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 HAMEG Instruments GmBH DEKLARACJA ZGODNO ŚCI  
 Industrien Strasse 6       
 D-63533 Mainhausen 
 
HAMEG Instruments deklaruje niniejszym zgodność tego produktu  
Nazwa produktu: Oscyloskop 
Typ: HM1508 
z: - 
Opcjami: - 
z poniższymi regulacjami: 

Dyrektywa EMC (Kompatybilności Elektromagnetycznej) 89/336/EEC wraz z późniejszymi poprawkami 
wprowadzonymi przez 91/263/EWG, 92/31/EEC 
 
Dyrektywa Niskonapięciowa 73/23/EEC wraz z późniejszymi poprawkami wniesionymi przez 
93/68/EEC 

 
Zgodność z następującymi normami: 

Bezpieczeństwo: EN 61010-1:2001 (IEC 61010-1:2001) 
Kategoria przepięciowa II 
Stopień zanieczyszczenia środowiska: 2 
Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN 61326-1/A1 / Emisyjność: tabela 4, klasa B. 
Odporność na zakłócenia: tabela A1. 
EN 61000-3-2/A14 Emisja prądów harmonicznych: 
Klasa D. 
EN 61000-3-3 Fluktuacje napięcia i zjawisko migotania 

 
Data Podpis 
24.02.2005         Manuel Roth 
 Dyrektor 
Ogólne informacje na temat znaku CE 
Przyrządy pomiarowe HAMEG spełniają wymagania dyrektywy dotyczą-
cej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Test zgodności prze-
prowadzany przez firmę HAMEG spełnia wymagania aktualnych w tej 
dziedzinie norm zarówno ogólnych jak i dotyczących wyrobu tylko tego 
typu. W sytuacjach, gdy są dopuszczalne różne wartości graniczne pa-
rametrów, firma HAMEG stosuje najbardziej surowe testy. Przy spraw-
dzaniu emisyjności korzysta z wartości granicznych przeznaczonych dla 
mieszkalnictwa, handlu oraz przemysłu oświetleniowego. Przy spraw-
dzaniu odporności na zakłócenia elektromagnetyczne stosuje się warto-
ści graniczne parametrów przeznaczonych dla środowiska przemysło-
wego. 
Instalacje pomiarowe i służące do przesyłania danych mają znaczny 
wpływ na emisyjność i odporność na zakłócenia tych urządzeń, a zatem 
na spełnianie przez nie dopuszczalnych wartości granicznych parame-
trów. Instalacje i/lub kable stosowane w różnych aplikacjach mogą być 
różne. Przy prowadzeniu pomiarów, należy przestrzegać poniższych 
wskazówek i warunków dotyczących emisyjności i odporności na zakłó-
cenia: 
1. Przewody służące do przesyłania danych 
Do łączenia ze sobą przyrządów pomiarowych tj. ich interfejsów lub do 
dołączania do tych przyrządów urządzeń zewnętrznych (np. komputera 
PC, drukarki itp.) należy stosować przewody odpowiednio ekranowane. 
Jeśli w instrukcji obsługi przyrządu nie podano maksymalnej długości 
przewodów, to należy przyjąć ją jako nie dłuższą niż 3 m, przy czym nie 
należy ich używać w instalacjach na zewnątrz budynków. Jeśli urządze-
nie ma kilka łącz interfejsów, to przewód do przesyłania danych powi-
nien być dołączony tylko do jednego z nich. 
Złącza powinny zwykle mieć podwójne ekranowanie. Do instalacji zawie-
rających szyny IEEE są odpowiednie kable podwójnie ekranowane 
HZ72S i HZ72L produkowane przez firmę HAMEG. 
2. Przewody sygnałowe 
Przewody służące do przesyłania sygnałów między punktem pomiaro-
wym a przyrządem powinny, z zasady, być możliwie najkrótsze. Jeśli w 
instrukcji obsługi przyrządu nie podano maksymalnej długości przewo-
dów sygnałowych, to należ ją przyjąć jako nie dłuższą niż 3 m, przy 
czym przewody te nie powinny być stosowane na zewnątrz budynków. 
Przewody sygnałowe powinny być zaekranowane (przewód koncen-
tryczny RG58/U). Ponadto połączenie ekranu z masą powinno być od-
powiedniej jakości. W konfiguracjach zawierających generatory sygna-

łowe należy stosować przewody podwójne ekranowane (RG223/U, 
RG214/U). 
3. Wpływ sygnałów na przyrządy pomiarowe 
W obecności silnych pól elektrycznych i magnetycznych, z którymi są 
związane sygnały w.cz., wpływ tych sygnałów na sprzęt pomiarowy jest 
nie do uniknięcia i to nawet przy bardzo starannym ustawieniu konfigu-
racji pomiarowej. 
Sygnały te nie spowodują jednak uszkodzenia sprzętu pomiarowego ani 
też nie będą w stanie uniemożliwić jego pracy. W niektórych przypad-
kach jednak mogą one mieć wpływ objawiający się niewielkimi odchyle-
niami uzyskiwanych wyników pomiarów (wartości wskazywanych), prze-
kraczającymi wartości podane w danych technicznych instrukcji obsługi 
przyrządu. 
4. Odporność oscyloskopów na zakłócenia w.cz. 
4.1. Pole elektromagnetyczne w.cz. 
W obecności silnych pól elektrycznych i magnetycznych istnieje możli-
wość, że sygnały z nimi związane staną się widoczne na ekranie oscylo-
skopu nałożone na sygnał w.cz. W większości przypadków ma miejsce 
połączenie oscyloskopu za pośrednictwem testowanego urządzenia, 
sieć zasilającą, przewody pomiarowe, kable sterowania i/lub promienio-
wanie. Takie pola mogą mieć wpływ zarówno na pracę testowanych 
urządzeń jak i oscyloskopów. 
Chociaż obudowa oscyloskopu ekranuje jego wnętrze, to może wystąpić 
promieniowanie bezpośrednie przez szczelinę w lampie oscyloskopowej. 
Ze względu na to, że pasmo każdego stopnia wzmacniacza jest szersze 
niż pełne pasmo trzydecybelowego spadku oscyloskopu, to może być 
zauważalny wpływ pól w.cz o nawet większych częstotliwościach. 
4.2 Krótkotrwałe przepięcia przejściowe / rozładowanie elektrosta-
tyczne 
Krótkotrwałe sygnały elektryczne związane ze stanami przejściowymi 
(burst) mogą przedostawać się do oscyloskopu bezpośrednio z zasilania 
lub pośrednio przewodami pomiarowymi i kablami sterowania. W związ-
ku z wysoką czułością wejściową i wyzwalania oscyloskopów, sygnały 
takie o zwykle wysokiej amplitudzie mogą mieć wpływ na układ wyzwa-
lania i mogą stać się widoczne na ekranie oscyloskopu, co jest nie do 
uniknięcia. Takie efekty mogą też spowodowane rozładowaniem elektro-
statycznym bezpośrednim i pośrednim. 
HAMEG Instruments GmbH 
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Oscyloskop mieszanych sygnałów, 150 MHz 
analogowo-cyfrowy typu CombiScope 
HM1508 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryb cyfrowy: Wyświetlanie jednocześnie 
czterech sygnałów [dwóch analogowych i 
dwóch logicznych] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryb cyfrowy: Jedna kompletna linia obrazu 
telewizyjnego. Widoczny sektor z rozciągnię-
tym przebiegiem za pomocą funkcji ZOOM 
[Sygnał burst systemu PAL] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wysoka jakość nawet w trybie cyfrowym: sy-
gnał szumów o małym poziomie wyświetlony 
bez dodatkowych szumów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 kanały [2 analogowe, 2 logiczne] 
 
1 GSa/s - próbkowanie w czasie rzeczywistym 
10 GSa/s - próbkowanie przypadkowe 
 
Obserwacja sygnałów przed i za punktem wyzwalania – od –100% 
do +400% 
 
8-bitowe, niskoszumne przetworniki a/c typu Flash 
 
Podstawa czasu regulowana od 50 s/cm do 5 ns/cm 
 
Pamięć 1 mega punktów pomiarowych na kanał umo żliwiaj ą-
ca rozci ąganie przebiegu w zakresie do 40000:1 
 
Tryby akwizycji: pojedynczych sygnałów, odświeżanie, uśrednia-
nie, obwiednia, przewijanie, wykrywanie wartości szczytowej 
 
Interfejs RS-232 (opcja): RS-232/USB, IEEE-488, Ethernet 
 
Wyświetlanie w trybach: Yt i XY 
Interpolacja: sinx/x, impulsowa, punktowa, łączenie (liniowe) 
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HM1508 - Oscyloskop analogowo-cyfrowy 
typu CombiScope 150 MHz – dane techniczne 

Odchylanie pionowe  
Liczba kanałów: 
   Analogowe: 
   Cyfrowe: 

 
2 
2 + 2 kanały logiczne 

Rodzaje pracy: 
   Analogowa: 

 
kanał 1 lub 2 osobno, DUAL [kanały 1 i 2 w 
trybie pracy naprzemiennej lub siekanej], 
suma kanałów 1 i 2  

   Cyfrowa: kanały analogowe: 1 lub 2 osobno, 
DUAL [kanały 1 i 2), dodawanie sygnałów 
w kanałach logicznych: 3 i 4 

Y przy pracy XY: kanał 1 
Inwersja: kanał 1, kanał 2 
Szerokość pasma [-3 dB]: 2 x 0 – 150 MHz 
Czas narastania: < 2,3 ns 
Wyskok: maks. 1% 
Współczynniki odchylania (kan. 1 i 2): 
  1 mV/cm – 2 mV/cm [10 MHz]: 
  5 mV/cm – 20 V/cm: 
  regulowany [nie skalibrowany]: 

14 kalibrowanych skoków 
±5% [od 0 do 10 MHz (-3 dB)] 
±3% [w sekwencji 1-2-5] 
> 2,5: od 1 do >  50 V/cm 

Wejścia kanałów 1 i 2:  
Impedancja wejściowa: 1 MΩ || 15 pF 
Typ sygnału wejściowego: d.c., a.c., GND [masa] 
Maks. napięcie wejściowe: 400 V [d.c. + a.c. szczytowa] 
Linia opóźniająca Y: 70 ns 
Układy pomiarowe: kategoria pomiarowa 
Tylko praca cyfrowa:  
   Kanały logiczne: kanał 3, 4 
Wybór progów przełączania: TTL, CMOS, ECL 
Progi określane przez użytkownika: 3 

w zakresie: od -2 V do +3 V 
Tylko praca analogowa: 
Wyjście pomocnicze: 

 
kanał 4: 100 V d.c. + a.c. szczytowe 

   Funkcja [przełączana]: wyzwalanie zewnętrzne, Z (niewygaszone) 
   Typ sygnału wejściowego: a.c., d.c. 
   Maks. napięcie wejściowe: 100 V d.c. + a.c. szczytowe 
Wyzwalanie  
Praca analogowa i cyfrowa 
Praca automatyczna (pik – pik): 

 

   Minimalna wysokość sygnału: 5 mm 
   Zakres częstotliwości: 10 Hz – 250 MHz 
   Zakres regulacji poziomu: od ujemnej do dodatniej wartości szczyto-

wej 
Tryb normalny [bez wartości szczytowej]: 
   Minimalna wysokość sygnału: 5 mm 
   Zakres częstotliwości: 0  – 250 MHz 
   Zakres regulacji poziomu: od -10 cm do +10 cm 
Rodzaje pracy: wyzwalanie zboczem / sygnałem wideo 

/ sygnałem logicznym 
Zbocze wyzwalania: narastające, opadające, oba 
Źródło sygnału wyzwalania: kanał 1, kanał 2, kanał 1/2 przemiennie (≥ 

8 mm), linia lub zewnętrzne 
Typ sygnału wyzwalania: a.c.                              [10 Hz - 250 MHz], 

d.c.                              [0 - 250 MHz] 
w.cz.                            [30 kHz – 250 MHz] 
m.cz.                            [0 - 5 kHz] 
                   przełączane usuwanie szumów 

Wideo: impulsy synchronizacji dodatnie / ujemne 
  Standardy telewizyjne: systemy 525 linii / 60 Hz 

systemy 625 linii /  50 Hz 
  Ramka (pole): parzysta / nieparzysta / obie 
  Linia: wszystkie / linia o wybranym numerze 
  Źródło: kanał 1, kanał 2, zewnętrzne 
Wskaźnik trybu wyzwalania: dioda LED 
Wyzwalanie zewnętrzne przez: kanał 4 (0,3 Vpp, 150 MHz) 
Typ sygnału: a.c, d.c. 
Maks. napięcie wejściowe: 100 V [d.c. + a.c. szczytowa] 
Praca cyfrowa: 
Sygnał logiczny: 
   Źródło: 
   Stan: 
Przed-/ po- wyzwalanie: 

 
i/lub, prawda/fałsz 
kanał 1 lub 2, kanał 3 i 4 
x, wysoki, niski 
od -100% do 400% zależnie od stopnia za-
pełnienia pamięci 

