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Z†wygl¹du THS720 przypomina duøy
multimetr. Taka miniaturyzacja sta³a siÍ
moøliwa dziÍki rezygnacji z†lampy oscy-
loskopowej i†zast¹pieniu jej podúwietla-
nym ekranem LCD. Obudowa jest bardzo
ergonomiczna, przyrz¹d moøna postawiÊ,
powiesiÊ lub trzymaÊ w†rÍku jak notat-
nik. Zasilanie z†wbudowanego pakietu
akumulatorÛw NiCd pozwala uniezaleøniÊ
siÍ od sieci energetycznej. W†zestawie
znajduje siÍ takøe zewnÍtrzny zasilacz
12V, ³adowarka do akumulatorÛw, kom-
plet sond pomiarowych i†kabli (w tym
takøe do transmisji danych przez ³¹cze
RS232). Ca³oúÊ opakowano w†estetyczny
neseser, wyúcie³any warstw¹ g¹bki.
THS720 jest systemem wielozadaniowym.

W†jego sk³ad wchodzi oscyloskop, uniwer-
salny przyrz¹d pomiarowy (DMM) i†blok
komunikacji RS. Poniewaø przyrz¹d od sa-
mego pocz¹tku zosta³ pomyúlany jako urz¹-
dzenie ìterenoweî, jego wejúcia s¹ od siebie
elektrycznie izolowane, co pozwala anali-
zowaÊ sygna³y o†rÛønych potencja³ach od-
niesienia. Rozwi¹zanie takie zwiÍksza nie
tylko bezpieczeÒstwo pomiarÛw, minimali-
zuje takøe zak³Ûcenia pochodz¹ce z†rÛønych
ürÛde³ sygna³Ûw.
Zmiana funkcji i†wybÛr aktualnych na-

staw przyrz¹du odbywa siÍ przy pomocy
przyciskÛw na p³ycie czo³owej. Zrezygno-
wano na niej ze wszystkiego, co moøna
z³amaÊ lub ukrÍciÊ, co w†czasie pracy w†te-
renie moøe siÍ zdarzyÊ.
System wyboru opcji podobny jest do

standardÛw znanych z†komputerÛw. Na do-
le ekranu otwieraj¹ siÍ okienka z†opcjami
a†naciúniÍcie jednego z†klawiszy funkcyj-
nych po³oøonych w†pobliøu krawÍdzi ekra-
nu dokonuje wyboru. Wygaszenie menu
oznacza akceptacjÍ wybranej opcji.
W†trybie oscyloskopowym THS720 moøe

mierzyÊ sygna³y o†czÍstotl iwoúci do
100MHz . Czu ³ o ú Ê kana ³ Ûw wynos i
5mV..50V/dz. Podstawa czasu moøe byÊ
ustawiana w†zakresie od 10ns..50s/dz. Po-
miar sygna³Ûw dokonywany jest metod¹ cyf-
row¹, co oznacza koniecznoúÊ prÛbkowania
badanego sygna³u. CzÍstotliwoúÊ prÛbkowa-

nia moøe dochodziÊ do 500Ms/s.
Procesor steruj¹cy prac¹ oscylo-

skopu THS720 pozwala w†dowol-
nym momencie zamroziÊ obserwo-
wany przebieg i†spokojnie go ana-
lizowaÊ. Przydaje siÍ to szczegÛlnie
w†przypadkach, gdy zawodzi syn-
chronizacja lub ogl¹dane s¹ prze-
biegi nieokresowe pojawiaj¹ce siÍ
w†trudnych do przewidzenia mo-
mentach. Oscyloskop posiada szcze-
gÛlnie rozbudowany uk³ad wyzwa-
lania podstawy czasu, ktÛry moøna
zaprogramowaÊ w†rozmaitych kon-
figuracjach. Podstawowym wybo-
rem jest moøliwoúÊ wyzwalania
podstawy czasu zboczem, impulsem
i†przy pomocy impulsÛw synchro-
nizacji sygna³u telewizyjnego typo-
wych standardÛw. Moøna ustawiÊ
zarÛwno ürÛd³o synchronizacji (kana³1, ka-
na³2, sygna³ z†wejúcia pomiarowego DMM),
zbocze wyzwalaj¹ce (opadaj¹ce lub naras-
taj¹ce), w³¹czyÊ filtracjÍ sygna³u wyzwala-
j¹cego, ustawiÊ opÛünione wyzwolenie pod-
stawy czasu w†zakresie 495ns..10s. Ciekaw¹
opcj¹ jest moøliwoúÊ synchronizacji podsta-
wy czasu impulsem o†okreúlonych paramet-
rach. Moøna nie tylko okreúliÊ czas trwania
impulsu wyzwalaj¹cego w†granicach iden-
tycznych jak dla opÛünienia, ustala siÍ takøe
tolerancjÍ jego czasu (od ±5 do ±25%) oraz
warunek logiczny: wyzwalanie impulsami
krÛtszymi od ustalonego czasu trwania lub
d³uøszymi. Jest to nieoceniona moøliwoúÊ,
gdy obserwujemy ci¹gi impulsÛw rÛøni¹ce
siÍ miÍdzy sob¹ czasem trwania np. podczas
transmisji szeregowej.
ZapamiÍtane po procesie digitalizacji ba-

