úredni¹, okres syg-
na³u†i†czÍstotliwoúÊ. Pomiary mog¹ byÊ do-
konane zarÛwno na podstawie sygna³u†wi-
docznego w†danym momencie na wyúwietla-
czu jak i†z†uwzglÍdnieniem pozycji kursorÛw,
ktÛre operator sam ustawia w†wybranych pun-
ktach przebiegu.
Istnieje takøe†ca³y†szereg funkcji zwi¹za-

nych z†u³atwieniem obs³ugi i†diagnostyk¹

urz¹dze-
n i a . Po -
przestaj¹c†je-
dynie na wyli-
czen iu s¹ to
funkc je : zapa -
miÍtywanie konfiguracji nastaw i†szybki
wybÛr†jednego z†zapamiÍtanych zestawÛw,
wyúwietlanie nastaw i†statusu obydwu ka-
na³Ûw, podstawy czasu oraz wyzwalania, au-
tokalibracja, diagnostyka b³ÍdÛw†wykrytych
podczas inicjalizacji przyrz¹du, a†takøe†sta-
tystyka. Oscyloskop zapamiÍtuje wszystkie
sytuacje awaryjne i†zlicza iloúÊ za³¹czeÒ do
sieci, dziÍki czemu ³atwo moøna stwierdziÊ
czy ktoú niepowo³any nie dotyka³ siÍ do
przyrz¹du.
Pomimo wieloúci opcji  s¹ one u³oøone w

sposÛb przejrzysty i†szybko zaczyna siÍ z†nie-
go korzystaÊ w†sposÛb†intuicyjny. Jeøeli jednak
w†ktÛrymú momencie pogubimy siÍ w†tym
wszystkim, ratunkiem moøe†siÍ okazaÊ na-
ciúniÍcie klawisza AUTOSET. Oscyloskop za-
czyna wtedy analizowaÊ podany na jego wejúcie
sygna³ i†samodzielnie dobiera wszystkie nasta-
wy tak, aby moøna by³o†obejrzeÊ przebieg.
Standardowo oscyloskop wyposaøony jest

w†dwie sondy x10, kaøda z†przewodem
o †d ³ u g o ú c i 2m . Op r Û c z t e g o
moøna†przyrz¹d†rozbudowaÊ o†dodatkowe
modu³y†do³¹czane do wielostykowego gniaz-
da z†ty³u†obudowy. Jeden modu³ jest inter-
fejsem rÛwnoleg³ym i†umoøliwia do³¹czenie
do o s c y l o s k opu d ruk a r k i . W† t en
sposÛb†moøna szybko przenieúÊ na papier to
co widaÊ na ekranie. Drugi modu³ oprÛcz
po r t u d ruk a r k i wypo s a ø ony j e s t
takøe†w†z³¹cze szeregowe RS pozwalaj¹cse
po³¹czyÊ oscyloskop z††komputerem oraz
w†por t sys temu GPIB . Do tego mo-
du³u†do³¹czone jest takøe†oprogramowanie
wspomagaj¹ce dla PC.
Ryszard Szymaniak, AVT

Podstawowe parametry oscyloskopu TDS 210

PARAMETR WARTOŚĆ JEDNOSTKA
pasmo 60/100 MHz
zakres podstawy czasu 5ns − 5s czas/działkę
zakres czułości 2mV − 5V wolty/działkę
oporność wejściowa 1 MΩ
pojemność wejściowa 20 pF
próbkowanie 50 − 1G próbek/sekundę
rozdzielczość przetwornika 8 bitów
ilość próbek na kanał 2500
rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240 pikseli
napięcie zasilania 85 − 275 V
pobór mocy <20 W
całkowita waga z wyposażeniem 3,06 kg
wymiary 304 x 151 x 120 mm

Oscyloskop udostępniło redakcji EP przedsta−
wicielstwo firmy Tektronix.