Praca analogowa: 
Drugie wyzwalanie: 

 

   Minimalna wysokość sygnału: 5 mm 
   Zakres częstotliwości: 0  – 250 MHz 
   Typ sygnału wejściowego: d.c. 
   Zakres regulacji poziomu: od -10 cm do +10 cm 
Odchylanie poziome 
Praca analogowa: 
Tryby pracy: 

 
A, ALT (przemienne A/B], B 

Podstawa czasu A (sekwencja): 0,5 s/cm – 50 ns/cm. [sekwencja 1-2-5] 
Podstawa czasu B (sekwencja): 20 ms/cm – 50 ns/cm. [sekwencja 1-2-5] 
  Dokładność A i B: ±3% 
Ekspansja X x 10: do 5 ns/cm 
Dokładność X x10: ±5% 
Regulowana podstawa czasu A/B: ciągła 1:2,5 

Czas martwy: regulowany: 1:10, sygnalizacja LED 
Pasmo wzmacniacza odch. X: 0 – 3 MHz [-3dB] 
Przesunięcie fazy w XY <3˚: < 220 kHz 
Praca cyfrowa:  
   Zakresy podstawy czasu [sekwencja]: 
   Tryb odświeżania: 20 ms/cm – 5 ns/cm [sekwencja 1-2-5] 
   z wykrywaniem wart. szczytowej: 20 ms/cm – 50 ns/cm [sekwencja 1-2-5] 
   Tryb przewijania: 50 s/cm – 50 ms/cm [sekwencja 1-2-5] 
Dokładność podstawy czasu: 
   Podstawa czasu: 
   Wyświetlanie: 

 
50 ppm 
±1% 

Rozciąganie przebiegu z pamięci:  maks 40000:1 
Pasmo wzmacniacza odch. X: 0 – 150 MHz [-3dB] 
Przesunięcie fazy w XY <3˚: < 100 MHz 
Pamięć cyfrowa 
Akwizycja [w czasie rzeczywistym]: kanały analogowe: 2 x 500 MSa/s, 1 GSa/s z przeplo-

tem, kanały logiczne: 2 x 500 MSa/s 
Akwizycja [próbk. przypadkowe]: kanały analogowe, 10 GSa/s 
Pasmo: 2 x 0 - 150 MHz [próbkowanie przypadkowe] 
Pamięć: 1 MSa/kanał 
Rodzaje pracy: odświeżanie, uśrednianie, obwiednia / przewijanie: 

wolny bieg / wyzwalanie / wykrywanie wartości szczy-
towej 

Rozdzielczość [pozioma]: 8 bitów [25 punktów/cm] 
Rozdzielczość [pionowa]:  
   Yt: 11 bitów {200 punktów/cm] 
   XY: 8 bitów [25 punktów/cm] 
Interpolacja: sinx/x, łączenie punktów [liniowe] 
Opóźnienie: od 1 milion x 1/szybkość próbkowania do 4 miliony 

x 1 / szybkość próbkowania 
Szybkość odświeżania: maks. 170/s przy 1 milionie punktów 
Wyświetlanie: Yt, XY (tylko punkty pobierane), interpolacja, łączenie 

punktów 
Pamięci referencyjne: 9 w każdej 2k punktów {dla rejestrowanych sygnałów] 
   Wyświetlanie: 2 sygnały z 9 [dowolnie wybierane] 
Obsługa / Pomiar / Interfejsy 
Obsługa: menu [wielojęzykowe], automatyczne ustawianie, funk-

cje pomocy [wielojęzykowej] 
Zapis / odczyt [nastawy parametrów pracy przyrządu]:                            9 
Wyświetlanie sygnału: 
   analogowe: 

maks. 4 sygnały lub 4 ślady 
kanał 1 i 2 [podstawa czasu A] w połączeniu z kana-
łem 1 2 [podstawa czasu B] 

   cyfrowe: kanał 1, 2 i 3 i 4 lub funkcje: rozciągu 
(zoom), odniesienia, matematyczna 

Częstościomierz:  
  Rozdzielczość 6 cyfr: > 1 MHz – 250 MHz 
  Rozdzielczość 5 cyfr: 0,5 Hz – 1 MHz 
  Dokładność: 50 ppm 
Pomiary automatyczne: 
  Praca analogowa: 

 
Częstotliwość, okres, Vdc, Vpp, Vp+, Vp- 

  ponadto przy pracy cyfrowej: Vsk. / Vśred. 

Pomiar z kursorami: 
  Praca analogowe: 

 
∆V/∆t, 1/∆t (f), V do masy, stosunek X, stosunek Y 

  ponadto przy pracy cyfrowej: liczba impulsów, Vt do wartości międzyszczytowej sy-
gnału wyzwalania, w. szczytowa+, w. szczytowa - 

Rozdzielczość readout / kursor: 1000 x 2000 punktów, sygnały: 250 x 2000 
Interfejsy [wymienne]: RS-232 [HO710] 
Opcja: IEEE-488, Ethernet, podwójny interfejs RS232/USB 
Funkcje matematyczne  
Liczba zestawień równań: 5 każde z 5. równaniami 
Źródła: kanał 1, kanał 2, Mat 1 – Mat 5 
Miejsca docelowe: 5 pamięci matematycznych, Mat 1-5 
Funkcje: dodawanie, odejmowanie, odwrotność, wartość bez-

względna, mnożenie, dzielenie, kwadrat, wartość do-
datnia, ujemna, inwersja 

Wyświetlanie: zawartość:  maks. dwie pamięci [Mat 1-5] 
Wyświetlanie  
Lampa oscyloskopowa: D14-375GH 
Obszar wyświetlania (z siatką skali): 8 cm x 10 cm 
Napięcie przyśpieszające: ok. 14 kV 
Informacje ogólne 
Tester podzespołów: 
   Napięcie pomiarowe: ok. 7 V skuteczne {nie obciążone wejście pomiarowe], 

ok. 50 Hz 
   Prąd pomiarowy: maks. 7 mAskut. [zwarte wejście] 
   Potencjał odniesienia: masa [uziemienie ochronne] 
Wyjście sygnału kompensacji son-
dy: 

1 kHz/1 MHz, sygnał prostokątny,0,2 Vpp [tr < 4 ns] 

Obrót śladu: elektroniczny 
Napięcie sieci: 105 - 253 V, 50/60 Hz, ±10%, kat II 
Pobór mocy: 47 W przy 230 V / 50 Hz 
Klasa ochronności: I [wg EN61010-1] 
Masa: ok. 5,6 kg 
Wymiary [dł. x szer. wys.]: 285 x 125 x 380 mm 
Zakres temperatur otoczenia: 0˚C … +40˚C 

Akcesoria standardowe: przewód sieciowy, instrukcja obsługi, 4.  sondy 10:1 z identyfikacją ato-
sunku tłumienia, oprogramowanie pod MS Windows do sterowania i przesyłania danych. 
Akcesoria dodatkowe: podwójny interfejs RS232/USB HO720, Ethernet HO730, IEEE-488 [GPIB] 
HO740, optyczny [z przewodem światłowodowym] HZ70.
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Ważne uwagi 
Natychmiast po rozpakowaniu przyrządu należy sprawdzić go na oko-
liczność występowania ewentualnych uszkodzeń mechanicznych czy 
obecność w nim luźnych części. W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek uszkodzeń powstałych w trakcie transportu należy niezwłocznie 
powiadomić o tym dostawcę przyrządu. Nie należy też w takim wypad-
ku włączać zasilania przyrządu. 
Wykaz używanych symboli 
: Sprawdzić w instrukcji obsługi                 Wysokie napięcie 
 
                 Ważna uwaga                                           Masa 
Ustawienie oscyloskopu 
Uchwyt przyrządu umożliwia ustawianie go w trzech różnych położe-
niach (rysunki C, D, E) tak, aby można było jak najwygodniej obserwo-
wać ekran. Jeśli w trakcie przenoszenia przyrząd zostanie ustawiony na 
podłodze, to jego uchwyt pozostanie w pozycji „wyprostowanej” (jak na 
rys. A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby ustawić przyrząd na poziomej płaszczyźnie, należy przekręcić tak, 
aby znalazł się w górnej części oscyloskopu. Przy ustawieniu przyrządu 
w pozycji D (po kątem 100), należy przekręcić uchwyt w przeciwnym 
kierunku w stosunku do położenia przenoszenia aż do momentu, gdy 
zatrzaśnie się on automatycznie. Aby ustawić przyrząd w położeniu E 
(pod kątem 200) należy pociągnąć za uchwyt (przyrząd przejdzie z po-
zycji E do D), a następnie przekręcić go w przeciwnym kierunku aż do 
momentu, gdy ponownie się zablokuje. Można też ustawić uchwyt (i 
przyrząd) w położeniu poziomym B przekręcając uchwyt do góry aż się 
zablokuje. Jednocześnie należy podnieść przyrząd, gdyż w przeciwnym 
wypadku uchwyt przekręci się samoczynnie w poprzednie położenie. 
 
Bezpieczeństwo obsługi 
 
Niniejszy przyrząd został zaprojektowany i sprawdzony zgodnie z wy-
maganiami normy VDE 0411 część 1 ”Zasady bezpieczeństwa dla labo-
ratoryjnych przyrządów pomiarowo-kontrolnych” i opuścił fabrykę w sta-
nie zapewniającym właściwy stopień bezpieczeństwa obsługi. Stąd też, 
spełnia on wymagania europejskiej normy IEC 61010-1 i odpowiadają-
cej jej normy międzynarodowej IEC1010-1. Aby utrzymać warunki po-
zwalające na spełnienie wymagań tej normy i zagwarantować bezpie-
czeństwo pracy użytkownika, zaleca się przestrzegać wszystkich wska-
zówek ostrzegawczych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. 
Obudowa, chassis i wszystkie doprowadzenia pomiarowe są dołączone 
do przewodu uziemienia ochronnego. Przyrząd spełnia wymagania 
pierwszej klasy ochronności. Wszystkie metalowe elementy, które mo-
gą być dostępne dla użytkownika zostały sprawdzone napięciem stałym 
2200 V. Konstrukcja przyrządu spełnia wymagania klasy I ochronności. 
 
Zasady bezpieczeństwa wymagają, aby przyrząd był obsługiwany wy-
łącznie przy zasilaniu go za pośrednictwem sieciowego gniazda wtycz-
kowego spełniającego odpowiednie normy bezpieczeństwa. Wtyk sie-
ciowy należy dołączyć do gniazda zanim do oscyloskopu doprowadzi 
się sygnały. Zabrania się rozłączać doprowadzenia uziemienia ochron-
nego. 
Większość lamp elektronowych wytwarza promieniowanie rentgenow-
skie (X). Natężenie promieniowania emitowanego przez ten przyrząd 

jest dużo mniejsze od dopuszczanego przez odpowiednie regulacje 
prawne i wynoszącego 36 pA/kg. 
W przypadku, gdy nie istnieje możliwość zagwarantowania użytkowni-
kowi bezpiecznej obsługi przyrządu, należy zaprzestać jego dalszego 
użytkowania i umieścić przyrząd w bezpiecznym miejscu, niedostępnym 
osobom postronnym. 
 
Bezpieczna obsługa może nie być możliwa w każdym z poniższych 
przypadków: 
- są widoczne ślady uszkodzeń, 
- obecność luźnych części wewnątrz przyrządu, 
- przyrząd nie działa, 
- po długim magazynowaniu w niekorzystnych warunkach takich jak: 

zbyt duża wilgotność lub praca w terenie otwartym, 
- nadmierne narażenia w trakcie transportu spowodowane np. niewła-
ściwym opakowaniem niespełniającym podstawowych wymagań firm 
spedycyjnych. 

 
Poprawna obsługa 
 
Należy pamiętać, że niniejszy przyrząd przeznaczono do użytkowania 
przez osoby odpowiednio przeszkolone i zaznajomione z zagrożeniami 
występującymi przy pomiarach elektrycznych. 
 
Zasady bezpieczeństwa wymagają, aby przyrząd był obsługiwany wy-
łącznie przy zasilaniu go za pośrednictwem sieciowego gniazda wtycz-
kowego spełniającego odpowiednie normy bezpieczeństwa. Zabrania 
się rozłączania połączenia ochronnego. Wtyk sieciowy należy dołączyć 
do gniazda zanim do przyrządu doprowadzi się jakiekolwiek sygnały. 
 
Pierwsza kategoria pomiarowa (kat. I) 
 
Niniejszy oscyloskop jest przeznaczony do pracy z układami zewnętrz-
nymi niedołączonymi do sieci, lub połączonymi z nią tylko bezpośred-
nio. Pomiary bezpośrednie tzn. przy połączeniu galwanicznym odpo-
wiadające kategoriom II, III lub IV są zabronione! 
 
