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Oscyloskop cyfrowy HP54603B
Niew¹tpliwie oscyloskop jest przyrz¹-

dem, ktÛrym najczÍúciej pos³uguje siÍ elek-
tronik i†do ktÛrego prawdopodobnie ma
najwiÍksze zaufanie. Oscyloskopy analo-
gowe s¹ coraz wyraüniej wypierane przez
oscyloskopy cyfrowe, ktÛre poczyni³y
w†ostatnich latach duøe postÍpy jeúli cho-
dzi o†îprzyjaznoúÊî dla uøytkownika. Owa
przyjaznoúÊ rozumiana jest jako zbliøenie
wygl¹du i†obs³ugi - przynajmniej w†pew-
nym zakresie - do wygl¹du i†obs³ugi os-
cyloskopÛw analogowych, co wydaje siÍ
mieÊ duøe znaczenie przynajmniej dla
czÍúci uøytkownikÛw. Skomplikowana na-
wet w†zakresie najbardziej elementar-
nych czynnoúci obs³uga niektÛrych wczes-
nych oscyloskopÛw cyfrowych stanowi³a
czynnik zniechÍcaj¹cy potencjalnych uøyt-
kownikÛw.
Oczywiúcie oscyloskop cyfrowy oferuje

znacznie wiÍcej niø oscyloskop analogowy,
jak np. prezentacja pojedynczych, niepowta-
rzalnych przebiegÛw, brak efektu przygasa-
nia przebiegu przy szybkich podstawach
czasu oraz gaúniÍcia przebiegu
przy podstawach wolnych, czy
wreszcie najpotÍøniejsz¹ chy-
ba ìbroÒî oscyloskopu cyfro-
wego - opÛünienie przed
wyzwalaniem (ìpre-trigger
delayî), umoøliwiaj¹ce
spo j r z en i e ws t e c z ,
przed momentem wy-
zwolenia, czasami
bardzo cenne przy
u r u c h am i a n i u
uk³adÛw. Oscy-
loskop cyfro-
wy umoøli-
wia oczy-
wiúcie za-
pamiÍtywa-
nie przebie-
gÛw, a†takøe
rÛønego rodza-
ju pomiary na-
piÍÊ i†paramet-
rÛw czasowych,
choÊ trudno trakto-
waÊ go jako np. dobry
woltomierz.
Przejdümy teraz do zaprezen-

towania konkretnego przedstawiciela
gatunku - bÍdzie nim oscyloskop cyfrowy
HP54603B produkcji firmy Hewlett-Packard.
Jest to oscyloskop dwukana³owy, wyposa-
øony w†wejúcie zewnÍtrznego wyzwalania,
o†pasmie 60MHz, okreúlany przez produ-
centa jako ekonomiczny przyrz¹d do labo-
ratoriÛw uczelnianych.
Oscyloskop moøe pracowaÊ w†trybach XT

i†XY, ze zwyk³¹ i†opÛünion¹ podstaw¹ cza-
su. Moøe takøe pracowaÊ z†tzw. pojedyncz¹
lub powtarzaln¹ podstaw¹ czasu. W†przy-
padku pojedynczej podstawy czasu prezen-
towany sygna³ prÛbkowany jest w†jednym
cyklu akwizycji. Wynika z†tego, øe sygna³
ten nie musi byÊ powtarzalny, a†takøe øe
pasmo prezentowanego sygna³u jest ograni-
czone przez szybkoúÊ prÛbkowania. Powta-

rzalna podstawa czasu oznacza, øe po kaø-
dym wyzwoleniu sygna³ jest prÛbkowany
w†kilku wybranych chwilach czasowych,
o†okreúlonym wzglÍdem momentu wyzwa-
lania po³oøeniu. Po pewnej liczbie wyzwo-
leÒ sygna³ zostaje odtworzony. W†tym przy-
padku sygna³ musi byÊ powtarzalny - ale
jego pasmo moøe byÊ wyøsze niø w†przy-
padku pojedynczej podstawy czasu, ponie-
waø w†pojedynczym cyklu wyzwalania nie
musi byÊ spe³nione kryterium Nyquista.
A†teraz nieco wiÍcej szczegÛ³Ûw o†obs³u-

d z e i †moø l iwo ú c i a ch o s c y l o s k opu
HP54603B. Oscyloskop obs³uguje siÍ przy
pomocy szeúciu pokrÍte³ i†nieco wiÍkszej
liczby klawiszy. Funkcje pokrÍte³ s¹ ana-
logiczne jak w†przypadku oscyloskopu ana-
logowego.
Klawisze umieszczone na p³ycie czo³owej

w†prawo od ekranu oscyloskopu s¹ opisane
i†ich naciúniÍcie powoduje wybranie pew-
nej opcji dzia³ania oscyloskopu, np. wybÛr
wejúcia i†jego parametrÛw (klawisze 1†i†2),
pomiar (klawisze grupy MEASURE), ci¹g³e
zapamiÍtywanie (klawisz AUTOSTORE),
uaktywnienie opÛünionej podstawy cza-

