čtenářský servis

Použití digitálního osciloskopu pro analýzu signálu
Zatímco klasické osciloskopy
zobrazovaly prÛbûh signálu
v˘hradnû jako závislost napûtí
na ãase, dne‰ní komplexní signály vyÏadují pro svou anal˘zu
od osciloskopu vût‰í schopnosti. Signály, které se v elektro-

Obr. 1 ukazuje jednoduch˘, ale názorn˘ pfiíklad anal˘zy tvaru signálu – histogram.
Jde o grafick˘ ukazatel ãetnosti
v˘skytu hodnoty mûfieného parametru v ãase. Histogram kmitoãtu na obr. 1 ukazuje statis-

Obr. 1 Histogramy znázorňující kmitočtovou modulaci, pracovní cyklus
zkreslený šumem a rovnoměrné rozložení časového posuvu.

nické praxi
dnes vyskytují, jsou aÏ
pfiíli‰ sloÏité na to, aby
bylo moÏno
Obr. 2 Obrazovka ukazuje komplexní průběh navzorkovaný
jejich pourychlostí 20 GS/s v osmi zvětšeních. Zdrojový průběh vlevo
h˘m zobranahoře reprezentuje časový interval 20 ms, poslední
zením v ãazvětšení vpravo dole ukazuje všechny datové body
v intervalu 200 ps.
sové doménû ãi zobrazením ãíseln˘ch hodnot nûkte- tické rozloÏení nestability kmir˘ch jejich parametrÛ zjistit, co toãtu. Nejv˘konnûj‰í osciloskoje pfiíãinou problémÛ obvodu, py umoÏÀují zobrazit aÏ osm
na nûmÏ jsou tyto signály za- histogramÛ souãasnû.
znamenávány.

Analýza tvaru signálu

Paměť a rychlost
zpracování dat

Zevrubné vyhodnocení signálu
umoÏÀuje zobrazení pomocí
funkce anal˘zy tvaru signálu,
coÏ je schopnost osciloskopu
vyjádfiit komplexní data ve formátu, kter˘ není jen prÛbûhem
napûtí v ãase. Tento typ anal˘zy je zaloÏen na schopnosti zobrazit signál v ãasové, kmitoãtové a statistické doménû.
Anal˘za tvaru signálu vyÏaduje schopnost vyuÏít v˘konné
v˘poãetní prostfiedky pro pfievod signálu z jedné domény do
druhé. Tento pfievod musí b˘t
navíc velice rychl˘.

Schopnost získat z komplexního signálu poÏadovanou informaci v pfiehledné podobû je
dále komplikována délkou záznamu prÛbûhu. Pfied nûkolika
lety byly digitální osciloskopy
se vzorkovacím kmitoãtem 1
GS/s v reálném ãase povaÏovány za rychlé. Zatímco osciloskop s tímto vzorkovacím kmitoãtem získal vzorek za 1 ns
a zaznamenal krátk˘ prÛbûh do
pamûti s kapacitou 50 k bodÛ
za sekundu, osciloskop se vzorkovacím kmitoãtem 20 GS/s (20
vzorkÛ za 1 ns) bude potfiebo-
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Technologie X-Stream je základem osciloskopÛ LeCroy
fiady WavePro a WaveMaster
(obr. 4). UmoÏÀuje uÏivatelÛm provádût v˘konnou anal˘zu tvaru signálu, zejména
díky:
– zachycení a zpracování
dlouh˘ch
záznamÛ
rychleji,
neÏ obvykle,
– vyuÏití
pokroãil˘ch nástrojÛ pro
detailní
anal˘zu
signálu,
Obr. 3 Koncepce technologie X-Stream
–
moÏnosti
společnosti LeCroy
definice
nov˘ch
funkcí
uÏivatelem,
– moÏnosti zobrazení signálu ve
formû 3D
zobrazení a pomocí histogramÛ.
Obr. 4 Osciloskop
PamûÈ
WaveMaster 8600A firmy LeCroy
CMOS v osciloskopech
tailÛ. Pouhé roz‰ífiení pamûti LeCroy naãte 10 GB dat v reálzde v‰ak nestaãí. Osciloskopy ném ãase od kaÏdého A/D pfies vût‰ím vzorkovacím kmitoã- vodníku, pfievede je do paketotem potfiebují nejen vût‰í pa- vé formy a po‰le vysokorychmûÈ, ale také rychlej‰í pfienos lostní sbûrnicí do procesoru.
dat a schopnost numericky V jeho pamûti cache jsou jedzpracovat rozsáhlej‰í soubory notlivé pakety postupnû zpracovávány prostfiednictvím softtûchto dat (obr. 2).
V˘zvou pro spoleãnosti warov˘ch algoritmÛ. Tento prokonstruující digitální oscilo- ces minimalizuje v˘poãetní ãas
skopy je vytvofiit pfiístroj s vy- a umoÏÀuje uÏivateli definovat
sok˘m vzorkovacím kmitoã- vlastní funkce, které je moÏtem, velkou pamûtí a vhodn˘m né implementovat pomocí vohardwarov˘m a softwarov˘m litelného softwarového pfiíslufie‰ením umoÏÀujícím zazna- ‰enství XDEV.
Dodavatelem osciloskopÛ
menat, pfiesunout a zpracovat
dlouhé záznamy komplexních znaãky LeCroy v âeské repubdat a získat z nich uÏiteãnou lice je spoleãnost Blue Panther,
informaci. LeCroy na tuto v˘- která zde zastupuje spoleãnost
zvu zareagoval v˘vojem nové, LeCroy.
extrémnû rychlé architektury
nazvané technologie X-Stream
ČTENÁŘSKÝ SERVIS ?
(obr. 3).

vat pro záznam stejnû dlouhého signálu dvacetkrát vût‰í pamûÈ, tj. 1 M bodÛ za sekundu. Novûj‰í osciloskopy s vy‰‰ím vzorkovacím kmitoãtem
zaznamenávají signál pfiesnûji
a umoÏÀují lep‰í zobrazení de-
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