Układ pomiarowy uważa się za niedołączony do sieci, jeśli zastosowano 
odpowiedni transformator izolujący spełniający wymagania II klasy 
ochronności. Są też możliwie pomiary w układach połączonych z siecią, o 
ile zastosuje się odpowiednie sondy prądowe spełniające wymagania II 
klasy ochronności. Należy zawsze wcześniej sprawdzić kategorię pomia-
rową takiej sondy. 
 
Kategorie pomiarowe 
 
Kategorie pomiarowe są określane na podstawie odległości od elek-
trowni i spodziewanych w związku z tym poziomów zakłóceń. Spotyka 
się zakłócenie krótkotrwałe, szybkie i o krótkim czasie narastania na-
pięcia i prądu. Zakłócenia takie mogą być okresowe i nieokresowe. 
Amplituda zakłóceń zwiększa się, wraz ze zmniejszaniem się odległości 
od ich źródła. 
 
Kat IV:  Pomiary wykonywane blisko elektrowni np. mierników parame-

trów elektrycznych. 
Kat III.  Pomiary wykonywane w budynkach np. w miejscu dystrybucji 

energii, na wyłącznikach zasilania, gniazdach sieciowych, silni-
kach, które są zainstalowane na stałe. 

Kat II: Pomiary w układach, które są bezpośrednio połączone do źró-
dła niskiego napięcia zasilania, np. urządzenia domowe, elek-
tronarzędzia itp. 

 

Środowisko użytkowania 
 
Dopuszcza się obsługę w następujących środowiskach: przemysł, dzia-
łalność gospodarcza, pomieszczenia mieszkalne. 
 
 
 
 
 



 7 

Parametry środowiska użytkowania 
 
Maksymalna, dopuszczalna temperatura otoczenia w trakcie pracy 
oscyloskopu mieści się w zakresie od +10 do +40˚C. Zakres dopusz-
czalnych temperatur w trakcie transportu lub magazynowania wynosi od 
-25 do +55˚C. 
Należy zaznaczyć, że po przechowywaniu oscyloskopu w takich warun-
kach, lub w przypadku nadmiernej kondensacji pary wodnej, należy od-
czekać odpowiednio długo, aż temperatura przyrządu osiągnie wartość 
z zakresu dopuszczalnego, tj. od 0 do +40˚C, a nagromadzona wilgoć 
odparuje. Dopiero wtedy można włączyć zasilanie. Zwykle w takim 
przypadku można włączyć oscyloskop po 2 h. 
Oscyloskop przeznaczono do pracy w środowiskach czystych i su-
chych. Nie należy go obsługiwać w środowiskach zapylonych lub at-
mosferach agresywnych gazów, a także, gdy istnieje niebezpieczeń-
stwo eksplozji. 
 
Pozycja pracy oscyloskopu może być dowolna, należy jednak zapewnić 
wystarczającą wentylację (chłodzenie przez konwekcję). Do dłużej pra-
cy oscyloskopu, należy użytkować go w pozycji poziomej lub pochylo-
nej. 
 

Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. 
 
Parametry znamionowe podane w danych technicznych oscyloskopu są 
ważne po 20 minutach podgrzewania w temperaturze z zakresu od 15 
do 30˚C. Wartości parametrów podane bez tolerancji są wartościami 
średnimi. 
 

Gwarancja i naprawy 
 
Przyrządy HAMEG są poddawane bardzo dokładnej kontroli jakości. 
Wszystkie są przed wysyłką wygrzewane przez 10 h. W trakcie przery-
wanej pracy wykrywa się prawie wszystkie błędy produkcyjne. Po wy-
grzewaniu sprawdza się wszystkie funkcje przyrządu, jakość, wszystkie 
parametry i rodzaje pracy. 
Jakiekolwiek reklamacje w trakcie dwuletniego okresu gwarancyjnego 
należy zgłaszać do lokalnego dystrybutora przyrządu, u którego został 
on zakupiony. 
 

Konserwacja 
 
Jest konieczne regularne sprawdzanie różnych istotnych parametrów 
oscyloskopu. Tylko to zapewni, że wartości tych parametrów pozostaną 
zgodne z podanymi warunkach technicznych, a wyniki wskazań oscylo-
skopu będą wystarczająco dokładne. Zaleca się stosowanie do tego 
urządzania SCOPE TESTER HZ60, które choć tanie pozwoli wystar-
czająco dobrze spełnić te wymagania. 
Zaleca się też regularnie usuwać kurz gromadzący się w zagłębieniach 
obudowy oscyloskopu za pomocą szczotki. Brud gromadzący się na 
obudowie, uchwycie (rączce) oraz wszystkich metalowych i wykona-
nych z tworzywa elementach oscyloskopu, należy usuwać za pomocą 
ściereczki zwilżonej 1% roztworem wodnym detergentu. Tłuszcz można 
usuwać benzenem (ew. benzyną) lub alkoholem, dopiero wtedy, gdy 
czyszczone powierzchnie zwilży się 1% roztworem wodnym detergentu. 
Elementy z tworzywa należy pokrywać płynem antystatycznym dostęp-
nym w aerozolu i przeznaczonym do tych części. Nie należy dopuścić 
do wniknięcia płynu do wnętrza przyrządu. Nie należy używać innych 
środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnie przy-
rządu lakierowane lub wykonane z tworzywa. 
 
Zasilanie 
Przyrząd pracuje w szerokim zakresie napięć sieci od 105 do 253 V i 
częstotliwości 50 lub 60 Hz ±10%. Stąd też brak w nim przełącznika 
napięcia sieci. 
 
Dostęp do bezpiecznika jest możliwy z tylnej płyty. Gniazdo zasilania i 
gniazdo bezpiecznika są zintegrowane. Przed wymianą bezpiecznika 
należy wyjąć z gniazda przewód sieciowy, uważać przy tym, aby nie 
uszkodzić gniazdo bezpiecznika. Aby wymienić uszkodzony bezpiecz-

nik na nowy, należy włożyć w szczelinę pod nim wkrętak, a następnie 
wyciągnąć bezpiecznik. 
Gniazdo bezpiecznika ponownie umieścić na swoim miejscu, naciska-
jąc nim element sprężynujący. Reperowanie bezpieczników jest zabro-
nione. Jest też niedopuszczalne mostkowanie bezpieczników w jakikol-
wiek sposób. Jakiekolwiek uszkodzenia przyrządu spowodowane takimi 
działaniami spowodują utratę gwarancji. 
 
 
Typ bezpiecznika: 
Wymiary: 5 x 20 mm 
250 V a.c., C; 
IEC 127, str. III; 
DIN 41662 (lub DIN 41571. 
str. 3). 
Zwłoczny: T 0,8 A. 
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Opis elementów obsługowych 
 

Numer z prawej strony oznacza stronę z kompletnym opisem znajdującym się w 
rozdziale ELEMENTY OBSŁUGOWE I FUNKCJA ODCZYTU (READOUT)     ▼ 
 
1. POWER (przycisk) 26 

Przycisk służący do włączania i wyłączania zasilania 
2. INTENS (pokrętło) 26 

Regulacja jaskrawości,  śladu i elementów funkcji read-out. 
3.           FOCUS, TRACE, MENU (przycisk) 26 

Przywołuje na ekran menu pokrętła regulacji jaskrawości (INTENS) i 
umożliwia zmianę za pomocą tego pokrętła różnych nastaw oscylo-
skopu. Patrz pozycja 2. 

4. REM (przycisk) 26 
Wyłącza wyświetlone menu, tryb zdalnego sterowania (świeci się 
symbol REM). 

5. ANALOG/DIGITAL (przycisk) 27 
Przełączanie między trybami analogowym (podświetlenie zielone) i 
cyfrowym (podświetlenie niebieskie). 

6. STOP / RUN (przycisk) 27 
RUN: włączona akwizycja danych sygnału. 
STOP: wyłączona akwizycja danych sygnału. Wyświetlony wynik 
ostatniej akwizycji. 

7. MATH (przycisk) 27 
Wyświetla menu funkcji matematycznych, jeśli jest włączona praca 
cyfrowa. 

8. ACQIURE (przycisk) 28 
Przywołuje menu trybu wychwytywania i wyświetlania sygnału, jeśli 
oscyloskop pracuje w trybie cyfrowym. 

9. SAVE / RECALL (przycisk) 29 
Umożliwia dostęp do sygnału referencyjnego (wyłącznie przy pracy 
cyfrowej) i do pamięci nastaw przyrządu. 

10. SETTINGS (przycisk) 30 
Otwiera menu funkcji wyboru języka i funkcji dodatkowych, a przy 
pracy cyfrowej trybie cyfrowym także do trybu wyświetlania sygnału. 

11. AUTOSET (przycisk) 30 
Włącza automatyczne ustawianie parametrów pracy przyrządu do-
pasowujące parametry wyświetlania oscyloskopu do parametrów sy-
gnału. 

12.  HELP (przycisk) 31 
Włącza i wyłącza teksty pomocy ekranowej zależnie od aktualnych 
ustawień elementów obsługowych i aktywnego menu. 

13. POSITION 1 (pokrętło) 31 
Reguluje przesuwem przebiegu lub elementu uzyskanego za pomo-
cą aktualnie włączonej funkcji: Sygnał (aktualny, referencyjny, uzy-
skany za pomocą operacji matematycznych). Funkcje kursora i ZO-
OM (dostępne tylko przy pracy cyfrowej). 

14. POSITION 2 (pokrętło) 31 
Reguluje przesuwem przebiegu lub elementu uzyskanego za pomo-
cą aktualnie włączonej funkcji: Sygnał (aktualny, referencyjny, uzy-
skany za pomocą operacji matematycznych). Funkcje kursora i roz-
ciągania ZOOM (dostępne tylko przy pracy cyfrowej). 

15. CH1/2-CURSOR-CH3/CH4-MA/REF-ZOOM (przycisk) 32 
Przywołuje menu i wyznacza aktualną funkcję pokręteł przesuwu 
POSITION 1 i POSITION 2. 

16. VOLTS/DIV-SCALE-VAR (pokrętło) 32 
Ustawianie w kanale 1 wartości współczynnika odchylania Y, zmien-
nej Y i skalowania Y. 

17. VOLTS/DIV-SCALE-VAR (pokrętło) 32 
Ustawianie w kanale 2 wartości współczynnika odchylania Y, zmien-
nej Y i skalowania Y. 

18. AUTO / CURSOR MEASURE (przycisk) 33 
Przywołuje menu i submenu dla pomiaru automatycznego i wspo-
maganego kursorem. 

19. LEVEL A/B (pokrętło) 34 
Regulacja poziomu wyzwalania podstawy czasu A i B. 

20. MODE (przycisk) 34 
Przywołuje różne (przełączane) tryby wyzwalania. 

21. FILTER (przycisk) 35 
Przywołuje menu przełączanego filtru wyzwalania (sprzężenia) i wy-
boru zbocza sygnału wyzwalania. 

22. SOURCE (przycisk) 36 
Przywołuje menu źródła wyzwalania. 

23. TRIG’d (dioda LED) 37 
Zaświeca się, gdy jest wyzwalana podstawa czasu. 

24. NORM (dioda LED) 37 
Zaświeca się, gdy jest włączone wyzwalanie normalne (NORMAL) 
lub jednorazowe (SINGLE). 

25. HOLD OFF (dioda LED) 37 
Zaświeca się, gdy w menu podstawy czasu wybrano wartość czasu 
martwego >0% [przyciskiem HOR (30)]. 

26. X-POS / DELAY (przycisk) 37 
Przywołuje i sygnalizuje aktualną funkcję pokrętła HORIZONTAL 
(27), [symbol X-POS = zgaszony]. 

27. HORIZONTAL (pokrętło) 38 
Reguluje przesuwem wzdłuż osi X, a w trybie cyfrowym czasem 
opóźnienia [przed i po momencie wyzwalania – funkcja pre-trigger i 
odpowiednio post-trigger]. 

28. TIME/DIV-SCALE-VAR (pokrętło) 38 
Regulacja współczynnika odchylania podstaw czasu A i B, zmiennej 
podstawy czasu i skalowania. 

29. MAG x 10 (przycisk) 38 
W trybie Yt rozciąg przebiegu równy razy 10 w kierunku osi X z jed-
noczesną zmianą wyświetlania na polu odczytowym współczynnika 
odchylania. 

30. HOR / VAR (przycisk) 38 
Przywołuje funkcję rozciągania ZOOM (przy pracy cyfrowej) i analo-
gowe podstawy czasu A i B, regulacja zmiennej podstawy czasu i 
czasu martwego (hold off). 

31. CH1 / VAR (przycisk) 40 
Przywołuje menu kanału 1 z wyborem rodzaju sygnału wejściowego, 
inwersji wyświetlonego przebiegu, tłumienia sondy i regulacją zmien-
nej Y (czułość). 

