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Zmiana warty

Od chwili
rozstania z†Sony,
Tektronix niemal co roku
przygotowuje dla swoich odbiorcÛw interesuj¹ce nowoúci.
Jest to pierwsza firma, ktÛra dostrzeg³a potencja³ drzemi¹cy w†rynkowych
ìúredniakachî, a†nawet ìmaluchachî, co zaowocowa³o wprowadzeniem na úwiatowe rynki
nowoczesnych, a†przy tym stosunkowo tanich oscyloskopÛw cyfrowych. Dla ìmaluchÛwî opracowano,
opisywane juø na ³amach EP, oscyloskopy z†rodziny TDS200, a†z†myúl¹ o†ìúredniakachî powsta³a
rodzina oscyloskopÛw DPO - TDS3000.

Doúwiadczenia zebrane przez kilka lat sprzedawania oscyloskopÛw
TDS3000 umoøliwi³y ich modyfikacjÍ i†firma Tektronix wprowadzi³a
na rynek w†roku 2001 oscyloskopy
w†wersji TDS3000B. Na pierwszy
rzut oka nie jest moøliwe rozrÛønienie oscyloskopÛw ze starej i†nowej
rodziny, co - bior¹c pod uwagÍ aktualne trendy rynkowe - budzi zdumienie. Naleøy siÍ wiÍc spodziewaÊ,
øe skoro producent nie poszed³ najprostsz¹ drog¹ polegaj¹ca na zrobieniu face-liftingu obudowy, to istotne zmiany wprowadzono do
wnÍtrza oscyloskopu. Tak teø jest
w†rzeczywistoúci.
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TDS3000 - cyfrowe
oscyloskopy jak analogowe
Oscyloskopy z†rodziny TDS3000 s¹
przyrz¹dami o†niewielkich gabarytach
i†ciÍøarze (co pozwala stosowaÊ je
w†pracach serwisowych), ktÛre maj¹
jednoczeúnie bardzo dobre parametry
pomiarowe (dziÍki temu moøna je
stosowaÊ w†pomiarach laboratoryjnych). Walory uøytkowe zwiÍkszaj¹
bez w¹tpienia: kolorowy wyúwietlacz
LCD o†wymiarach matrycy zgodnej
z†VGA (640x480 punktÛw), kontekstowe menu wyúwietlane na ekranie
i†obs³ugiwane za pomoc¹ 12 przyciskÛw, a†takøe szereg funkcji upraszczaj¹cych obs³ugÍ oscyloskopu,

praktycznie niemoøliwych do zrealizowania w†oscyloskopach analogowych i†stosunkowo rzadko dostÍp-

Tab. 1. Wykaz modułów
uaktywniających dodatkowe funkcje
pomiarowe oscyloskopów TDS3000.
✗ TDS3TMT − Telecom mask testing application
module.
✗ TDS3AAM − Advanced analysis module.
✗ TDS3LIM − Limit test module.
✗ TDS3FFT − Fast fourier transform module.
✗ TDS3TRG − Advanced trigger application
module.
✗ TDS3VID − Extended video application
module.
✗ TDS3SDI − 601 serial digital video module.
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Tab. 2. Różnice w wyposażeniu pomiędzy wybranymi oscyloskopami rodzin TDS3000
i TDS3000B.
TDS3012

TDS3054

TDS3012B

TDS3054B

Pasmo analogowe
100 MHz
Liczba kanałów
2
Częstotliwość próbkowania w każdym z kanałów
1,25 GS/s
Funkcja automatycznego wykrywania anomalii
Brak
w mierzonym przebiegu Wave Alert
Oprogramowanie eScope umożliwiające zdalną
*)
konfigurację oscyloskopu
Karta sieciowa Ethernet
Opcja
Wejście wyzwalania zewnętrznego
Jest
Liczba automatycznie realizowanych pomiarów
21
FFT
Opcja
Zaawansowane tryby wyzwalania Logic/Pulse/Slew
Opcja
Wskaźniki pomiarów
*)
Kursory X−Y
*)
*) Dostępne wraz z nową wersją oprogramowania firmware

