čtenářský servis

Převratná technologie za příjemnou cenu
JiÏ jednou jsme ãtenáfie struãnû seznámili s osciloskopem
WaveSurfer (obr. 1), kter˘ byl
koncem loÀského roku uveden
na ná‰ trh zástupcem znaãky
LeCroy pro âeskou republiku, spoleãností Blue Panther
instruments. Tento osciloskop
byl pfiedstaven na MSV 2004
v Brnû, kde byl zájem velmi
vlaÏn˘. Pátrali jsme tedy po
dÛvodu, proã tomu tak je, pfiestoÏe sv˘mi vlastnostmi vysoko pfievy‰uje ostatní osciloskopy na podobné úrovni. Po ãase
jsme zjistili, v ãem tkví problém. Hlavním dÛvodem bylo
to, Ïe osciloskop sice vypadá
velmi zajímavû, ale i velice
draze. Vût‰ina potenciálních
zájemcÛ tedy byla pfiesvûdãena, Ïe se u takto vybaveného
a znaãkového pfiístroje musí
cena pohybovat mezi tfiemi aÏ
pûti sty tisíci Kã.
Opak je ale pravdou. Cena
u tûchto pfiístrojÛ zaãíná na sto

ãítaãovou my‰í nebo jiÏ zmínûn˘mi tlaãítky a potenciometry,
pod kter˘mi je vÏdy skryto
nûkolik funkcí (které se pfiepí-

Obr. 1 Osciloskop WaveSurfer

nají pouh˘m stiskem knoflíku potenciometru). Jak je patrné z obrázku, ovládání zabí-

Obr. 2 Rozbalovací menu osciloskopu

ãtyfiiceti tisíc, a to za plnû vybaven˘ pfiístroj. Jediné diference v cenách jsou dány rozdíly
v kmitoãtov˘ch rozsazích a poãtech kanálÛ. Jakmile byla
zvefiejnûna informace o cenû
vzrostl poãet zájemcÛ a ke konci roku i poãet zákazníkÛ, ktefií si tento osciloskop pofiídili.
PfiipomeÀme si proto nûkteré
v˘jimeãné parametry tohoto
pfiístroje.
Na první pohled pfiístroj vyniká velikou obrazovkou, která má úhlopfiíãku 10,4″. Dal‰í
vlastností, která moÏná pfiekvapí, je malé mnoÏství ovládacích tlaãítek a prvkÛ na panelu osciloskopu. Je to proto, Ïe
osciloskop lze ovládat nûkolika zpÛsoby a to buì pfies dotykovou obrazovku klasickou po-
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tfiídy. V osciloskopu je vestavûn klasick˘ osobní poãítaã
s pevn˘m diskem 20 GB. Pro
dal‰í vyhodnocování a zpraco-

vání namûfien˘ch hodnot tak
lze pouÏít prostfiedí OS Windows XP, kter˘ je v oscilosko-

Obr. 3 Použití funkce zoom

rá pouze jednu tfietinu pfiedního panelu, zbytek tvofií obrazovka.
Ovládání pfies dotykovou
obrazovku je velikou v˘hodou
tehdy, kdyÏ je osciloskop zabudován do stojanu v mûfiicím
nebo testovacím systému. Pro
tento úãel lze získat i montáÏní
pfiípravek.
Co jistû upoutá pozornost, je
panel na boku pfiístroje, kter˘ se podobá zadnímu panelu osobního poãítaãe. Najdeme
zde rozhraní USB, v˘stup na
monitor, konektory pro pfiipojení klávesnice, my‰i, reproduktorÛ, sériov˘ port, v˘stup
na tiskárnu a, co je dÛleÏité,
i konektor na Ethernet. Právû toto odli‰uje WaveSurfer od
ostatních osciloskopÛ stejné

pfies sebe nebo má kaÏd˘ své
vlastní okno i v kombinaci se
zobrazením X-Y. Jedním tlaãítkem lze pfiepnout do klasického analogového zobrazení
s velk˘m dosvitem nebo lze
vyuÏít reÏim barevného rozli‰ení ãetnosti v˘skytu prÛchodu mûfieného prÛbûhu pfiíslu‰nou úrovní signálu, totéÏ se
dá zobrazit i v X-Y diagramu.
Osciloskop lze vybavit i ‰irok˘m spektrem matematick˘ch funkcí s moÏností rÛzn˘ch kombinací. Vzhledem
k tomu, Ïe osciloskop pracuje
na platformû osobního poãítaãe, jakákoliv kombinace matematick˘ch funkcí a v˘poãtÛ
mu nedûlá problémy. Mezi
základní funkce, které jsou
ve standardní dodávce, patfií
bûÏné matematické v˘poãty,
jako jsou násobení, dûlení,
souãin, rozdíl, a samozfiejmostí je i rychlá Fourierova
transformace (FFT).