32. VERT / XY (przycisk) 40 
Przywołuje menu wyboru trybu odchylania pionowego (czułości), do-
dawania (ADD), pracy XY i ogranicznika pasma. 

33. CH2 / VAR (przycisk) 41 
Przywołuje menu kanału 1 z wyborem rodzaju sygnału wejściowego, 
inwersji wyświetlonego przebiegu, wyboru typu sondy i regulacji 
zmiennej Y (czułość). 

34. CH1 (gniazdo BNC) 42 
Wejście sygnałowe kanału 1 i wejście odchylania poziomego przy 
pracy XY. 

35. CH2 (gniazdo BNC) 42 
Wejście sygnałowe kanału 2 

36. CH3/4 (przycisk) 42 
Praca cyfrowa: kanały sygnałów logicznych 3 i 4. W pozycji przycisku 
wyłączone (OFF) kanał 4 (CH4) staje się wejściem zewnętrznego 
sygnału wyzwalającego. 
Praca analogowa: kanału 4 (CH4) można używać do modulacji ja-
skrawości przebiegu na osi |Z|, jeśli jest wyłączone zewnętrzne wy-
zwalanie. 

37. CH3  (gniazdo BNC) 43 
Wejście sygnałów logicznych w trybie cyfrowym. 

38. CH4 (gniazdo BNC) 43 
Tryb cyfrowy: wejście sygnałów logicznych lub sygnałów zewnętrz-
nego wyzwalania. 
Tryb analogowy: kanał Wejście sygnałów modulacji jaskrawości 
przebiegu na osi |Z| lub sygnałów zewnętrznego wyzwalania. 

39. PROBE / ADJ (gniazdo) 43 
Przywołuje nastawy trybu testera podzespołów (COMPONENT TE-
STER) i wybór częstotliwości sygnału PROBE ADJ (kompensacja 
sondy). 

40. COMPONENT TESTER (dwa gniazda średnicy 4 mm) 43 
Gniazda przeznaczone do dołączenia przewodów pomiarowych te-
stera podzespołów. Lewe gniazdo jest połączone galwanicznie z 
uziemieniem ochronnym. 
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Pomiar sygnałów podstawowych 
Sygnały, które można mierzyć 
 
Poniższy opis dotyczy zarówno pracy oscyloskopu w trybie analogo-
wym jak i cyfrowym. Należy jednak pamiętać o różnych parametrach 
oscyloskopu w tych trybach pracy. 
 
Oscyloskop HM 1508 może wyświetlać wszystkie sygnały powtarzające 
się przy podstawowej częstotliwości powtarzania równej, co najmniej, 
150 MHz. Pasmo przenoszenia oscyloskopu wynosi od 0 do 150 MHz 
(-3 dB). Wzmacniacze odchylania pionowego nie powodują odkształceń 
sygnału mających postać wyskoków, zapadów, oscylacji, itd. 
 
Proste sygnały elektryczne, sinusoidalne począwszy od tętnień siecio-
wych, a na sygnałach w.cz. kończąc będą wyświetlane bez żadnych 
problemów. Mierząc jednak parametry sygnałów sinusoidalnych, należy 
pamiętać, że ich amplitudy będą wyświetlane z błędem rosnącym wraz 
z częstotliwością. Przy częstotliwości 100 MHz błąd amplitudy wyniesie 
ok. -10%. Ze względu na to, że szerokości pasm przenoszenia po-
szczególnych egzemplarzy oscyloskopu są szersze niż gwarantowane 
minimum 150 MHz, to w przypadku sygnału sinusoidalnego nie można 
dokładnie określić aktualnego błędu pomiarowego. 
 
Sygnały impulsowe zawierają harmoniczne częstotliwości podstawowej, 
które muszą być obecne w obserwowany przebiegu. Zatem maksymal-
na, użyteczna częstotliwość powtarzania sygnałów niesinusoidalnych 
jest dużo mniejsza od 150 MHz. Parametrem krytycznym jest zależność 
między czasami narastania sygnału i oscyloskopu. Jeśli ma być zacho-
wane wierne odtwarzanie kształtu sygnału bez nadmiernych zaokrą-
gleń, to czas narastania oscyloskopu powinien być mniejszy od 1/3 
czasu narastania sygnału. 
 
Szczególnie trudne jest wyświetlanie mieszanki sygnałów, jeśli nie za-
wiera ona, choć jednej częstotliwości o amplitudzie wyraźnie większej 
niż pozostałe, gdyż układ wyzwalania oscyloskopu reaguje zwykle na 
pewną amplitudę. Taki sygnałem jest typowy sygnał „burst”. Wyświetle-
nie go jak innych sygnałów o powyższej właściwości wymaga użycia do 
tego pokrętła regulacji czasu martwego (HOLD OFF). 
 
Zespolone sygnały wizyjne można wyświetlać z bez problemów, gdy 
oscyloskop zawiera separator telewizyjnych sygnałów synchronizacji. 
 
Maksymalna szybkość przemiatania wynosząca 5 ns/cm pozwala na 
uzyskanie wystarczającej rozdzielczości czasu, np. sygnał o częstotli-
wości 100 MHz będzie wyświetlany z rozdzielczością równą jeden 
okres na dwa cm. 
 
Oscyloskop umożliwia doprowadzanie do jego wejść zarówno sygnałów 
stałych (d.c.) jak i przemiennych (a.c.). W razie konieczności, należy 
zastosować sprzężenie dla sygnałów stałych, można też użyć sondy. 
 
Jeśli wybierze się typ przemienny sygnału wejściowego, to sygnały 
m.cz. wyświetlane na ekranie oscyloskopu będą pochylone (punkt trzy-
decybelowego spadku będzie wypadał przy częstotliwości 1,6 Hz), stąd 
też w tym przypadku o ile to jest możliwe należy użyć sprzężenia d.c. 
Użycie sondy o tłumieniu 10:1 lub większym spowoduje przesunięcie 
punktu trzydecybelowego spadku o współczynnik sondy. Jeśli ze 
względu na zbytnie zmniejszenie czułości, nie jest możliwe użycie son-
dy, pomóc może zastosowanie w oscyloskopie sprzężenia d.c. lub ze-
wnętrznego kondensatora o znacznej pojemności, oczywiście konden-
sator ten musi mieć odpowiednie graniczne parametry znamionowe. 
Jednak należy zachować szczególną ostrożność w procesie ładowania i 
rozładowywania takiego kondensatora. 
 
Stosowania sprzężenia typu d.c. zaleca się w przypadku sygnałów o 
zmiennym współczynniku wypełnienia, w przeciwnym wypadku wyświe-
tlany przebieg będzie przesuwać się w gorę i w dół wraz ze zmianą 
wartości tego współczynnika. Oczywiście przy sprzężeniu typu d.c. 
można tylko mierzyć „czyste” sygnały stałe (d.c.). 
 

Rodzaj wybranego sygnału wejściowego (sprzężenia) jest sygnalizowa-
ny wyświetleniem na ekranie odpowiedniego symbolu: „=” - dla sygnału 
d.c., „~” - dla sygnału a.c. 
 
Amplituda sygnału 
W przeciwieństwie do przyrządów powszechnie stosowanych do pomia-
rów wielkości elektrycznych i skalibrowanych do wartości skutecznej, 
oscyloskopy kalibruje się do wartości międzyszczytowej napięcia (Vpp) i 
takie wartości one wyświetlają. 
 
Aby otrzymać wartość skuteczną z wartości międzyszczytowej napięcia, 
należy podzielić ją przez 2,84, aby zaś z wartości skutecznej otrzymać 
wartość międzyszczytową należy napięcie skuteczne pomnożyć przez 
2,84. 
 
Parametry sygnału sinusoidalnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrms = wartość skuteczna 
Vpp = wartość międzyszczytowa 
Vmom = wartość chwilowa zależna od stosunku czasu do okresu. 
 
Minimalny sygnał przypadający na cm siatki skali ekranu oscyloskopo-
wego wynosi 1 mVpp ±5%, przy wybranej czułości 1 mV/cm, a pokrętło 
regulacji znajduje się w pozycji skalibrowanej. 
Dostępne wartości czułości są podawane w mVpp lub Vpp. Używając 
kursorów można natychmiast otrzymać na ekranie wskazania amplitudy 
sygnału, gdyż oscyloskop automatycznie uwzględnia wartość tłumienia 
sondy. Nawet wtedy, gdy wartość tłumienia sondy wybrało się ręcznie 
to, gdy oscyloskop wykryje inną wartość tłumienia w trakcie identyfikacji 
dołączenia sondy i uwzględni rzeczywistą wartość tego tłumienia. Na 
ekranie oscyloskopu zawsze zostanie wyświetlona rzeczywista wartość 
amplitudy. 
Jest też istotne, aby pokrętło regulacji znajdowało się w pozycji „skali-
browane”. Za pomocą tego pokrętła (patrz par. Elementy obsługowe i 
funkcja odczytu „Readout”) można w sposób ciągły zmniejszać czułość 
oscyloskopu. Można wybrać dowolną wartość z podzakresów między 
pozycjami skalibrowanymi 1-2-5. Jeśli nie używa się sondy, to maksy-
malna wartość wyświetlanego napięcia wynosi 400 Vpp [20 V/dz x 8 cm 
x położenie pokrętła równe 2,5]. 
 
Można odczytywać wartość amplitudy bezpośrednio na ekranie mierząc 
wysokość i mnożąc ją przez nastawę czułości (V/dz). 

Uwaga: Jeśli nie używa się sondy, to maksymalne, 
dopuszczalne napięcie na wejściach oscyloskopu nie 
może przekraczać 400 Vp, niezależnie od polaryzacji 
tego napięcia. 

W przypadku sygnałów zawierających składową stałą, wartość szczy-
towa d.c + a.c. nie może przekroczyć ±400 Vp. Dopuszcza się dopro-
wadzanie „czystych” sygnałów przemiennych o wartościach do 800 
Vpp. 

Jeśli używa się sond, to ich parametry znamionowe 
dopuszczające stosowanie ew. wyższych napięć wej-
ściowych są użyteczne tylko wtedy, gdy oscyloskop 
ma ustawione sprzężnie d.c. 

W przypadku pomiaru za pomocą sondy sygnału stałego (d.c.), gdy 
jednocześnie oscyloskop jest sprzężony dla sygnałów zmiennych, to 
kondensator na wejściu oscyloskopu będzie widział stałe napięcie wej-
ściowe, jak gdyby było ono dołączone szeregowo za pośrednictwem 
wewnętrznego rezystora 1 MΩ. Oznacza to, że maksymalne napięcie 
stałe (lub d.c. + szczytowe a.c.) jest takie same jak napięcie wejścia 
oscyloskopu tj. 400 Vp! Jeśli doprowadzane sygnały zawierają składo-
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wą stałą i przemienną, to składowa stała spowoduje naładowanie się 
kondensatora wejściowego, podczas gdy składowa przemienna zosta-
nie podzielona zależnie od impedancji kondensatora dla sygnału prze-
miennego. Należy zaznaczyć, że nie ma to znaczenia dla częstotliwości 
większych od 40 Hz. 
 
Zgodnie z powyższym można za pomocą sondy HZ200 mierzyć sygna-
ły stałe do 400 V lub „czyste” sygnały przemienne do 800 Vpp. Sondy o 
większym tłumieniu takie jak HZ53 (100:1) pozwalają mierzyć napięcie 
stałe do 1200 V, a „czyste” przemienne - do 2400 Vpp. [Parametry 
znamionowe dla wyższych częstotliwości są podane instrukcji obsługi 
sondy HZ53]. Przekroczenie granicznych wartości znamionowych sond 
o tłumieniu 10:1 niesie ze sobą ryzyko zniszczenia kondensatora most-
kującego rezystor wejściowy i możliwość zniszczenia wejściowego 
układu oscyloskopu! 
 
W przypadku, gdy ma się mierzyć tętnienia szczątkowe nałożone na 
wysokie napięcie, można wcześniej dołączyć do wyprowadzenia pomia-
rowego sondy kondensator wysokonapięciowy. Pozwoli on zmierzyć 
większość tego napięcia, gdyż pojemność wewnętrznego kondensatora 
sondy jest bardzo mała. Wystarczająca będzie wartość z zakresu od 22 
do 68 nF. 
 
Jeśli przełącznik sygnału wejściowego oscyloskopu zostanie ustawiony 
na Ground (masa), to ślad odniesienia na ekranie oscyloskopu zostanie 
umieszczony w środku siatki skali ekranu lub w dowolnym jego miejscu. 
 
Składowe sygnału wejściowego: stała i przemienna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzywa przerywana przedstawia sygnał przemienny symetryczny 
względem osi zerowej. Jeśli jest obecna składowa stała, to wartość 
szczytowa będzie równa wartości szczytowej d.c. + a.c. 
 
