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Alternatywa

Na pierwszy rzut oka
GDS-830 do z³udzenia przy-
pomina wygl¹dem szacowne
opracowania Hewlett-Packar-
da (teraz Agilent) z†wycofa-
nej juø z produkcji serii
HP-54600. Jednak pierwsze
prÛby laboratoryjne wykaza-
³y, øe GDS-830 jest przy-
rz¹dem zdecydowanie lepiej
wyposaøonym od pierwo-
wzoru, oferuje takøe wiele
rÛønorodnych, bardzo przy-
datnych moøliwoúci, doúÊ
rzadko spotykanych w†tak
komp l e t nym ze s t aw i e
w†konkurencyjnych oscylo-
skopach dostÍpnych za
zbliøon¹ cenÍ.

Zalety i†moøliwoúci
Najpowaøniejszym atutem

prezentowanego oscyloskopu
jest pamiÍÊ o†pojemnoúci
125000 prÛbek dla kaødego
z†dwÛch kana³Ûw. Moøna j¹
wykorzystaÊ dla podstawy
czasu d³uøszej od 2ns/
dzia³kÍ, natomiast jej pe³na
pojemnoúÊ jest dostÍpna dla
podstawy czasu powyøej
200µs/dzia³kÍ. Zastosowanie
pamiÍci prÛbek pozwala
jednoczeúnie wyúwietlaÊ na
ekranie przebiegi w†niej
zgromadzone oraz przebiegi
podane na wejúcia kana³Ûw.
DziÍki temu moøna doúÊ
³atwo porÛwnaÊ przebieg

Alternatywa

Instek jest znakiem towarowym zastrzeøonym

przez firmÍ Goodwill dla serii produkowanych

przez ni¹ przyrz¹dÛw pomiarowych, w†tym

zaawansowanych oscyloskopÛw cyfrowych.

W†artykule przedstawiamy jeden z†bardziej

interesuj¹cych modeli, ktÛry swoj¹ przewagÍ

nad podobnymi, konkurencyjnymi

oscyloskopami, zawdziÍcza pamiÍci prÛbek

o†duøej pojemnoúci. W†artykule przedstawiamy

takøe wiele innych zalet oscyloskopu GDS-830.
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badany z†zapisanym wczeúniej w†pa-
miÍci przebiegiem referencyjnym.
Z†kolei pamiÍÊ prÛbek o†tak duøej
pojemnoúci pozwoli³a na wyposaøenie
oscyloskopu w†moøliwoúÊ nak³adania
na wyúwietlany przebieg wynikÛw
kolejnych akwizycji (accumulate), co
u³atwia - w†sposÛb zbliøony do wy-
korzystywanego w†oscyloskopach
z†lamp¹ pamiÍciow¹ - na wy³apywa-
nie rzadko i†nieregularnie wystÍpuj¹-
cych zak³ÛceÒ w†badanych sygna³ach.
Siln¹ stron¹ prezentowanego oscylo-

skopu jest funkcjonalnie rozbudowany
system wyzwalania. OprÛcz klasycz-
nych moøliwoúci wyzwalania dostÍp-
ne s¹ takøe tryby zaawansowane:
- telewizyjny, w†ktÛrym moøna okreúliÊ
standard kodowania koloru (PAL/
NTSC), zadaÊ numer linii obrazu lub
numer pÛ³obrazu wyzwalaj¹cego oscy-
loskop, moøna takøe wybraÊ polary-
zacjÍ zbocza sygna³u wyzwalaj¹cego,

- uniwersalny, w†ktÛrym parametry
napiÍciowe sygna³u wyzwalaj¹cego
(TTL/ECL/USER) i†czas lub liczbÍ
impulsÛw opÛünienia wzglÍdem za-
danego momentu wyzwolenia okreú-
la uøytkownik.
Oscyloskop GDS-830 oferuje takøe

szereg funkcji pomiarowych, ktÛrych
wystÍpowanie dla wspÛ³czesnych
uøytkownikÛw jest wiÍcej niø oczy-
wiste. WúrÛd nich niezwykle uøytecz-
ny w†prowadzonych pomiarach jest
system read-out umoøliwiaj¹cy odczyt
parametrÛw sygna³Ûw w†wybranych
przez uøytkownika punktach. Do tego
celu s³uø¹ linie referencyjne (po dwie

w†osiach X†i†Y), ktÛrych po³oøenie
okreúla uøytkownik za pomoc¹ pokrÍ-
te³ ulokowanych na p³ycie czo³owej.
Pochodn¹ tej funkcji jest moøliwoúÊ
powiÍkszania wybranego fragmentu
przebiegu w†celu jego szczegÛ³owej
analizy. RÛwnie przydatne s¹ automa-
tyczne pomiary napiÍÊ (Vpp, Vamp,
Vavg, Vrms oraz okreúlanie wartoúci
maksymalnej i†minimalnej przebiegu
widocznego na ekranie) oraz paramet-
rÛw czasowych sygna³u wejúciowego
(czÍstotliwoúÊ, okres, czasy narastania
i†opadania, szerokoúci impulsÛw oraz
wspÛ³czynnik wype³nienia przebiegu
wyjúciowego). Na ekranie moøna wy-
úwietlaÊ jednoczeúnie trzy dowolnie
wybrane parametry przebiegu.
Pomimo bardzo duøych moøliwoúci

