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Miniaturowy oscyloskop

lis

osziFOX

Prezentowany w†artykule
przyrz¹d znany jest w†Europie
Zachodniej juø od kilku lat.
W†koÒcu ubieg³ego roku dotar³
takøe do Polski, co - bior¹c pod
uwagÍ jego niezwyk³oúÊ zachÍci³o nas do przedstawienia
go szerokiemu gronu CzytelnikÛw.

Rys. 1.

Tab. 1. Podstawowe parametry
i możliwości osziFOXa:
✓ okres próbkowania: 50/100/500ns, 1/5/10/50/100/
500µs, 1 ms;
✓ dopuszczalne wartości napięcia wejściowego: 1/10/
100V;
✓ progi wyzwalania: ±0,1/0,3/0,5V (oraz krotności x10
i x100);
✓ tryby wyzwalania oscyloskopu: AUTO, ±INTERN/
±EXTERN;
✓ możliwość pracy jako cyfrowy woltomierz (DVM) lub
oscyloskop;
✓ rozmiar ekranu LCD: X=32/Y=16 punktów;
✓ wyświetlacz podświetlany z możliwością wyłączenia;
✓ wszystkie kable (masa, synchronizacja, RS, zasilanie)
wchodzą w skład zestawu;
✓ możliwość współpracy z komputerem PC (program
sterujący dla Windows, interfejs szeregowy RS232).

36

Niezwyk³oúÊ os z iFOX-a polega na zintegrowaniu w†jednej
obudowie, wielkoúci
duøego piÛra, cyfrowego multimetru i oscyloskopu! Z†jednej strony przyrz¹d ten trudno
jest uznaÊ za prawdziwy oscyloskop, poniewaø graficzny ekran, na
ktÛry wyúwietlane s¹
przebiegi ma rozmiar
zaledwie 16x32 punkty. Z†drugiej strony, jego moøliwoúci s¹ porÛwnywalne z†niewielkimi, serwisowymi oscyloskopami przenoúnymi, ktÛre s³uø¹ do pobieønej obserwacji
sygna³Ûw, a†nie do ich precyzyjnej analizy.
Oscyloskop osziFOX moøe prÛbkowaÊ sygna³y co 50ns..1ms (szczegÛ³y w†tab. 1), co
pozwala obserwowaÊ przebiegi okresowe
o†czÍstotliwoúci do 5MHz. Generator podstawy czasu moøna wyzwalaÊ automatycznie
lub synchronicznie z†przebiegiem zewnÍtrznym, przy czym prÛg wyzwolenia jest takøe
programowany.
osziFOX moøna prze³¹czyÊ w†tryb multimetru, wtedy na wyúwietlaczu LCD wyúwietlane jest aktualnie zmierzone napiÍcie
sta³e lub zmienne. RozdzielczoúÊ pomiaru
nie jest zbyt duøa (dwie i†pÛ³ cyfry), jednak
w†typowych zastosowaniach serwisowych
w†zupe³noúci wystarczaj¹ca.
W†obydwu trybach pracy zakres napiÍcia
wejúciowego musi siÍ mieúciÊ w†jednym
z†trzech przedzia³Ûw: 1V, 10V lub 100V.
Zmiana zakresu pomiarowego oraz prze³¹czanie pomiÍdzy trybem pomiarÛw sta³opr¹dowych (DC) a†zmiennopr¹dowych (AC) odbywa siÍ za pomoc¹ prze³¹cznikÛw znajduj¹cych siÍ w†gÛrnej czÍúci obudowy.
Do pracy osziFOX wymaga do³¹czenia
z†zewn¹trz zasilania (9..13VDC). Obudowa
osziFOX-a zakoÒczona jest szpilkow¹ sond¹
pomiarow¹, do ktÛrej moøna przy³oøyÊ napiÍcie o†wartoúci max. 100Vpp wzglÍdem
potencja³u odniesienia.
Walory uøytkowe osziFOX-a zwiÍksza oprogramowanie (wymaga Windows), ktÛre

Rys. 2.
wchodzi w†sk³ad zestawu. Na rys. 1 pokazano
widok okna dzia³aj¹cego programu steruj¹cego. Dane wyúwietlane przez ten program
s¹ przekazywane z†osziFOX-a poprzez z³¹cze
szeregowe RS232. Program steruj¹cy jest
wyposaøony w†automat wyszukuj¹cy pod³¹czony przyrz¹d na wszystkich dostÍpnych
w†komputerze portach szeregowych (rys. 2),
co nieco u³atwia øycie uøytkownikowi.
Przebiegi kreúlone przez ten program na
ekranie s¹ znacznie bardziej precyzyjne niø
wyúwietlane na wewnÍtrznym wyúwietlaczu
LCD i†przez to ³atwiejsze w†analizie. Co
wiÍcej - przy pomocy ruchomych kursorÛw
moøna doúÊ dok³adnie okreúliÊ parametry
czasowe i†napiÍciowe badanego przebiegu
(rys. 3). Tak wiÍc, dziÍki po³¹czeniu osziFOX-a z†komputerem otrzymujemy doúÊ wyrafinowany przyrz¹d pomiarowy.
Piotr Zbysiński, AVT
Przyrz¹d osziFOX udostÍpni³a redakcji
firma RK-System (tel. (0-22) 755-69-83).
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