Zależności czasowe 
Częstotliwość powtarzania sygnału równa się liczbie okresów na se-
kundę. W zależności od ustawienia pokrętła podstawy czasu TIME/DIV, 
oscyloskop może wyświetlać jeden lub więcej okresów lub część okre-
su. Na ekranie zostaną też wyświetlone wartości jednostek w s/cm lub 
ns/cm (funkcja Readout). Aby mierzyć częstotliwość lub okres można 
stosować do tego celu kursory. 
 
Jeśli mają być mierzone części sygnału, to należy użyć funkcji opóźnio-
nej podstawy czasu [praca analogowa] lub rozciągu ZOOM [praca cy-
frowa] lub rozciągu x 10. Aby przesunąć do środka ekranu część ekra-
nu, która ma być rozciągnięta, należy użyć do tego pokrętła przesuwa-
nia przebiegu wzdłuż osi poziomej (HORIZONTAL). 
 
Sygnały impulsowe charakteryzuje się podając ich czasy narastania i 
opadania, które mierzy się w zakresie miedzy 10% a 90% amplitudy 
sygnału. W poniższym przykładzie użyto do tego celu wewnętrznej siat-
ki skali lampy oscyloskopowej, choć można do pomiaru użyć też kurso-
rów. 
 
Pomiar: 
- Ustawić narastającą część na 5 cm. 
- Kręcąc pokrętłami przesuwania wzdłuż osi Y i X umiejscowić narasta-

jącą część symetrycznie na środkowej linii siatki skali. 

- Aby odczytać różnicę czasu, należy wziąć pod uwagę część sygnału 
znajdującą się między liniami 10 i 90%, a następnie zrzutować te 
punkty na oś środkową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na przykładzie czas narastania równy 8 ns obliczono mnożąc zmierzo-
ną odległość między punktami równą 1,6 cm przez ustawioną czułość 5 
ns/cm. 
 
Jeśli mierzy się bardzo małe czasy narastania, bliskie czasowi narasta-
nia oscyloskopu, należy odjąć geometrycznie czas narastania oscylo-
skopu od czasu narastania przebiegu widocznego na ekranie oscylo-
skopu. Rzeczywista wartość czasu narastania będzie wtedy równa: 
 
 
tmeasured jest czasem zmierzonym (widocznym) na ekranie oscyloskopu, 
trscope jest własnym czasem narastania oscyloskopu (2,3 ns w przypad-
ku oscyloskopu HM1508), trprobe jest czasem narastania sondy np. 2 ns. 
Jeśli czas narastania sygnału jest większy od 22 ns, to czasy narasta-
nia oscyloskopu i sondy można zaniedbać. 
 
 
Przy pomiarze czasów narastania nie koniecznie trzeba postępować w 
sposób powyższy. Czasy narastania można mierzyć w dowolnym miej-
scu ekranu. Ważnie jest, aby narastająca część sygnału była zmierzona 
w całości i aby można było obserwować punkty 10% i 90%. W przypad-
ku sygnałów zawierających wyskoki w dół lub w górę, poziomy 0 i 100% 
są te, które występują na poziomej części sygnału, tzn. wyskoki poza 
ten poziom muszą być przy pomiarze czasu narastania odrzucone. Zo-
staną też odrzucone krótkotrwałe impulsy zakłócające „glitches”. Jeśli 
sygnał jest bardzo zniekształcony, to wyniki pomiarów czasu narastania 
i opadania nie będą miały żadnego znaczenia. 
 
Dla większości wzmacniaczy nawet, jeśli przenoszenie przez nie sygna-
łów impulsowych daleko odbiega od ideału, ma sens następująca za-
leżność: 
 
tr/ns = 350 m/ szerokość pasma/MHz 
 
Dołączanie sygnałów 
W większości przypadków obraz na ekranie otrzymany po naciśnięciu 
przycisku AUTOSET jest satysfakcjonujący (patrz AUTOSET). Poniż-
sze uwagi dotyczą wyjątkowych przypadków, w których zaleca się wy-
konanie potrzebnych ustawień ręcznie. Aby zapoznać się z opisem po-
szczególnych elementów manipulacyjnych oscyloskopu należy przeczy-
tać par. „Elementy manipulacyjne i funkcja odczytu Readout”. 
 

Zachować szczególną ostrożność dołączając do wejścia 
oscyloskopu sygnały o nieznanych parametrach! 

Zaleca się używać sond zawsze, gdy to jest tylko możliwe. Pracując 
bez sondy rozpocząć z ustawieniem tłumika w pozycji 20 V/cm. Jeśli 
ślad zniknie z ekranu, oznacza to, że amplituda sygnału jest zbyt duża i 
sygnał przesterowuje wzmacniacz odchylania pionowego lub też skła-
dowa stała sygnału jest zbyt duża. Należy wtedy zmniejszyć czułość, aż 
ślad ponownie pojawi się na ekranie. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania 
pomiarów kalibrowanych to, jeśli sygnał stanie się większy od 160 Vp, 
będzie konieczne zastosowanie sondy. Sprawdzić parametry technicz-
ne sondy, aby uniknąć zjawiska przesterowania. Jeśli ustawi się zbyt 
szybką podstawę czasu, to ślad na ekranie może stać się niewidoczny. 
W takim przypadku należy zmniejszyć szybkość podstawy czasu. 
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Jeśli nie używa się sondy, to przynajmniej należy zastosować kabel 
ekranowany taki jak np. HZ32 lub HZ34. Zaleca się je jednak w przy-
padku źródeł impedancyjnych a.c. lub małych częstotliwości (< 50 kHz). 
Przy dużych częstotliwościach może być konieczne dopasowanie im-
pedancji. 
 
Sygnały niesinusoidalne wymagają dopasowania impedancji, zależnie 
od potrzeby po obu końcach. Wejście oscyloskopu należy zakończyć 
impedancją 50 Ω w postaci przejściówki. HAMER oferuje zakończenie 
HZ22. Jeśli nie zastosowuje się właściwego zakończenia, to wynikiem 
będą znaczne odkształcenia obserwowanego przebiegu impulsowego. 
Także sygnały sinusoidalne o częstotliwościach do 100 kHz wymagają 
właściwego zakończenia. Większość prądnic można sterować amplitu-
dą sygnału tylko wtedy, gdy są one poprawnie zakończone. 
 
Zakończenie HZ22 może być stosowane w zakresie napięć do 7 V 
(skutecznych) lub 20 Vpp tj. przy mocy nieprzekraczającej 1 W. 
 
Zakończenia sond nie są wymagane, a wręcz są niedozwolone, gdyż 
powodują zbyt duże odkształcenia sygnału. 
 
Sondy charakteryzują się bardzo małą wartością obciążenia przy bar-
dzo małych częstotliwościach równą 10 MΩ. Połączenie takiej sondy 
równolegle z pojemnością kilku pF powoduje zmniejszenie jej częstotli-
wości granicznej do kilkuset kHz. Impedancja wejściowa zmniejsza się 
wraz ze wzrostem częstotliwości do zupełnie małej wartości. Należy 
zawsze pamiętać też o tym, że sondy są całkowicie nieprzydatne przy 
pomiarze sygnałów występujących w układach w.cz. o dużej impedancji 
takich jak: filtry pasmowe itd! W takich przypadkach mogą być używane 
wyłącznie sondy FET. Stosowanie sondy dla zasady chroni wejście 
oscyloskopu ze względu na dużą rezystancję szeregową (9 MΩ). Ze 
względu na to, że sondy nie można dokładnie skalibrować w trakcie 
procesu produkcyjnego, jest niezbędna indywidualna kalibracja w połą-
czeniu z wejściem oscyloskopu, czyli kompensacja! [Patrz par. „Kom-
pensacja sondy”]. 
 
Sondy pasywne z reguły powodują zawężenie pasma oscyloskopu w 
związku ze wzrostem czasu narastania. Aby otrzymać jak najwięcej ko-
rzyści z „zespolonego” pasma oscyloskopu, zaleca się używanie sond 
HZ200. Sondy te mają dwie dodatkowe regulacje kompensacji w.cz. 
 
Jeśli składowa stała jest większa od 400 V to, aby uchronić kondensa-
tor wejściowy oscyloskopu przed przeciążeniem, należy zastosować 
sprzężenie d.c. Jest to szczególnie istotne, gdy używa się sondy o tłu-
mieniu 100:1, gdyż jest ono wyspecyfikowane dla napięcia stałego 
1200 V d.c. + wartość szczytowa a.c. 
 
Sprzężenie a.c. zastosowane do sygnałów m.cz. może spowodować 
pochylenie wyświetlanego przebiegu. 
 
Jeżeli zaistnieje konieczność zablokowania składowej stałej sygnału, to 
do zakończenia pomiarowego sondy można dołączyć kondensator o 
odpowiedniej wartości pojemności i napięciu znamionowym. Typowym 
zastosowaniem może być pomiar tętnień. 
 
Przy pomiarze małych napięć niezwykle jest ważny wybór doprowadze-
nia masy. Powinno ono znajdować się jak najbliżej zakończenia pomia-
rowego sondy, w przeciwnym razie prądy płynące przez masę mogą 
mieć negatywny wpływ na wynik pomiaru. Szczególnie krytyczne są 
doprowadzenia masy sond, powinny być one możliwie jak najkrótsze 
oraz jak największej średnicy. 

Jeśli sonda ma być dołączona do gniazda BNC, to nale-
ży użyć do tego przejściówki (adaptera) zakończenia 
pomiarowego sondy na BNC. 

Jeśli na ekranie oscyloskopu są widoczne tętnienia lub inne sygnały 
zakłócające, szczególnie przy wysokiej czułości, to jedynym możliwym 
powodem tego może być wielokrotne uziemienie. Zarówno sam oscylo-
skop jak i większość innego sprzętu pomiarowego łączy się z uziemie-
niem ochronnym, czego efektem mogą być pętle uziemiające. Także 
większość przyrządów może mieć zainstalowany kondensator włączony 
między przewód sieciowy a uziemienie ochronne, który przewodzi prąd 
z przewodu fazowego do ochronnego. 

Rozpoczęcie obsługi i  ustawienia wstępne 
Przed rozpoczęciem obsługi oscyloskopu należy zapewnić połączenie 
między uziemieniem ochronnym a przyrządem, stąd też należy najpierw 
włączyć wtyk. 
 
Aby włączyć zasilanie oscyloskopu, należy nacisnąć czerwony przycisk 
POWER. Pojawi się kilka ekranów. Oscyloskop następnie przyjmie 
ustawienia, które wybrano przed poprzednim jego wyłączeniem. Jeśli 
po ok. 20 s na ekranie nie pojawi się ani ślad ani nie zostaną wyświe-
tlone na polu odczytowym odpowiednie symbole (kursory, symbole jed-
nostek, cyfrowe itd.), to należy nacisnąć przycisk AUTOSET. 
 
Po pojawieniu się ekranie śladu, należy pokrętłem INTENS ustawić 
średnią jaskrawość wyświetlonego śladu, następnie zogniskować go 
kręcąc pokrętłem FOCUS, poczym wybrać funkcję TRACE ROTATION 
i wypoziomować ślad. 
 
Aby maksymalnie wydłużyć czas pracy lampy oscyloskopowej, nie na-
leży niepotrzebnie ustawiać zbyt dużej jaskrawości śladu i dostosować 
ją do oświetlenia otoczenia oscyloskopu. Jeśli oscyloskop ma nie być 
używany, to lepiej ustawić jaskrawość na zero niż zbyt często włączać i 
wyłączać oscyloskop, gdyż powoduje to skrócenie czasu życia grzejni-
ka wyrzutni lampy oscyloskopowej. Nie należy też dopuszczać do cią-
głego pozostawania rozświetlonego śladu na ekranie oscyloskopu, 
gdyż mogłoby to spowodować wypalenie luminoforu lampy oscylosko-
powej. 
 
Jeśli parametry sygnału nie są znane, to należy zacząć od ustawienia 
najmniejszej czułości 20 V/cm, dołączyć do oscyloskopu kable pomia-
rowe, a następnie do mierzonego obiektu, który powinien mieć na po-
czątku wyłączone zasilanie. Następnie włączyć zasilanie mierzonego 
obiektu. Jeśli ślad zniknie, nacisnąć przycisk AUTOSET. 
 
Obrót śladu TR 
Lampa oscyloskopowa ma wewnętrzną siatkę skali. Aby móc regulować 
odchyloną wiązką w odniesieniu do tej siatki, umieszczono na płycie 
czołowej oscyloskopu pokrętło Trace Rotation (obrót śladu). Wybrać 
funkcję Trace Rotation, a następnie regulować śladem tak, aby był on 
równoległy do siatki skali. 
 
Kompensowanie i posługiwanie się sondą 
Aby zapewnić poprawne dopasowanie używanej sondy do impedancji 
wejściowej oscyloskopu zintegrowano z nim kalibrator o krótkim czasie 
narastania i amplitudzie 0,2 Vpp ±1%, równoważnej czułości od 4 
mV/cm do 5 mV/cm - gdy używa się sond z przekładnią 10:1. 
 