su (klawisz MAIN/DELAYED). 6†kla-
wiszy umieszczonych poniøej

ekranu umoøliwia dokona-
nie wyboru opcji wy-

ú w i e t l a n y c h
w † d o l n e j

czÍúc i
ekranu lub
dostÍp do g³Í-
biej zagnieødøonych
menu , np . s e l e k c j i
i†ustalenia parametrÛw we-
júcia (kana³, sprzÍøenie AC lub DC, ogra-
niczenie pasma, wspÛ³czynnik podzia³u son-
dy), wartoúci mierzonej (miÍdzyszczytowa,
úrednia, úredniokwadratowa, okres, czÍstot-
liwoúÊ), uaktywnienia kursora, wyboru ürÛd-
³a i†sposobu synchronizacji itp.
Najprostszym sposobem uøycia oscylosko-

pu jest naciúniÍcie - oczywiúcie po uprzed-

nim w³¹czeniu zasilania - klawisza AUTO-
SCALE, co prowadzi do uzyskania optymal-
nej prezentacji sygna³u. Dobrane przez os-
cyloskop nastawy moøna oczywiúcie zmie-
niaÊ, uøywaj¹c pokrÍte³ jednostki osi Y,
podstawy czasu oraz ewentualnie po³oøe-
nia. Na ekranie wyúwietlane s¹ - oprÛcz
sygna³u - komunikaty o†jednostkach obu osi,
po³oøeniu momentu wyzwalania, rodzaju
pracy oraz inne (np. wyniki pomiarÛw).
Jeúli aktywny jest tryb zwyk³y (RUN), na
ekran wyprowadzany jest tylko ostatnio
sprÛbkowany fragment sygna³u, natomiast
uaktywnienie opcji AUTOSTORE umoøli-
wia zapamiÍtywanie kolejnych przebiegÛw,
przy czym ostatni z†nich wyúwietlany jest
z†pe³n¹ jasnoúci¹, natomiast wczeúniejsze

z†obniøon¹ jasnoúci¹.
Oscyloskop umoøliwia takøe do-
konywanie pomiarÛw przy

pomocy czterech kurso-
rÛw, z†ktÛrych dwa
do t y c z ¹ o s i
Y † i † p o z o s t a ³ e
dwa osi czasu.
Pozwa la to na

przeprowadzenie
pomiarÛw niestandar-

dowych, wykraczaj¹-
cych poza dostÍpne

przez opcjÍ MEASURE,
np. szerokoúci impulsu na

poziomie innym niø 50% je-
go amplitudy lub czÍstotliwoú-

ci gasn¹cych oscylacji wystÍpu-
j¹cych po zboczach odpowiedzi

skokowej.
PrezentacjÍ H54603B naleøy uzu-

pe³niÊ informacj¹ o†dodatkowych mo-
du³ach, rozszerzaj¹cych moøliwoúci tego

oscyloskopu. Jest ich kilka - poczynaj¹c
od zawieraj¹cych interfejs HP-IB, przez mo-
du³ z†interfejsami RS232 i†rÛwnoleg³ym, po
modu³y ³¹cz¹ce te interfejsy z†opcj¹ analizy
widmowej metod¹ FFT. Firma Hewlett-Pac-
kard oferuje takøe sprzÍtowo-software'owe
kity u³atwiaj¹ce wspÛ³pracÍ oscyloskopÛw
rodziny HP54600 z†komputerem PC, ktÛre
umoøliwiaj¹ automatyzacjÍ pomiarÛw, uzys-
kiwanie wydrukÛw sygna³Ûw etc.
Krzysztof Kałużyński, AVT

Dane techniczne
✓ maksymalna szybkość

próbkowania 20Mpróbek/sek,
✓ pamięć: 4000 próbek,
✓ czułość wejścia Y: 2mV/dz. do 5V/dz,
✓ błąd wzmocnienia: ±2%,
✓ czas narastania: <5,83ns,
✓ impedancja wejściowa: 1MΩ/13pF,
✓ źródła wyzwalania: kanał 1, 2 

lub wejście zewnętrzne,
✓ rodzaje wyzwalania: auto, normalny,

 pojedynczy, TV,
✓ podstawa czasu: zwykła i opóźniona,
✓ zakres podstaw czasu: 5ns/dz. do 5sek./dz.
✓ dokładność podstawy czasu: ±0.01%,
✓ rozdzielczość podstawy czasu: 100ps,
✓ rozdzielczość przetwornika A/C: 8 bitów,
✓ rozdzielczość ekranu: 255*500 (X*Y),
✓ szybkość odświeżania

ekranu: maks. 1500000 pkt/sek.


