
Widoczne na zdjÍciu
niepozorne pude³ko ukry-
wa w†swoim wnÍtrzu no-
woczesny oscyloskop dwu-
kana³owy o†czÍstotliwoúci
prÛbkowania 50MHz i†roz-
dzie lczoúci (w†kaødym
z†kana³Ûw) 8 bitÛw. Pod-
czas akwizycji sygna³Ûw
okresowych moøna zasto-
sowaÊ prÛbkowanie z†prze-
suniÍciem, dziÍki czemu
ekwiwalentna czÍstotliwoúÊ
prÛbkowania moøe wzros-
n¹Ê nawet do 5GHz, co
jest oczywiúcie obarczone
spe ³n i en i em sze r e gu

warunkÛw. Tak duøe czÍs-
totliwoúci prÛbkowania
moøna by³o osi¹gn¹Ê dziÍ-
ki zastosowaniu w†kaødym
kanale pamiÍci buforuj¹cej
o pojemnoúci 32kB, co za-
pewnia poprawn¹ wspÛ³-
pracÍ z†komputerami o†sto-
sunkowo niewielkiej wy-
dajnoúci.
Na p³ycie czo³owej przy-

rz¹du znajduje siÍ dwuko-
lorowa dioda LED (sygna-
lizuj¹ca stan pracy oscylo-
skopu i†w³¹czenie zasila-
nia) i trzy gniazda BNC
s³uø¹ce do do³¹czenia
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S³owacka firma ETC jest

producentem wielu interesuj¹cych

przystawek i†kart do PC, za

pomoc¹ ktÛrych moøna

zmieniÊ komputer

w†laboratoryjne

przyrz¹dy pomiarowe.

SzczegÛlnie

interesuj¹cym

wydaje siÍ nam

cyfrowy, dwukana³owy

oscyloskop wspÛ³pracuj¹cy z†PC

poprzez rÛwnoleg³e ³¹cze drukarkowe.

sond pomiarowych oraz
kabla doprowadzaj¹cego
sygna³ synchronizacji. Czu-
³oúÊ obydwu kana³Ûw
moøna zmieniaÊ w†zakresie
od 10mV/dz do 5V/dz,
a †pa smo przenoszen i a
wzmacniaczy wejúciowych
wynosi od 0†do 150MHz
(przy sprzÍøeniu sta³opr¹-
dowym) lub od 1,2Hz do
150MHz przy sprzÍøeniu
z†separacj¹ sk³adowej sta-
³ej. Wzmacniacze wejúcio-
we s¹ przystosowane do
wspÛ³pracy z†sondami na-
piÍciowymi o†stopniu po-
dzia³u: 1:1, 1:10 i†1:100.
Dok³adnoúÊ pomiaru amp-
litudy wynosi typowo ok.
±2,5%. W†przypadku po-
miaru sygna³Ûw o†duøym
poziomie zak³ÛceÒ jest
moøliwe w³¹czenie progra-
mowanego, cyfrowego filt-
ru DSH (ang . Dig i ta l
SHielding), ktÛrego dzia³a-
niem ubocznym jest wy-
d³uøenie czasu akwizycji.
Inn¹ uøyteczn¹ funkcj¹
jest cyfrowa predykcja
kszta³tu przebiegu SHP
(ang. SHape Prediction),
ktÛra pozwala na przyspie-
szenie wyúwietlania sygna-
³Ûw okresowych.

Oscyloskop M621 wypo-
saøono w†rozwiniÍty sys-
tem wyzwalania. èrÛd³em
sygna³u wyzwalaj¹cego mo-
øe byÊ sygna³ z†wejúcia
ktÛregoú z†kana³Ûw lub
sygna³ podany na wejúcie
wyzwalania. Poziomy oraz
tryb wyzwalania s¹ oczy-
wiúcie programowane. Wej-
úcie wyzwalania moøna
takøe wykorzystaÊ jako
ürÛd³o sygna³u prostok¹t-
nego do kompensacji znie-
kszta³ceÒ sygna³Ûw impul-
sowych wprowadzanych
przez sondÍ pomiarow¹.
Oscyloskop wspÛ³pracuje

z†PC poprzez ³¹cze dru-
karkowe, ktÛre musi byÊ
zgodne ze standardem
EPP1.9. Program steruj¹cy
prac¹ przyrz¹du automa-
tycznie wykrywa do³¹czo-
ny przyrz¹d oraz jego ad-
res, co jest o†tyle waøne,
øe ETC korzysta z ³¹cza
EPP ze znacznie zmodyfi-
kowanym protoko³em, po-
zwalaj¹cym na rÛwnoleg³e
po³¹czenie do 16 urz¹-
dzeÒ (np. oscyloskopÛw)
do jednego portu.
Niezwykle waøne dla

oscyloskopu jest oprogra-
mowanie. Jego niezaprze-



czaln¹ zalet¹ jest profes-
jonalny wygl¹d interfejsu
graficznego (rys. 1 i†2),
ale juø po kilku minu-
tach pracy moøna stwier-
dziÊ, øe dostarcza ono
uøytkownikowi ìpotÍøneî
narzÍdzie. TwÛrcy progra-
mu n i e z apomn i e l i
o†przydatnych gadøetach,
jak np. programie umoø-
l iwia j¹cym chatowanie
w†lokalnej sieci (z kom-
puterem, na ktÛrym zain-
stalowano podobne oprog-
ramowanie) oraz kalkula-
torze u³atwiaj¹cym prowa-
dzenie podrÍcznych obli-
czeÒ. Program zapewnia
pe³ne sterowanie prac¹
oscyloskopu, a†takøe do-
stÍp do szeregu funkcji
DSP, w†tym transformaty
Fouriera mierzonego syg-
na³u. Przewidziano oczy-
wiúcie moøliwoúÊ definio-
wania okien pomiarowych
oraz w³asnych funkcji
przeliczaj¹cych sygna³ we-
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d³ug podanych wzorÛw.
Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na
moøliwoúÊ zdalnej obs³u-
gi przez program oscylo-
skopu do³¹czonego do in-
nego komputera w³¹czo-
nego w†sieÊ lokaln¹. Wy-
sokiej jakoúci oprogramo-
waniu dorÛwnuje przej-
rzysta instrukcja obs³ugi
(w†wersji angielskiej i†s³o-
wack i e j ) , nowocze sna
technologia montaøu po-
wierzchniowego oraz za-
stosowane w†urz¹dzeniu
podzespo³y (m.in. uk³ady
programowalne firmy Xi-
linx).
Oscyloskopy serii M621

s¹ oferowane w†trzech
wersjach, rÛøni¹cych siÍ
miÍdzy sob¹ wykonaniem
mechanicznym. Wers ja
M621/E prezen towana
w†artykule jest przezna-
czona do pracy na ze-
wn¹trz komputera, dlatego
w†sk³ad zestawu wchodzi
zasilacz sieciowy i†kabel

po³¹czeniowy Centronics.
DostÍpne s¹ takøe dwie
wersje wewnÍtrzne: M621/
I i†M621/A przeznaczone
do montaøu w†miejscu
stacji dyskietek 5,25", rÛø-
ni¹ce siÍ miÍdzy sob¹ tyl-
ko sposobem do³¹czenia
do portu drukarkowego.
Andrzej Gawryluk, AVT

Dodatkowe informacje
o†urz¹dzeniach produko-
wanych przez firmÍ ETC
moøna znaleüÊ w†Interne-
cie pod adresem: http://
www.ei.cz/etc. Kontakt w
jÍzyku polskim: inø. Jan
Galuszka, tel. 00420-603-
531605, jan@galuszka.cz.
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