danego sygna³u dane mog¹ byÊ poddane
obrÛbce matematycznej. DziÍki temu moøna
szybko ustaliÊ zarÛwno czÍstotliwoúÊ, okres
jak i†czas trwania impulsÛw zarÛwno dodat-
nich jak i†ujemnych. T¹ sam¹ metod¹ okreú-
lane s¹ amplitudy minimalna i†maksymalna
sygna³u, a†takøe czas narastania i†opadania
zbocza impulsu, nie trzeba wiÍc przeliczaÊ
zakresu przez iloúÊ dzia³ek.
W†sumie do wyboru jest 21 moøliwoúci

pomiaru i†interpretacji sygna³u. Jednoczeú-
nie moøna korzystaÊ z†szeúciu takich moø-
liwoúci, wartoúci obliczeÒ wyúwietlane s¹
po prawej stronie ekranu. Moøna np. zaø¹-
daÊ ci¹g³ego odczytu czÍstotliwoúci i†war-
toúci úredniej sygna³u podawanego na we-
júcie 1†oraz czÍstotliwoúci, amplitudy i†cza-
su narastania zbocza impulsÛw do³¹czonych
do wejúcia kana³u 2. Badane przebiegi moø-
na zapamiÍtaÊ w†wewnÍtrznej pamiÍci w†ce-
lu ich porÛwnania czy pÛüniejszej ich ana-
lizy. Oscyloskop potrafi zapamiÍtaÊ do 10
rÛønych sygna³Ûw.
NaciúniÍcie przycisku METER przekszta³-

ca oscyloskop w†dobrej klasy przyrz¹d uni-
wersalny. Z†ekrany znika podzia³ka oscylo-
skopu. U†gÛry wyúwietlacza pojawiaj¹ siÍ
duøe cyfry odczytu (16mm), a†u†do³u menu

dostÍpnych funkcji. Przyrz¹d moøe mierzyÊ
napiÍcie sta³e, zmienne, rezystancjÍ, z³¹cza
pÛ³przewodnikowe i†zwarcia sygnalizowane
zarÛwno wizualnie jak i†sygna³em akustycz-
nym. Brakuje tylko pomiarÛw pr¹du. Cie-
kawym pomys³em jest zobrazowanie gra-
ficzne zmian badanego parametru w†funkcji
czasu. Wykres pojawia siÍ pod cyframi wska-
zania jako linia wykreúlana na tle siatki
znacznikÛw. SzybkoúÊ kreúlenia moøna zde-
finiowaÊ w³asnorÍcznie w†zakresie 4†min..8
dni. Daje to moøliwoúÊ oceny zjawisk elek-
trycznych, ktÛre zmieniaj¹ siÍ powoli
w†d³uøszym czasie.  Dodatkowo na wyúwiet-
laczu w†formie s³upka pokazywany jest po-
ziom ostatniego pomiaru oraz wartoúci mak-
symalne i†minimalne odczytane w†czasie
cyklu pomiarowego.
Przyrz¹d DMM moøe zapamiÍtaÊ do 10

badanych przebiegÛw. Moøna to zrobiÊ na
dwa sposoby. Po pierwsze bieø¹cy ekran lub
ekran wczeúniej zapamiÍtany, zarÛwno os-
cyloskopu jak i†przyrz¹du, moøna bezpo-
úrednio wydrukowaÊ na drukarce wyposa-
øonej w†wejúcie RS232. Format danych wy-
júciowych moøna skonfigurowaÊ poprzez
wybÛr odpowiedniej opcji dla kilku popu-
larnych typÛw drukarek. Moøna takøe wy-
braÊ jeden z†formatÛw plikÛw, m.in. TIFF,
BMP, PCX, EPS i†przes³aÊ dane wprost do
pliku do pod³¹czonego za poúrednictwem
RS232 komputera osobistego. Parametry por-
tu RS232 oscyloskopu s¹ konfigurowane
w†bardzo szerokim zakresie.
Drugim sposobem korzystania z†danych

zapamiÍtanych przez oscyloskop jest po³¹-
czenie go za pomoc¹ portu RS232 z†PC
i†sterowanie prac¹ przyrz¹du z†poziomu pro-
gramu pracuj¹cego w†okienku Windows.
Program przejmuje ca³kowit¹ kontrolÍ nad
THS720 ³¹cznie z†odczytem zapamiÍtanych
przebiegÛw. Przes³ane do komputera dane
moøna albo wydrukowaÊ albo do³¹czyÊ do
innych dokumentÛw np. pomiarÛw serwi-
sowych badanego uk³adu.
Ryszard Szymaniak, AVT

Przenośny oscyloskop cyfrowy
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Najważniejsze parametry oscyloskopu THS720
rozdzielczość wyświetlacza 320x240pkt
konfigurowalny port szeregowy RS232
nieprzerwany czas pracy z wewnętrznym zasilaniem 2h
wymiary: 217 x 177 x51mm
waga 1,5kg (3,4kg z pełnym wyposażeniem w futerale)
Tryb pracy − oscyloskop
liczba kanałów 2
oporność wejść kanałów 1MΩ/25pF
pasmo 100MHz
częstotliwość próbkowania 500Ms/s
rozdzielczość 8 bitów
zakres napięć wejściowych 5mV..50V/dz.
podstawa czasu 5ns..50s/dz.
Tryb pracy − przyrząd DMM
zakres pomiarowy napięć stałych 400mV..850V
zakres pomiarowy napięć zmiennych 400mV..600V
zakres pomiarowy oporności 400Ω..40MΩ