Wewnętrzna średnica złącza kalibratora wynosi 4,9 mm i jest standary-
zowana do sond serii F. Jeśli używa się specjalnego złącza, to jedynym 
sposobem dołączenia sondy do źródła szybkiego sygnału, jest zmini-
malizowanie sygnału i długości przewodów uziemiających i zapewnie-
nie rzeczywistego wyświetlania sygnałów impulsowych. 
 
Kompensowanie przy częstotliwości 1 kHz 
 
Podstawowa regulacja parametrów sondy zapewnia, że jej tłumienie 
pojemnościowe jest równe tłumieniu rezystywnemu, dzięki temu kom-
pensacja sondy jest niezależna od częstotliwości. Jednak sond o tłu-
mieniu 1:1 nie można kompensować, stąd też nie wymagają one takiej 
regulacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          niewłaściwa                        poprawna                    niewłaściwa 
 
 
 
 



 13 

Przed dokonaniem regulacji sondy należy upewnić się, że wcześniej 
wyregulowano w oscyloskopie obrót śladu. 
 
Wtyk BNC sondy o ustawionym tłumieniu 10:1 dołączyć do wejścia 
oscyloskopu. Ustawić na oscyloskopie rodzaj sygnału wejściowego na 
sygnał stały (d.c.). Ustawić czułość oscyloskopu na 5 mV/cm (pokrętłem 
VOLTS/DIV), a podstawę czasu na 0,2 cm/s (pokrętłem TIME/DIV), 
przy czym oba pokrętła powinny znajdować się w pozycji „skalibrowa-
ne”. Dołączyć zakończenie pomiarowe sondy do złącza kalibratora 
PROBE ADJ. 
 
Na ekranie powinny pojawić się dwa okresy sygnału. Regulować tryme-
rem (kondensatorem) kompensacji sondy (miejsce trymera podano na 
rysunku w instrukcji obsługi sondy) aż do momentu, gdy górne części 
przebiegu staną się dokładnie równoległe do linii siatki skali (patrz rysu-
nek dla regulacji przy 1 kHz). Wysokość sygnału powinna wynosić 4 cm 
±1,6 mm (tolerancja oscyloskopu 3%, a tolerancja sondy 1%). Narasta-
jące i opadające zbocza sygnału prostokątnego będą niewidoczne. 
 
Kompensowanie przy częstotliwości 1 MHz 
 
Sondy firmy HAMEG wyróżniają się dodatkowym elementem regulacyj-
nym umieszczonym w puszcze kompensacji, umożliwiającym optymali-
zację parametrów sondy przy wysokich częstotliwościach. Wykonanie 
tej regulacji jest warunkiem wstępnym do uzyskania za pomocą sondy 
maksymalnej szerokości pasma i minimalnych odkształceń impulsu. 
 
Regulacja ta wymaga użycia kalibratora o impedancji wyjściowej 50 Ω i 
sygnale wyjściowym charakteryzującym się krótkim czasem narastania 
(typowo 3 ns), częstotliwością 1 MHz i amplitudą 0,2 Vpp. Wyjście kali-
bracji sondy oscyloskopu (PROBE ADJ.) spełnia w pełni te wymagania. 
 
Dołączyć sondę do wejścia kanału oscyloskopu, w którym ma pracować 
sonda. Wybrać sygnał kalibracyjny 1 MHz. Wybrać typ sygnału wej-
ściowego – sygnał stały. Pokrętłem VOLTS/DIV ustawić czułość na 5 
mV/cm, a pokrętłem TIME/DIV podstawę czasu na 0,1 µ s/cm, przy 
czym oba pokrętła powinny znajdować się położeniach „skalibrowane”. 
Dołączyć zakończenie pomiarowe sondy do gniazda oscyloskopu – 
wyjścia sygnału kalibracyjnego. Na ekranie oscyloskopu powinien po-
jawić się sygnał, przy czym powinny być widoczne zbocza narastające i 
opadające. Przyjrzeć się zboczom narastającym i lewym rogom szczy-
towych części wyświetlonego przebiegu. Aby zlokalizować miejsca re-
gulacji posłużyć się instrukcją obsługi sondy. 
 
 
 
 
 
 
          niewłaściwa                        poprawna                            niewłaściwa 
 
Kryteria poprawnej kompensacji sondy są następujące: 
- krótki czas narastania, strome zbocze, 
- „czysty” górny lewy róg z minimalnym wyskokiem w górę lub w dół, 

płaska szczytowa część przebiegu. 
 
Po zakończeniu kompensowania, należy sprawdzić amplitudę przebie-
gu, która musi być taka sama jak w przypadku sygnału kalibracyjnego o 
częstotliwości 1 kHz. 
 
Ważnie jest, aby najpierw skalibrować sondę przy częstotliwości 1 kHz, 
a następnie przy częstotliwości 1 MHz. Może być też konieczne po-
nowne sprawdzenie sondy przy częstotliwości 1 kHz. 
 
Należy pamiętać o tym, że sygnały z kalibratora nie są skalibrowane w 
odniesieniu do częstotliwości, stąd też nie mogą być używane do 
sprawdzenia dokładności podstawy czasu. Także wartość współczynni-
ka wypełnienia sygnału kalibratora może różnić się od 1:1. Można 
uznać, że proces kalibracji został zakończony, gdy szczytowe części 
impulsów sygnału na ekranie są równoległe oraz gdy kalibracja ampli-
tudy jest wykonana poprawnie. 
 

Tryby pracy wzmacniacza odchylania pionowego 
 

Najważniejsze elementy regulacyjne wzmacniacza odchylania piono-
wego to: VERT/XY (32), CH1 (31), CH2 (33), a przy pracy cyfrowej 
oscyloskopu (DSO) także: CH3/4 (37). Umożliwiają one dostęp do me-
nu zawierającego rodzaje pracy i parametry poszczególnych kanałów. 
 

Zmiana trybu pracy oscyloskopu jest opisana w par. „Elementy regula-
cyjne i funkcja odczytu Readout” 
 

Uwaga: Używany termin „oba kanały” dotyczy zawsze kanałów 1 i 2. 
 

Oscyloskopu używa się zwykle w rodzaju pracy Yt. W trybie analogo-
wym amplituda mierzonego sygnału będzie powodować odchylenie śla-
du w pionie, podczas gdy podstawa czasu będzie odchylać się z lewa 
na prawo. 
 

Wzmacniacze odchylania pionowego mogą pracować w następujących 
rodzajach pracy: 
- Wyłącznie jeden sygnał w kanale 1, 
- Wyłącznie jeden sygnał w kanale 2, 
- Dwa sygnały w kanałach 1 i 2 (tryb wyświetlania DUAL). 
 

W przy cyfrowej oscyloskopu są ponadto dostępne kanały 3 i 4, jednak 
tylko dla sygnałów logicznych. 
 
W trybie DUAL pracują oba kanały. W pracy analogowej metodą wy-
świetlania sygnału „rządzi” podstawa czasu (patrz też par. „Elementy 
manipulacyjne i funkcja Readout”). Przełączanie kanału może mieć 
miejsce albo po każdym okresie przemiatania podstawy czasu (praca 
przemienna) albo w trakcie przemiatania z dużą częstotliwością (praca 
siekana). 
 
Zazwyczaj jest wybierana praca przemienna, jednak przy wolnych na-
stawach podstawy czasu przełączanie kanału staje się widoczne i 
uciążliwe dla wzroku dla użytkownika. Gdy zjawisko takie wystąpi, nale-
ży wybrać pracę siekaną. Pozwoli to uzyskać stabilny obraz. 
 

Przy pracy cyfrowej oscyloskopu nie ma potrzeby stosowania przełą-
czania kanału, gdyż kanał ma swój przetwornik a/c, oznacza to, że 
akwizycja sygnału jest równoczesna. 
 

W trybie ADD przebiegi wyświetlone w dwóch kanałach 1 i 2 są doda-
wane algebraicznie (±CH1 ±CH2). Znak polaryzacji + przed sumą 
oznacza normalną operację dodawania, a znak – odwrócenie polaryza-
cji. Jeśli wybierze się polaryzacje kanałów: +CH1 –CH2, to oscyloskop 
będzie wyświetlać różnicę przebiegów w kanałach 1 i 2 i na odwrót. 
 

Sygnały wejściowe o tej samej polaryzacji: 
Oba kanały z nieodwróconą polaryzacją: suma 
Oba kanały z odwróconą polaryzacją: suma 
Jeden kanał odwróconej polaryzacji: różnica 
 

Sygnały wejściowe o przeciwnej polaryzacji: 
Oba kanały z nieodwróconą polaryzacją: różnica 
Oba kanały z odwróconą polaryzacją: różnica 
Jeden kanał odwróconej polaryzacji: suma 
 

Należy zaznaczyć, że w trybie dodawania ADD będą działać pokrętła 
regulacji położenia obu kanałów. Funkcja INVERT nie ma wpływu na 
położenie przebiegów. 
 

Często należy zmierzyć różnicę dwóch wyświetlonych sygnałów, przy 
czym oba te sygnały znajdują się na wysokim potencjale pracy wspól-
nej. Przy takiej typowej aplikacji trybu różnicowego, należy pamiętać o 
jednym istotnym zagadnieniu: wzmacniacze odchylania oscyloskopu to 
dwa osobne wzmacniacze, nie mogą zatem tworzyć prawdziwego 
wzmacniacza różnicowego o zarówno dużej wartości tłumienia sygnału 
wspólnego jak i szerokim, dopuszczalnym zakresie tłumienia tego sy-
gnału! Stąd też należy przestrzegać następującej reguły: zawsze oglą-
dać dwa sygnały tylko w jednym kanale lub w trybach DUAL i upewnić 
się zawsze, że mieszczą się one w zakresie dopuszczalnym dla sygna-
łu wejściowego. Ma to znaczenie, jeśli mogą one być wyświetlane obu 
w tych trybach. Zatem wystarczy tylko przełączyć oscyloskop w tryb 
ADD. Jeśli nie postąpi się zgodnie z powyższą zasadą, to należy liczyć 
się z dużymi zniekształceniami obrazów przebiegów wyświetlanych na 
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ekranie oscyloskopu, czego powodem może być przekroczenie do-
puszczalnego zakresu sygnału wejściowego dla jednego lub obu 
wzmacniaczy. 
Następnym warunkiem wstępnym otrzymywania rzeczywistych obrazów 
przebiegów jest zastosowanie w obu kanałach dwóch identycznych 
sond oscyloskopowych. Należy jednak zauważyć, że tolerancje normal-
nej sondy (wyrażane w procentach) będą powodować, że oczekiwana 
wartość tłumienia sygnału wspólnego będzie raczej na średnim pozio-
mie. Aby otrzymać możliwie najlepsze rezultaty, należy postępować w 
sposób następujący: najpierw możliwie dokładnie wyregulować (skom-
pensować) obie sondy, następnie dla obu wejść oscyloskopu wybrać tę 
samą wartość czułości, po czym dołączyć obie sondy do wyjścia gene-
ratora impulsowego o wystarczającej amplitudzie do otrzymania dobre-
go obrazu. Ponownie ustawić trymer jednej (!) sondy na minimum wy-
skoku sygnału w górę lub w dół. Ze względu jednak na to, że w son-
dach nie ma regulacji umożliwiającej dopasowanie rezystancji, to nie da 
się uniknąć obecności szczątkowego sygnału impulsowego. 
Przy prowadzeniu pomiarów różnicowych, dobrym zwyczajem jest do-
łączenie do obiektu pomiarowego w pierwszym rzędzie przewodów 
uziemienia obu sond. Między obiektem tym a oscyloskopem mogą wy-
stąpić wysokie potencjały. Jeśli zakończenie pomiarowe sondy zostanie 
dołączone jako pierwsze, to istnieje niebezpieczeństwo przesterowania 
wejść sondy i/lub oscyloskopu! Nigdy nie należy wykonywać pomiarów 
różnicowych bez dołączonych przewodów uziemiających sond. 
 
Praca XY 
 
Dostęp do tego rodzaju pracy uzyskuje się po kolejnym naciśnięciu 
przycisku VERT/XY (32) > XY. W trybie analogowym podstawa czasu 
będzie wyłączona. Sygnał z kanału 1 będzie odchylany w kierunku osi 
X [X-INP oznacza wejście odchylania poziomego], zatem będą działać 
tłumiki sygnału wejściowego, przyciski regulacji „variable” i pokrętło re-
gulacji przesuwu POSITION 1. Będzie też funkcjonować pokrętło HO-
RIZONTAL. 
 
Sygnał w kanale 2 zostanie odchylony w kierunku osi Y. 
 
W trybie XY nie będzie działać funkcja rozciągu x 10. Należy zauważyć 
różnice w szerokościach pasm przenoszenia wzmacniaczy Y i X. 
Wzmacniacz X ma węższe pasmo trzydecybelowego spadku niż 
wzmacniacz Y. Stąd też różnica faz X-Y będzie wzrastać wraz z często-
tliwością. 
 