Obr. 4 Průběhy můžeme uložit v různých formátech

pu nainstalován. K osciloskopu tedy nepotfiebujete uÏ Ïádné dal‰í zafiízení, jako PC nebo
notebook.
Na kaÏdém kanálu osciloskopu lze souãasnû mûfiit aÏ
6 parametrÛ, které se vybírají
v rozbalovacím menu (obr. 2).
Navíc v menu pro jednotlivé
kanály lze mûnit vstupní parametry. TotéÏ platí pfii otevfiení
odkazu na trigger, kter˘ také
nabízí velké mnoÏství nastavení – automatické i podle
vlastního uváÏení, coÏ je opût
velkou v˘hodou osciloskopu.
Vestavûn˘ poãítaã umoÏÀuje
nastavení spou‰tûní moÏn˘mi i „nemoÏn˘mi“ událostmi.
Dále v menu Display nabízí
celou fiadu zobrazení prÛbûhÛ
na obrazovce, kdy jsou signály

Dal‰í pfiedností osciloskopÛ
WaveSurfer je perfektní vybavení pro zoom signálu. První
funkcí je moÏnost ruãního v˘bûru místa, na které se bude
zoom aplikovat. Poté se otevfie
dal‰í okno se zvût‰en˘m úsekem (obr. 3) a osciloskop se
chová, jako by mûl dvû ãasové
základny. Oznaãen˘m úsekem
pro zoom se dá posouvat po
mûfieném signálu, a tak si mÛÏete detailnû prohlédnout signál s dlouhou ãasovou základnou. Následnû v rozbaleném
menu mÛÏete dál pracovat
a upravovat zvût‰en˘ signál.
Dal‰í velice pfiíjemnou a práci ulehãující funkcí, kterou naleznete v menu Anal˘za, je funkce mask. Tato funkce umoÏÀuje hledat obãasné dûje, které se
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vyskytují na prÛbûhu signálu, aniÏ by bylo nutné pouÏít
sloÏité spou‰tûní nebo sedût
u osciloskopu a pozorovat prÛbûh pfiípadnû studovat dlouhé
záznamy signálu. Funkce mask
umoÏÀuje vytvofiit kolem signálu obálku s definovanou ‰ífií
a v menu pak zadat podmínky,
co udûlat s prÛbûhem, kter˘ zadan˘m podmínkám nevyhoví
(uloÏení do pamûti, zastavit
prÛbûh, spustit zvukov˘ signál
apod.) Vytvofiené masky pfiímo
na signálu nebo v editoru pro
tvorbu masek lze ukládat do
souboru, takÏe si mÛÏeme kdykoliv nastavit tu, kterou momentálnû potfiebujeme. V pfiípadû, Ïe napfiíklad potfiebujeme nastavit mûfien˘ signál podle pfiesn˘ch parametrÛ, mÛÏeme vyuÏít referenãní signál vyvolan˘ z pamûti a mûfien˘ signál upravujeme aÏ získáme
shodu s referenãním.
V poloÏce file (soubor) je
moÏné zajistit uloÏení nastavení osciloskopu i namûfien˘ch
prÛbûhÛ. Automatické ukládání je podmínûno nastavením spou‰tûní, prÛbûhy lze
i ukládat manuálnû. PrÛbûhy
mÛÏeme uloÏit (obr. 4) v rÛzn˘ch formátech (binárním,
MS Excel, Mathcad) do klasick˘ch souborÛ pod Windows,
které lze libovolnû pojmenovat
a tím snáze i najít a znovu zobrazit na osciloskopu pro dal‰í
práci. Osciloskop dále umoÏÀuje pfiím˘ tisk obrazovek, ukládání do schránky nebo odsílání dat pfiímo e-mailem. Dal‰í
uÏiteãnou pomÛckou je pfiímé
otevírání nápovûdy, která uÏivatele pfiímo dovede k poÏadovan˘m funkcím, aniÏ by musel
prohledávat menu osciloskopu
a hledat, kde je poÏadovaná
funkce nebo ovládání.
Nejlep‰í v‰ak je si pfiístroj osobnû vyzkou‰et. To je moÏné
na v˘stavách, semináfiích nebo
po dohodû s dodavatelem pfiímo u zákazníka.
Podrobné informace o osciloskopech LeCroy a o pofiádan˘ch semináfiích mÛÏete
získat u spoleãnosti Blue
Panther instruments, zástupce
znaãky LeCroy pro ãesk˘ trh,
nebo na webov˘ch stránkách
www.blue-panther.cz.
ČTENÁŘSKÝ SERVIS ?
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