500 MHz
4
5 GS/s

100 MHz
2
1,25GS/s

500 MHz
4
5 GS/s

Brak

Standard

Standard

nych w†oscyloskopach oferowanych
przez firmy konkurencyjne.
OprÛcz pozornie banalnych udogodnieÒ, jak np. automatyczne wykonywanie pomiarÛw podstawowych parametrÛw úledzonych sygna³Ûw czy samoczynna synchronizacja generatora
podstawy czasu oscyloskopu z†nieokresowymi przebiegami zewnÍtrznymi, a†takøe moøliwoúÊ b³yskawicznego ìúci¹gniÍciaî kursorÛw na ekran,
oscyloskopy TDS3000 wyposaøono
w†zaawansowany mechanizm obrÛbki
wynikÛw pomiarÛw, pozwalaj¹cy
traktowaÊ je na rÛwni z†wynikami
uzyskiwanymi za pomoc¹ oscyloskopÛw analogowych.
Powaøna wada klasycznych oscyloskopÛw cyfrowych polega na trudnoúci wykrywania krÛtkotrwa³ych,
nieregularnych zak³ÛceÒ impulsowych wystÍpuj¹cych na tle przebiegu okresowego. To powoduje, øe oscyloskopy te nie mog¹ byÊ traktowane jako wiarygodne przyrz¹dy pomiarowe w†bardzo wielu aplikacjach.
Chc¹c zlikwidowaÊ tÍ wadÍ, Tektronix opracowa³ mechanizm nazwany
DPO (Digital Phosphor Oscilloscope),
ktÛrego zasada dzia³ania jest zbliøo-

*)

Standard

Standard

Opcja
Brak
21
Standard
Standard
*)
*)

Standard
Jest
25
Standard
Standard
Tak
Tak

Standard
Jest
25
Standard
Standard
Tak
Tak

na do zasady dzia³ania stosowanych
niegdyú lamp oscyloskopowych
z†ìpamiÍci¹î, polegaj¹c¹ na zastosowaniu luminoforu z†fosforu o†d³ugim
czasie poúwiaty.
Standardowym wyposaøeniem oscyloskopÛw TDS3000 jest m.in. wbudowana stacja dyskietek 3,5", ktÛr¹
moøna wykorzystaÊ do rejestracji
przebiegÛw (takøe w†postaci ìzrzutÛwî ekranu w†wielu moøliwych formatach); moøe ona spe³niaÊ takøe rolÍ podrÍcznej pamiÍci s³uø¹cej do
przechowywania m.in. w³asnych wzorÛw masek pomiarowych. Oscyloskop
wyposaøono w†szereg funkcji przydatnych w†specyficznych pomiarach (jak
m.in. maski amplitudowo-czasowe
lub fazowe dla sygna³Ûw impulsowych, zaawansowane tryby wyzwalania czy pomiary wartoúci parametrÛw
dla zadanych przez uøytkownika poziomÛw referencyjnych). S¹ one uruchamiane za pomoc¹ miniaturowych
modu³Ûw-kluczy, instalowanych
w†specjalnych gniazdach umieszczonych z†boku obudowy oscyloskopu
(fot. 1). Widok przyk³adowej maski
pomiarowej wyúwietlanej na ekranie
oscyloskopu pokazano na rys. 2.

Fot. 1.
W†przypadku korzystania z†modu³u
TDS3LIM, przekroczenie zadanego
przez uøytkownika okna wartoúci dopuszczalnych moøe byÊ sygnalizowane akustycznie, co umoøliwia wykorzystanie oscyloskopu jako inteligentnego miernika komparacyjnego w†aplikacjach przemys³owych lub úledzenia przebiegÛw zmieniaj¹cych siÍ
w†czasie. Wykaz dostÍpnych modu³Ûw rozszerzaj¹cych moøliwoúci pomiarowe oscyloskopÛw TDS3000 zawarto w†tab. 1.
Gniazda wejúciowe wyposaøono
w†dodatkowe pola kontaktowe umoøliwiaj¹ce zasilenie aktywnych sond
pomiarowych, ktÛrych spory wybÛr
(optymalizowanych dla rÛønych aplikacji) oferuje producent.

TDS3000B - znacznie wiÍcej
niø kosmetyka
Podstawowe moøliwoúci i†parametry oscyloskopÛw TDS3000B s¹ podobne, co doskonale widaÊ w†skrÛconym zestawieniu zawartym w†tab. 2.
Najpowaøniejsze rÛønice dotycz¹ wyposaøenia oscyloskopÛw. Jak ³atwo
zauwaøyÊ, interfejs Ethernet, zaawansowane tryby wyzwalania, modu³
FFT oraz wykrywanie zak³ÛceÒ
w†mierzonym sygnale s¹ standardowym wyposaøeniem oscyloskopÛw
z†rodziny TDS3000B. Takøe wczeúniejsze upgrade'y oprogramowania
steruj¹cego prac¹ oscyloskopu (firm-

Tab. 3. Zestawienie podstawowych parametrów oscyloskopów tworzących rodzinę TDS3000B.
Pasmo analogowe
Liczba kanałów
Częstotliwość próbkowania w każdym kanale
Maksymalna długość rekordu próbek
Rozdzielczość pionowa
Zakres czułości wejścia Y
Dokładność przetwarzania toru Y
Maksymalne napięcie wejściowe
Opcjonalny ogranicznik pasma analogowego
Zakres podstawy czasu
Dokładność podstawy czasu
Wyświetlacz
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TDS3012B