Przy pracy XY sygnał X [CH1 = X-INP] nie może być poddany operacji 
inwersji. 
 
W trybie XY można otrzymywać figury Lissajous, co pozwala 
uprościć niektóre zadania pomiarowe i umożliwiać realizację in-
nych: 
 
- Porównanie dwóch sygnałów o różnych częstotliwościach lub regula-

cja częstotliwości jednego sygnału, aż stanie się ona równa często-
tliwości innego sygnału, czyli oba sygnały zostaną zsynchronizowa-
ne. 

- Jest to też możliwe dla wielokrotności lub części jednej z częstotliwo-
ści. 

 
Pomiar fazy za pomocą figur Lissajous 
Poniższe rysunki przedstawiają dwa sygnały sinusoidalne o takiej sa-
mej amplitudzie i częstotliwości, lecz różniące się fazą. 
Obliczanie kąta fazowego między sygnałami X i Y (po odczytaniu z 
ekranu wartości a i b) jest możliwe przy zastosowaniu tego poniższych 
równań i zwykłego kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi. Wyniki 
tych obliczeń zależą od wielkości amplitud sygnału: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
- Ze względu na to, że funkcje trygonometryczne mają charakter okre-

sowy, obliczenia ograniczają się do kątów < 90˚, tzn. do najbardziej 
użytecznych przypadków zastosowań tych funkcji. 

- Nie należy stosować zbyt dużych częstotliwości, gdyż jak to już wy-
tłumaczono powyżej dwa wzmacniacze nie są identyczne, a ich róż-
nica faz wzrasta z częstotliwością. W danych technicznych oscylo-
skopu podano częstotliwość, przy której różnica faz będzie mniejsza 
od 3˚. 

- Z wyświetlonego wykresu można wywnioskować, która z dwóch czę-
stotliwości opóźnia lub wyprzedza. Na wejściu sygnału o mierzonej 
częstotliwości należy zastosować układ CR. Ponieważ na wejściu 
oscyloskopu znajduje się rezystor 1 MΩ, wystarczy zatem dołączyć 
do niego szeregowo odpowiedni rezystor. Jeśli wraz ze wzrostem 
pojemności C szerokość elipsy wzrasta w porównaniu do stanu 
zwarcia tej pojemności, oznacza to, że sygnał pomiarowy jest sygna-
łem wyprzedzającym w fazie i na odwrót. Jest to słuszne dla kątów 
mniejszych od 90˚.Stąd pojemność C powinna być odpowiednio du-
ża i powodować z trudem widoczne zmiany. 

Jeśli w trybie XY jeden lub oba sygnały znikną, to na ekranie oscylo-
skopu pojawi się tylko linia lub punkt, zwykle bardzo jasny. W tym 
ostatnim przypadku powstanie niebezpieczeństwo wypalenia luminofo-
ru, zatem należy natychmiast zmniejszyć jaskrawość ekranu. Jeśli na-
tomiast jest widoczna tylko linia, to niebezpieczeństwo wypalenia bę-
dzie tym większe, im linia ta będzie krótsza. Skutki wypalenia luminofo-
ru są nieodwracalne. 
 
Pomiar różnic fazowych w dwukanałowym trybie Xt 
 
Uwaga: Nie należy używać „wyzwalania przemiennego”, gdyż oglądane 
wtedy różnice fazowe są przypadkowe i zależą wyłącznie od odpowied-
nich kształtów sygnałów! Należy, zatem z zasady używać wyzwalania 
przemiennego wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. 
Najlepszą metodą pomiaru różnic czasowych lub fazowych jest używa-
nie dwukanałowego trybu Yt. Oczywiście z ekranu można wtedy odczy-
tać tylko wartości czasów, fazę zaś można odczytać później na podsta-
wie znajomości częstotliwości. Jest to metoda dokładniejsza i wygod-
niejsza, gdyż wykorzystuje się pełne pasmo oscyloskopu, a oba 
wzmacniacze są prawie identyczne. Należy wyzwolić podstawę czasu 
sygnałem, który ma być uważany jako referencyjny. Warunkiem ko-
niecznym jest, aby nasunąć oba ślady bez sygnału dokładnie na środek 
siatki skali [za pomocą pokręteł przesuwu POSITION 1 i POSITION 2]. 
Można użyć do tego celu pokręteł „variables” i regulacji poziomu wy-
zwalania, nie będzie to miało wpływu na pomiar różnicy czasu. Aby 
uzyskać najlepszą jakość, należy wyświetlić przy wysokiej amplitudzie 
tylko jeden okres i obserwować punkty przejścia przez zero. Jeden 
okres jest równy 360˚. W przypadku braku offsetu w sygnałach może 
być korzystne zastosowanie sprzężenia dla sygnału przemiennego. 

 
t = odstęp między miejscami zerowymi sy-
gnału na osi poziomej w działkach (div). 
T = odstęp na osi poziomej dla jednego 
okresu wyrażony w działkach (div). 
 
 
 

W tym przykładzie t = 3 cm, a T = 10 cm. Różnicę faz w stopniach 
można obliczyć ze wzoru: 
 
 
 
lub w mierze łukowej (radianach): 
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Przy obserwowaniu figur Lisaajous w zakresie średnich częstotliwości 
lepsze rezultaty mogą dawać bardzo małe różnice fazy. 
 
Jakkolwiek, aby uzyskać jeszcze lepszą dokładność, można przełączyć 
oscyloskop na wyższe czułości – po dokładnym nasunięciu obrazu na 
środek siatki skali – a przez to przesterowanie układów wejściowych 
oscyloskopu, objawiającego się ostrym przejściem sygnałów przez 
punkty zerowe. Zatem, można użyć połowy okresu w pełnym zakresie 
osi czułości równym 10 cm. Ze względu na to, że ustawienie podstawy 
czasu jest bardzo dokładne, to po ustawieniu np. jednego okresu = 10 
cm i nasunięciu obrazu na pierwsze przejście przez zero pierwszej linii 
siatki skali, zwiększenie szybkości podstawy czasu pozwoli także na 
osiągnięcie lepszej rozdzielczości. 
 
Pomiar modulacji amplitudy 
Uwaga: W tym przypadku należy korzystać wyłącznie z pracy analogo-
wej, gdyż w wyświetlane przy pracy cyfrowej zakłócenia sygnału zwią-
zane z aliasingiem (przeinaczaniem) mogą uniemożliwić pomiar! Aby 
wyświetlać częstotliwości nisko zmodulowane, należy wybrać wolną 
podstawę czasu [TIME/div], dzięki czemu można wyświetlać cały jeden 
okres sygnału modulującego. Ze względu na to, że przy wolnych pod-
stawach czasu częstotliwość próbkowania każdego oscyloskopu cyfro-
wego musi być zmniejszona, może ona stać się zbyt niska dla prawdzi-
wej prezentacji wyświetlanego sygnału. 
 
Amplituda chwilowa w czasie t częstotliwości nośnej w.cz. zmodulowa-
nej sygnałem sinusoidalnym o niskiej częstotliwości jest dana wzorem: 
 
 
 
w którym: UT = amplituda niezmodulowanej nośnej 

Ω = 2 Π F = częstotliwość nośnej wyrażona w ra-
dianach 
ω = 2 Π f = częstotliwość sygnału modulującego 
wyrażona w radianach 
m = głębokość modulacji (≤ 1 ~ 100 %) 

Dodatkowo oprócz nośnej w procesie modulacji powstanie: dolne pa-
smo boczne F-f i górne pasmo boczne. 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1 Widmo amplitud i częstotliwości otrzymane w procesie modulacji 

AM (m = 50%) 
 
Tak długo, jak częstotliwości procesu modulacji mieszczą się w paśmie 
oscyloskopu, może być wyświetlany przebieg w.cz. zmodulowany am-
plitudowo. W razie potrzeby można ustawić wartość podstawy czasu 
tak, aby było wyświetlane parę okresów sygnału. Wyzwalanie najlepiej 
zrealizować za pomocą częstotliwości modulującej. Czasem stabilny 
obraz można uzyskać kręcąc pokrętłem regulacji podstawy czasu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2 Sygnał w.cz. zmodulowany amplitudowo: F = 1 MHz, f = 1 kHz, 
m = 50%, UT = 28,3 mV (skuteczne) 
 
 
 
 

Aby wyświetlić sygnał z rys.2, należy ustawić pokrętła oscyloskopu w 
następującej konfiguracji: 
Tylko kanał CH1, 20 mV/cm, sygnał wejściowy przemienny 
TIME/DIV: 0,2 ms/cm 
Wyzwalanie: normalne, sygnał wyzwalający przemienny, wewnętrzne 
Użyć pokrętła regulacji podstawy czasu lub wyzwalania zewnętrznego. 
 
Odczytać z ekranu wartości a i b, a następnie wstawić je do poniższego 
wzoru. Wynikiem będzie głębokość modulacji: 
 
 
 
 
Jeśli mierzy się głębokość modulacji, to można wtedy używać pokręteł 
regulacji podstawy czasu. Nie będą one mieć żadnego wpływu na wy-
nik. 

Wyzwalanie i podstawa czasu 
Najważniejsze elementy obsługowe i rodzaje wyświetlania dla tych 
funkcji można znaleźć w zaciemnionym obszarze WYZWALANIE, opi-
sano je w par. „Elementu manipulacyjne i funkcja odczytu Readout”. 
 
W trybie Yt sygnał będzie odchylać ślad w kierunku pionowym, podczas 
gdy czas będzie odchylany w kierunku poziomym z możliwością wyboru 
szybkości. Ogólnie rzecz biorąc okresowe sygnały napięciowe są wy-
świetlane przy okresowo powtarzanej podstawie czasu. Aby uzyskać 
stabilny obraz, następująco po sobie kolejno okresy sygnału muszą wy-
zwalać podstawę czasu w dokładnie tym samym miejscu sygnału (am-
plituda i nachylenie). 

 
Czysty sygnał stały (d.c.) nie może wyzwolić podstawy 
czasu. Jest konieczna zmiana napięcia. 
 

Wyzwalanie może być wewnętrzne, czyli przez dowolny sygnał dopro-
wadzany do wejścia oscyloskopu, lub zewnętrzne sygnałem zależnym 
od czasu. 
Do wyzwalania jest wymagana minimalna amplituda sygnału, którą 
można określić za pomocą sygnału sinusoidalnego. Przy wyzwalaniu 
wewnętrznym sygnał wyzwalający powstaje wewnątrz wzmacniacza 
odchylania pionowego, bezpośrednio po tłumikach. Minimalna amplitu-
da jest wyspecyfikowana w mm odległości na ekranie. Zatem nie jest 
konieczne podawanie minimalnego napięcia dla każdego ustawienia 
tłumika. 
 
Przy wyzwalaniu zewnętrznym stosuje się odpowiednie złącze, a po-
trzebną wartość amplitudy podaje się w Vpp. Napięcie niezbędne do 
wyzwolenia może być dużo większe niż minimalne, jakkolwiek powinno 
być ono ograniczone do 20-krotności wartości minimalnej. Należy za-
znaczyć, że do skutecznego wyzwalania, dobrym rozwiązaniem będzie, 
jeśli wysokość sygnału względem napięcia będzie większa od minimal-
nej. Oscyloskop wyróżnia się dwoma trybami wyzwalania, które opisano 
poniżej: 
 
Automatyczne wyzwalanie wartością szczytową (menu MODE) 
 
Należy zapoznać się informacjami podanymi w rozdziałach paragrafu: 
„Elementy obsługowe i funkcja odczytu Readout”: MODE (20) > AUTO, 
LEVEL A/B (19), FILTER (21) i SOURCE (22). 
Jeśli użyje się funkcji AUTOSET, to ten tryb wyzwalania zostanie wy-
brany automatycznie. Przy sprzężeniu typu d.c. (sygnał wejściowy sta-
ły) i przy wyzwalaniu przemiennym ten tryb wyzwalania zostanie pomi-
nięty, podczas gdy pozostawione wyzwalanie automatyczne. 
Automatyczne wyzwalanie powoduje, rozpoczęcie biegu nowej podsta-
wy czasu, po zakończeniu poprzedniej i po upływie czasu martwego, i 
to nawet przy braku jakiegokolwiek sygnału wejściowego. Stąd też przy 
pracy analogowej oscyloskopu jest zawsze widoczny ślad sygnału, ślad 
jest też widoczny przy pracy cyfrowej. Położenie śladu (śladów) bez 
obecności jakiegokolwiek sygnału jest określone przez ustawienia po-
kręteł regulacji przesuwu POSITION. 
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Tak długo jak oscyloskop pracuje w trybie sygnałowym, to w zasadzie 
wystarczy tylko zapewnić, aby nastawy amplitudy i podstawy czasu 
miały właściwą wartość. Gdy częstotliwość sygnałów jest mniejsza od 
20 Hz, to ich okres jest dłuższy niż czas, przez który układ automatycz-
nego wyzwalania czeka na nowy sygnał wyzwalający. W efekcie układ 
automatycznego wyzwalania wyzwoli podstawę czasu, niezależnie od 
sygnału. Znaczy to, że wyświetlanie sygnału nie będzie wyzwalane, a 
podstawa czasu będzie pracować w trybie wolnego biegu (free run), 
całkiem niezależnie od amplitudy sygnału, która może być dużo więk-
sza od minimalnej. 
 