pomiarowych, pos³ugiwanie siÍ pre-
zentowanym oscyloskopem jest nad
wyraz proste, co uzyskano dziÍki
systemowi menu z†funkcjami wybie-
ranymi za pomoc¹ 7-przyciskowej
klawiatury, ktÛrej funkcje zmieniaj¹
siÍ w†zaleønoúci od aktualnie wybra-
nego przez uøytkownika kontekstu.
W†niektÛrych przypadkach (np. prze-
suwanie linii referencyjnych) niezbyt
oczywiste jest, ktÛrymi pokrÍt³ami
naleøy siÍ pos³ugiwaÊ, aby uzyskaÊ
ø¹dany efekt, ale po kilku prÛbach
problem przestaje istnieÊ.
Rzadko spotykanym wúrÛd urz¹dzeÒ

konkurencyjnych udogodnieniem jest
pamiÍÊ nastaw oscyloskopu, w†ktÛrej
moøna przechowywaÊ do 15 rÛønych
zestawÛw. DziÍki niej podczas prowa-
dzenia powtarzalnych pomiarÛw czas
ich przygotowania jest bardzo krÛtki.
CzÍsto przydatna jest takøe moøliwoúÊ
przywrÛcenia poprzednich ustawieÒ os-
cyloskopu, zw³aszcza po w³¹czeniu au-
tomatycznego dostrajania oscyloskopu.

Wyposaøenie
Standardowym wyposaøeniem oscy-

loskopu jest interfejs drukarkowy
Centronics, pozwalaj¹cy na wykony-
wanie kopii ekranÛw na drukarce la-
serowej, interfejs RS232 s³uø¹cy do
zdalnego konfigurowania przyrz¹du,
a † takøe wyjúc ie sygna³u wideo
w†standardzie VGA na dodatkowy
monitor. Jest to niezwykle uøyteczny
interfejs, zw³aszcza podczas prowa-
dzenia prezentacji lub dokumentowa-
nia pomiarÛw przed szerszym gronem

W skład standardowego zestawu
wchodzą:
✓ oscyloskop GDS−830 z wyjściem VGA,

interfejsami RS232 i Centronics,
✓ kabel sieciowy,
✓ dwie sondy pomiarowe x1/1, x1/10

z wbudowanym kompensatorem,
✓ dokumentacja.

(wbudowana w†oscyloskop lampa ki-
neskopowa ma przek¹tn¹ 7†cali). Op-
cjonalnym wyposaøeniem przyrz¹du
moøe byÊ interfejs GPIB, ktÛry
w†przypadku wiÍkszoúci potencjal-
nych uøytkownikÛw nie jest jednak
niezbÍdny i†producent s³usznie zde-
cydowa³ siÍ z†niego zrezygnowaÊ.

O†tym trzeba pamiÍtaÊ
Oscyloskop GDS-830 wyposaøono

w†dwa niezaleøne, 8-bitowe przetwor-
niki A/C o†maksymalnej czÍstotliwoúci
prÛbkowania 100MHz. W†praktyce
oznacza to ograniczenie maksymalnej
czÍstotliwoúci przebiegu mierzonego do
ok. 10MHz (wtedy przypada 10 prÛ-
bek na okres mierzonego przebiegu),
co raczej wyklucza oscyloskop z†grupy
przyrz¹dÛw chÍtnie stosowanych w†la-
boratoriach. Z†tego powodu konstruk-
torzy przyrz¹du wyposaøyli go w†sys-
tem wyzwalania z†programowanym
opÛünieniem, dziÍki ktÛremu mierzone
przebiegi okresowe mog¹ mieÊ czÍstot-
liwoúÊ do 100MHz i†bÍd¹ poprawnie
wyúwietlane. Taki sposÛb akwizycji
sygna³u nie najlepiej spisuje siÍ
w†przypadku sygna³Ûw silnie zaszumio-
nych, a†przebiegi losowe o†czÍstotli-
woúciach wyøszych niø ok. 10MHz nie
bÍd¹ poprawnie wyúwietlane na ekra-
nie oscyloskopu. TÍ niedoskona³oúÊ
prezentowanego przyrz¹du rekompensu-
je jego cena, warto takøe pamiÍtaÊ, øe
podobne ìsztuczkiî stosowali w†swoich
opracowaniach inøynierowie m.in. firm
Hewlett-Packard, Golud i†Wavetek.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowany w†artykule przyrz¹d
udostÍpni³a redakcji firma NDN, tel.
(0-22) 641-15-47, www.ndn.com.pl.

WiÍcej infomacji o wyrobach firmy
Goodwill moøna znaleüÊ w Internecie
pod adresami: http://www.ndn.com.pl/
katalog/goodwill/goodwill.html oraz
http://www.goodwill.com.tw/index-e.htm.

Podstawowe parametry i możliwości
oscyloskopu GDS−830:
✗ liczba kanałów/przetworników A/C: 2/2,
✗ rozdzielczość przetworników A/C: 8 bitów,
✗ maksymalna częstotliwość próbkowania

przetworników A/C: 100MHz,
✗ pasmo torów analogowych Y: 20/100MHz
✗ zakres napięć wejściowych Y: 2mV..5V/

działkę,
✗ zakres nastaw podstawy czasu: 2ns..5s/

działkę,
✗ częstotliwości wyzwalania: DC..100MHz,
✗ pojemność pamięci próbek: 125000/kanał,
✗ przekątna monochromatycznego ekranu

CRT: 7 cali,
✗ rozdzielczość wyświetlania: 640x480

punktów (VGA),
✗ zasilanie: 100..240VAC/85W,
✗ ciężar: 7kg,
✗ wymiary: 330x155x385mm.