TDS3014B

100 MHz
2
1,25 GS/s

100 MHz
4
1,25 GS/s

20 MHz
4ns...10s/dz.
20 ppm

TDS3032B

TDS3034B

TDS3052B

300 MHz
300 MHz
500 MHz
2
4
2
2,5 GS/s
2,5 GS/s
5 GS/s
10000 punktów
9 bitów
1mV...10V/działkę
±2%
150VRMS CAT I (300V CAT II z sondą pomiarową 10x)
20 MHz
20, 150 MHz
20, 150 MHz
20, 150 MHz
4ns...10s/dz.
2ns...10s/dz.
2ns...10s/dz.
1ns...10s/dz.
20 ppm
20 ppm
20 ppm
20 ppm
Kolorowy LCD VGA z podświetleniem fluorescencyjnym

TDS3054B
500 MHz
4
5 GS/s

20, 150 MHz
1ns...10s/dz.
20 ppm
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wego), jakoúÊ prezentowanych wynikÛw, zw³aszcza w†przypadku przebiegÛw nieokresowych jest wysoka. Korzystanie z†przyrz¹du u³atwia takøe
pamiÍÊ przechowuj¹ca do 10000 gromadzonych kolejno prÛbek, dziÍki
ktÛrej moøna po pomiarze przeanalizowaÊ zjawiska wystÍpuj¹ce w†zarejestrowanym sygnale.

Podsumowanie
Rys. 2.
ware'u) wprowadzono do rodziny
TDS3000B, dziÍki czemu liczba standardowych pomiarÛw wzros³a do 25.
DostÍpne s¹ rozszerzone wskaüniki
pomiarÛw oraz kursory w†osiach
X†i†Y. Moøliwe jest takøe zdalne obs³ugiwanie oscyloskopu dziÍki oprogramowaniu eScope.
Wraz z†wprowadzeniem do sprzedaøy oscyloskopÛw TDS3000B zmniejszono liczbÍ dostÍpnych modu³Ûw peryferyjnych montowanych w†tylnej
czÍúci obudowy. Zamiast dotychczasowych dwÛch modu³Ûw komunikacyjnych wprowadzono jeden - TDS3GV,
w†ktÛrym zintegrowano interfejsy
GPIB, wyjúcie na zewnÍtrzny monitor
VGA oraz RS-232. Atrakcyjne uzupe³nienie moøliwoúci prezentowanych
przyrz¹dÛw zapewnia takøe nowy modu³ TDS3PRT mechanicznie kompatybilny z†TDS3GV, w†ktÛrym zintegrowano drukarkÍ termiczn¹.
Jak wczeúniej wspominano, podstawowe parametry pomiarowe nowych
oscyloskopÛw s¹ praktycznie identyczne z†oferowanymi przez starszych
ìbraciî. DostÍpnych jest 6†wariantÛw
przyrz¹dÛw 2- i†4-kana³owych o†paúmie analogowym od 100MHz aø do
500MHz (tab. 3). DziÍki zastosowaniu
bardzo wysokiej czÍstotliwoúci prÛbkowania (ok. 10-krotnie wyøszej niø
gÛrna czÍstotliwoúÊ pasma analogo-
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Wprowadzenie na rynek oscyloskopÛw TDS3000B trudno uznaÊ za
prze³om porÛwnywalny z†wprowadzeniem TDS3000. Jest to zgodne z†zamierzeniami producenta, ktÛry umiejÍtnie rozwija dobrze sprawdzone rozwi¹zania, nie epatuj¹c swoich odbiorcÛw tak ostatnio popularnymi zmianami ìgadøetowymiî. Waøne jest takøe, øe wydatek zwi¹zany z†tym postÍpem nie jest wysoki, poniewaø oscyloskopy rodziny TDS3000B s¹ dostÍpne w†cenach niemal identycznych
z†cenami odpowiednich modeli rodziny TDS3000. Bior¹c pod uwagÍ
znacznie bogatsze (zazwyczaj kosztowne) wyposaøenie standardowe,
ktÛre w†wielu przypadkach jest wrÍcz
niezbÍdne, moøe siÍ okazaÊ, øe lepiej
znaczy taniej.
Andrzej Gawryluk, AVT

Dodatkowe informacje
Oscyloskop do testów udostêpni³a redakcji
firma Tektronix Polska, www.tektronix.pl.
Dodatkowe informacje o oscyloskopach firmy
Tektronix s¹ dostêpne na p³ycie CD-EP1/2002B
oraz w Internecie pod adresem: http://www.tek.com/Measurement/scopes/escope/overview/
index.html.
Dodatkowe informacje o systemie DPO s¹
dostêpne w Internecie pod adresem: http://www.tek.com/Measurement/scopes/dpo/.
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