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Snad každý vývojář elektronic-
kých systémů stojí někdy před
úkolem analyzovat měřený signál
z hlediska jeho spektrálního slo-
žení, ať je to kvůli posouzení jeho
harmonického zkreslení, naleze-
ní frekvence rušivé složky, nebo
z jakéhokoliv jiného důvodu.

K e spektrál ní  anal ýze je
možné použít buď samostatný
jednoúčelový přístroj – spekt-
rální  analyzátor, nebo využít di-
gi tál ní  osci l oskop a rychl ou
F ourierovu transformaci  (F F T  –
F ast F ourier Transform), která je
nějakým způsobem implemen-
tována v každém dnešním digi-
tálním osci loskopu.

Použití  funkce FFT  na digitál-
ním osciloskopu ale bývá často
v porovnání se spektrálním ana-
lyzátorem poněkud těžkopádné,
protože výstupem funkce FFT  je
spektrum signálu od nulového
kmitočtu do poloviny aktuálního
vzorkovacího kmitočtu osci lo-
skopu, a požadované frekvenční
pásmo je tedy nutné ve spektru
„ dohledat“ . U živatel navíc musí
ovládat základy diskrétní Fou ri  e -
rovy transformace, protože je
právě na něm, aby správně na-
stavil  vzorkovací kmitočet a dél-
ku akvizice měřeného signálu
tak, aby po transformaci dostal
požadované rozlišení frekvenč-
ních složek ve spektru signálu.
V  opačném případě uživatel čas-
to nejenže nedostane požadova-
né rozlišení ve frekvenci, ale ani
očekávaný tvar spektra.

A by bylo použití  funkce F F T
na di gi tál ní ch osci l oskopech
pro uživatele co nejjednodušší
a umožňovalo mu rychle a efek-
tivně provést měření  v poža -
dovaném frekvenčním pásmu,
s požadovaným rozlišením a bez
nutnosti  přemýšlet nad správ-
ným nastavením akvizice v ča-
sové oblasti , nabízí  přední  ame-
rický výrobce high-end osci lo-

skopů, firma L eCroy, uživatelům
osci loskopů řady Wave R unner
(a vyš ších) vítanou pomoc ve
formě apl ikace F F T  spektrální-
ho analyzátoru. F irma L eCroy
zde opět těží  ze schopností
svých osci loskopů postavených
na archi tektuře X -S tream I I ,  
která umožňuje velmi  rychle
a efektivně zpracovávat složité

výpočty i nad velmi dlouhými
akvizicemi.

Z pohledu uživatele je tato
aplikace nedílnou součástí  uži-
vatelského prostředí osciloskopu
a umožňuje uživateli  provádět
nastavení měření stejn ě, jako byl
zvyklý na klasickém spektrálním
analyzátoru – viz obr. 1. U živatel
pouze zvolí  vstupní kanál oscilo-
skopu, požadované měřené frek-
venční pásmo zadáním frekven-
cí  Start-Stop nebo Center-Span
a ší řku rozl i šovacího fi l tru
(R B W ). Z  těchto hodnot si  osci-
loskop sám vypočte a nastaví po-
třebné parametry akvizice signá-
lu v časové oblasti  – vzorkovací

kmitočet a délku akvizice. U ži -
vatel se tedy o žádn é časové zá-
ležitosti  nemusí starat.

Dále je možné zvol it druh 
časového okna (V onH ann,
H amming, F lat Top, B lackman-
H arri s),  reži m zobrazování
spektra – průběžné obnovování
spektra (N ormal), průměrování
s vol itelným nastavením hloub-

ky průměrování  (Average) nebo
zachycení  maximálních hodnot
(M ax H old). K romě toho lze za-
dat počet nejvýraznějších frek-
venčních složek, jejichž frek-
vence a úroveň je pak průběžně
zobrazována v tabulce tak, jak je
to uvedeno na obr. 1.  Tuto ta-
bulku lze uložit do souboru ve
formátu A S CII  nebo M S  E xcel .
S amo zřej mostí  je možnost na-
stavení  vlastní  referenční  úrov-
ně a dále i použití  kurzorů a na-
stavení  frekvence z kurzoru jako
střední  frekvence.

K romě výše popsaného spek -
trálního analyzátoru uživatel  na-
víc získává i rozšíření  schopnos-

tí  samotné matematické funkce
F F T. Je možné oddělit reálnou
a imaginární  část spektra, pří-
padně velikost a fázi , vypočítat
spektrální  výkonovou hustotu,
atd.

V zhledem k tomu, že firma
L eCroy nabízí  F F T  spektrální
analyzátor pro real-time oscilo-
skopy až do frekvencí 4 GH z 

(řada WaveR unner 6Zi), 6 GH z 
(řada WavePro 7Zi-A ) a 45 GH z
(řady WaveM aster 8Zi-A , L ab -
M aster 9Zi-A ) a nabízí  i jedineč-
ný osciloskop s 12bitovými pře-
vodníky WaveR unner H R O 6Zi,
mohou tyto osci loskopy často
zcela eliminovat nutnost pořizo-
vat zvlášť klasický spektrální
analyzátor.

V íce podrobnějších informa-
cí  o osci lokopech L eCroy získá-
te u výhradního zástupce spo-
lečnosti  B lue Panther, s. r. o.
(www.blue-panther.cz).
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Obr. 1  Obrazovka osciloskopu LeCroy WaveRunner 6Zi 
se spektrem obdélníkového signálu o frekvenci 1 MHz a střídě 1:1


