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Podle Moorova zákona se zvût-
‰í hustota tranzistorÛ v integro-
van˘ch obvodech na dvojná-
sobek za kaÏd˘ch 18 mûsícÛ.
Rychlost obvodÛ pak sleduje
tento trend v˘voje a zdvojnáso-

bí se kaÏdé tfii roky. V˘sledkem
tohoto v˘voje je, Ïe v˘robci mû-
fiicí techniky pouÏívají stejnou
technologii, která je vyuÏívána
v testovan˘ch
zafiízeních. Ne-
‰Èastn˘m v˘sled-
kem tohoto sta-
vu ale je, Ïe ve
vût‰inû pfiípadÛ
mÛÏe b˘t mûfiicí
pfiistroj jen ãás-
teãnû vyhovu-
jící z hlediska
‰ífie pásma pro
mûfiení v systé-
mech poslední
generace.V této
situaci je jasné, Ïe je nutné
zvolit nov˘ pfiístup a pfieskoãit
tuto pfiekáÏku.

KdyÏ se spoleãnost LeCroy
rozhodovala, jaké budou vlast-
nosti dal‰í generace jejich fie-
‰ení, mûla na jedné stranû moÏ-
nost sledovat MoorÛv zákon
a postupnû zvy‰ovat rychlost
kaÏd˘ch 18 mûsícÛ, napfiíklad
z 5 GHz na 7,5 GHz a dále na
10 GHz atd. Dal‰í moÏností by-
lo zkusit pfieskoãit tuto v˘vojo-
vou kfiivku a pfiinést fie‰ení no-
vé generace s mnohem lep‰ími
vlastnostmi. Díky svému boha-
tému dûdictví v oblasti vysoko-
energetické fyziky má LeCroy
stovky „ãlovûko-rokÛ“ zku‰enos-
tí v oblasti návrhu a v˘roby vy-
sokorychlostních integrovan˘ch
obvodÛ pro mûfiicí pfiístroje.

Pro novou generaci velmi
rychl˘ch osciloskopÛ bylo díky
tûmto zku‰enostem moÏno vy-

vinout novou patentovanou
technologii, umoÏÀující roz‰í-
fiit frekvenãní pásmo na hra-
nici 18 GHz u osciloskopÛ pra-
cujících v reálném ãase, a na
100 GHz u osciloskopÛ vzorko-

vacích. Tato technologie je za-
loÏená na kfiemíko-germanio-
v˘ch ãipech a technice Digital
Bandwidth Interleaving (DBI).

Je zlomov˘m pfiístupem v oblas-
ti velmi rychl˘ch pfiístrojÛ. DBI
je dal‰ím krokem k moÏnosti roz-
‰ífiit frekvenãní pásmo oscilo-
skopu pfii existujících rychlos-
tech vzorkování signálu.

DBI pfiedzpracovává signál
v analogové doménû a takto 
upraven˘ signál vede do nûko-
lika samostatn˘ch kanálÛ k dal-
‰ímu zpracování. Zde je digita-
lizován bûÏn˘m zpÛsobem a re-
kombinován pokroãilou tech-
nikou ãíslicového zpracování
signálÛ (DSP). V praxi to zna-
mená, Ïe signál pfiivádûn˘ ze 
vstupu osciloskopu s frekvenã-
ním rozsahem napfiíklad 11 GHz
u modelu SDA 11000 je rozdû-
len analogov˘m zpracováním
na dva samostatné kanály 0 aÏ
6 GHz (ãást 0–6 GHz) a 0 aÏ 
5 GHz (ãást 6–11 GHz). Tyto
dva kanály jsou samostatnû di-
gitalizovány dvûma kanály osci-

loskopu (obr. 1). Po digitalizaci
jsou tyto signály zavedeny do
procesoru DBI, kter˘ provede
zpûtné sloÏení obou pásem
a pfiíslu‰né korekce v digitální
rovinû. V˘sledkem je frekvenã-

ní odezva se zvlnûním lep‰ím
neÏ 1 dB v pásmu aÏ do 11 GHz
(obr. 2). Takto zpracovan˘ sig-
nál, v podobû dat, je pfiedán
systému X-Stream pro dal‰í
moÏné uÏivatelské zpracování
a zobrazení známé a ovûfiené
z pfiede‰l˘ch fie‰ení LeCroy.  

Vrcholem souãasného fie‰e-
ní vyuÏívajícího v˘‰e popsané
techniky je pfiístroj SDA 18000,
digitální ãtyfikanálov˘ oscilo-
skop se ‰ífikou pásma 18 GHz
(obr. 3). Pfiístroj pracuje se vzor-
kovací frekvencí 60 GHz a díky
architektufie X-Stream je vyba-
ven moÏností anal˘zy vût‰iny
datov˘ch a telekomunikaãních
protokolÛ, vãetnû napfi. 10Gb
Ethernetu, a disponuje mnoha
dal‰ími schopnostmi.

V˘‰e popsaná technologie
kombinovaná s patentovanou
technikou vzorkování, nazvanou
Coherent Interleaved Sampling

(CIS), pfiinesla moÏnost vytvo-
fiit osciloskop pracující témûfi
v reálném ãase nazvan˘ Wave-
Expert SDA100G pracující ve
frekvenãním pásmu do 100 GHz.
Na obr. 4 je blokové schéma

zpracování signálu na tomto
osciloskopu. Ten je sice pfiístro-
jem vzorkovacím, ale s rychlostí
vzorkování dat 10 GS/s a pamû-
tí 512 MbodÛ se chová témûfi
jako pfiístroj pracující v reál-
ném ãase. Pro datová a tele-
komunikaãní mûfiení jej pfied-
urãuje velmi vysoká stabilita 
ãasové základny s udávanou
hodnotou 600 fs (fentosekund).
Osciloskop SDA100G je opût
vybaven systémem X-Stream
i mnoha analyzaãními a mûfiicí-
mi schopnostmi. Dal‰í podrob-
nosti, pfiípadnû moÏnost pfiedve-
dení pfiístrojÛ LeCroy získáte
u v˘hradního zástupce LeCroy
pro âeskou a Slovenskou repub-
liku, firmy Blue Panther s.r.o.
(www.blue-panther.cz) a v jejím
stánku na MSV 2006.
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