Pokrętło regulacji poziomu wyzwalania jest też aktywne w trybie wyzwa-
lania automatycznego wartością szczytową. Zakres tego wyzwalania 
będzie automatycznie ustawiany tak, aby zgadzał się z amplitudą mię-
dzyszczytową sygnału. Stąd też i nazwa. Punkt wyzwalania staje się 
wtedy prawie niezależny od amplitudy sygnału. Oznacza to, że nawet 
wtedy, gdy sygnał maleje, postępuje za nim wyzwalanie. Obraz na 
ekranie oscyloskopu nie traci łączności z wyzwalaniem. Jako przykład 
można podać, że: współczynnik wypełnienia sygnału prostokątnego 
może zmienić się miedzy 1:1 a 100:1, bez utraty wyzwalania. 
 
Zależnie od sygnału może być konieczne ustawienie pokrętła regulacji 
poziomu LEVEL A/B w jednym z jego położeń ekstremalnych. 
 
Ze względu na prostotę tego trybu, zaleca się go do pracy z większo-
ścią nieskomplikowanych sygnałów. Można go też używać do sygnałów 
nieznanych parametrach. 
 
Tryb wyzwalania jest niezależny od źródła sygnału wyzwalania i nadaje 
się zarówno do wyzwalania wewnętrznego jak i zewnętrznego. Jednak 
częstotliwość sygnału musi być większa od 20 Hz. 
 
Tryb wyzwalania normalnego [Patrz menu MODE] 
Należy zapoznać się z informacjami podanymi w paragrafie „Elementy 
obsługowe i funkcja odczytu Readout”, rozdziały: MODE (20) > AUTO, 
LEVEL A/B (19), FILTER (21) i SOURCE (22). Informacje na temat jak 
wyzwalać bardzo „trudne” sygnały można znaleźć w menu HOR (30), w 
którym wytłumaczono funkcje dokładnej regulacji podstawy czasu VAR, 
ustawianie czasu martwego (podtrzymania) HOLD-OFF oraz funkcjo-
nowanie podstawy czasu B. 
 
Przy normalnym wyzwalaniu i odpowiednim ustawieniu poziomu wy-
zwalania, można wybrać wyzwalanie w każdym punkcie zbocza sygna-
łu. W tym przypadku zakres regulacji pokrętła poziomu wyzwalania za-
leży od amplitudy sygnału wyzwalającego. Szczególną ostrożność na-
leży zachować przy sygnałach o wysokości mniejszej od 1 cm. 
 
W normalnym trybie wyzwalania ślad nie będzie widoczny przy braku 
sygnału lub, gdy amplituda sygnału będzie mniejsza od minimalnej, 
wymaganej do wyzwolenia! 
 
Wyzwalanie normalne będzie funkcjonować nawet w przypadku złożo-
nych sygnałów. Gdy oscyloskop wyświetla mieszaninę sygnałów, to do 
wyzwalania będzie potrzebne powtarzanie się amplitud, na które usta-
wiono wyzwalanie. Może to wymagać specjalnej uwagi przy ustawianiu. 
 
Wybór zbocza [Menu Filtr] 
Po naciśnięciu przycisku FILTER (20) (filtr) można za pomocą przyci-
sków funkcyjnych wybrać zbocze wyzwalania. Patrz też par. „Elementy 
obsługowe i funkcja odczytu Readout”. Funkcja AUTOSET nie dokona 
zmiany zbocza wyzwalania. 
 
W trybach wyzwalania automatycznym lub normalnym można wybrać 
zbocze narastające lub opadające. Można też wybrać oba zbocza 
„both”, co spowoduje, że wyzwalanie będzie niezależne od polaryzacji 
następnego zbocza. 
 
Zbocze narastające oznacza, że sygnał narasta od potencjału ujemne-
go w kierunku dodatniego. Nie zależy to od położenia w kierunku pio-
nowym. Zbocze narastające może być obecne również w ujemnej czę-
ści sygnału. Jest to słuszne w trybach automatycznym i normalnym. 
 

Typ sygnału wyzwalającego [Menu Filtr] 
Należy zapoznać się z informacjami podanymi w paragrafie „Elementy 
obsługowe i funkcja odczytu Readout”, rozdziały: MODE (20) > AUTO, 
LEVEL A/B (19), FILTER (21) i SOURCE (22). W trybie AUTOSET bę-
dzie używane sprzężenie dla sygnałów stałych (d.c.), o ile wcześniej nie 
wybierze się tego typu sygnału. W danych technicznych podano warto-
ści pasm przenoszenia dla różnorodnych trybów wyzwalania. 
Przy wyzwalaniu wewnętrznym i sygnale wyzwalającym stałym (d.c.), 
lub bez filtra dolnoprzepustowego (LF), należy używać wyzwalania 
normalnego i pokrętła regulacji poziomu wyzwalania. Wybrany typ sy-
gnału wyzwalającego będzie określał pasmo przenoszenia kanału wy-
zwalania. 
 
Sygnał wyzwalający przemienny (a.c.): 
Jest to tryb standardowy. Poniżej i powyżej krańców pasma przenosze-
nia będzie konieczne użycie sygnału wyzwalającego o większej ampli-
tudzie. 
 
Sygnał wyzwalający stały (d.c.): 
Przy bezpośrednim sprzężeniu nie ma ograniczenia, co do dolnej czę-
stotliwości sygnału wyzwalającego, zatem korzysta się z niego przy 
bardzo wolno zmieniających się sygnałach. Należy używać wyzwalania 
normalnego i pokrętła regulacji poziomu wyzwalania. Tego typu sprzę-
żenie zaleca się również wtedy, gdy współczynnik wypełnienia sygnału 
zmienia się. 
Wyzwalanie w.cz.: 
W trybie tym w układ wyzwalania jest włączony filtr górnoprzepustowy, 
blokujący zakłócenia o niskich częstotliwościach takie jak zakłócenia 
związane ze zjawiskiem migotania itd. 
 
Tłumienie zakłóceń: 
Ten typ sprzężenia dla sygnału wyzwalającego lub filtr dolnoprzepusto-
wy ma za zadanie tłumienie sygnałów w.cz. Jest on przydatny przy po-
trzebie eliminacji zakłóceń w.cz. lub sygnałów o niskich częstotliwo-
ściach. Filtr ten można stosować w połączeniu ze sprzężeniem typu d.c. 
lub a.c. W dalszej kolejności będą też tłumione bardzo niskie częstotli-
wości.  
 
Wyzwalanie m.cz. 
Jest to również filtr dolnoprzepustowy, lecz o nadal bardzo małej czę-
stotliwości odcięcia w porównaniu z trybami (filtrami) wymienionymi po-
wyżej, który może pracować w konfiguracji ze sprzężeniem stałym (d.c.) 
lub przemiennym (a.c.). Wybranie tego filtru może być bardziej korzyst-
ne niż zastosowanie samego sprzężenia stałego (d.c.) w sytuacjach, w 
których celem jest stłumienie zakłóceń powodujących wahania sygnału 
na ekranie (jitter) lub podwójne obrazy. Poza pasmem przepustowym 
niezbędny poziom sygnału wyzwalania będzie wzrastać. Takie rozwią-
zanie w połączeniu ze sprzężeniem typu a.c. da niską częstotliwość od-
cięcia filtru. 
 
Wideo (wyzwalanie sygnałem telewizyjnym) 
Wybierając kolejno: MODE > Video, uaktywnia się wbudowany separa-
tor telewizyjnych sygnałów synchronizacji. Wydziela on z sygnału wizyj-
nego impulsy synchronizacji i zapewnia stabilne wyzwalanie niezależne 
od zmian w sygnale wizyjnym składowej obrazowej (wideo). 
Zespolone sygnały wideo mogą mieć polaryzację dodatnią lub ujemną. 
Prawidłowe wydzielenie impulsów synchronizacji może mieć miejsce 
tylko wtedy, gdy polaryzacja jest właściwa. Definicja polaryzacji jest na-
stępująca: jeśli sygnał wideo znajduje się powyżej impulsów synchroni-
zacji, to polaryzacja jest dodatnia, w przeciwnym wypadku jest ujemna. 
Polaryzację można wybrać po wybraniu filtru. Jeśli polaryzacja jest nie-
właściwa, to obraz na ekranie oscyloskopu będzie niestabilny. Powo-
dem będzie całkowity brak wyzwalania, gdyż wyzwalanie jest zainicjo-
wane przez składową wideo. 
Sygnał synchronizacji PAL składa się z sygnałów synchronizacji linii i 
ramki, które mają różny czas trwania. Szerokość impulsu linii wynosi 5 
µ s, a odstępy czasowe 64 µ s. Sygnały impulsowe synchronizacji ramki 
składają się z kilku impulsów o szerokości 28 µ s każdy. Powodują one 
powtarzanie każdej połowy ramki co 20 ms. 
Stąd oba typy impulsów synchronizacji różnią się między sobą zarówno 
pod względem czasu trwania jak i interwałów czasowych powtarzania, 
oba też mogą służyć do wyzwalania. 
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Wyzwalanie impulsami synchronizacji ramki 
 
Uwaga: 
Wykorzystywanie sygnału impulsowego synchronizacji ramki do 
wyzwalania przy pracy oscyloskopu w dwuśladowym trybie pracy 
siekanej może powodować interferencje, dlatego też należy wy-
brać tryb dwuśladowy, naprzemienny. Może też być konieczne wy-
łączenie funkcji odczytu (Readout). 
Aby uzyskać wyzwalanie impulsami synchronizacji ramki, należy przy-
wołać opcję MODE, wybrać wyzwalanie sygnałem wideo, a następnie 
włączyć filtr (FILTER). Można też będzie następnie wybrać, czy będą 
wyzwalać pół-ramki: wszystkie, tylko parzyste lub tylko nieparzyste. 
Oczywiście wcześniej należy wybrać właściwy standard telewizyjny 
(625/50 lub 525/60). 
Należy też ustawić podstawę czasu, przy wartości 2 ms/cm będą wy-
świetlane kompletne pół-ramki. Impulsowe sygnały synchronizacji ramki 
składają się z kilku impulsów przy szybkości powtarzania równej poło-
wie linii. 
 
Wyzwalanie impulsami synchronizacji linii 
Aby wybrać wyzwalanie impulsami synchronizacji linii, należy przywołać 
MODE, wybrać VIDEO, włączyć filtr (FILTER), upewnić się, że wybrano 
właściwy standard telewizyjny (625/50 lub 525/60), a następnie wybrać 
opcję LINE (linia). 
Jeśli wybierze się opcję „ALL” (wszystko), to będzie wyzwalał każdy im-
puls synchronizacji linii. Można też wybrać numer linii „LINE No”. 
 
Aby wyświetlić pojedyncze linie, zaleca się wybrać ustawienie podstawy 
czasu TIME/DIV = 10 µ s/cm. Spowoduje ono wyświetlanie 1½ linii. 
Ogólnie rzecz biorąc, zespolony sygnał wizji zawiera składową stałą 
(d.c.) o dużej wartości, którą można usunąć stosując sprzężenie a.c., 
dzięki czemu uzyska się stabilny obraz. Aby utrzymać obraz w grani-
cach ekranu, należy posłużyć się pokrętłem regulacji przesuwu POSI-
TION. Jeśli zawartość sygnału wideo zmienia się, jak to ma miejsce w 
typowym programie telewizyjnym, to jedynym użytecznym rodzajem 
sprzężenia jest sprzężenie dla sygnałów stałych (d.c.), w przeciwnym 
wypadku położenie obrazu wzdłuż osi pionowej będzie się nieustannie 
zmieniać. 
Separator impulsów synchronizacji działa również przy wyzwalaniu ze-
wnętrznym. Dopuszczalny zakres napięcia wyzwalania podano w da-
nych technicznych oscyloskopu. Musi też być wybrane właściwe zbocze 
sygnału, gdyż zewnętrzny sygnał wyzwalający musi mieć inną polary-
zację niż zespolony sygnał wizji. W razie wątpliwości wyświetlić ze-
wnętrzny sygnał wyzwalający. 
 
Wyzwalanie siecią (LINE) 
Dokładne informacje podano w p. SOURCE (źródło) (22) paragrafu: 
„Elementy obsługowe i funkcja odczytu Readout”. 
Jeśli na ekranie oscyloskopu zostanie wyświetlony symbol Tr, to sie-
ciowy sygnał wyzwalający będzie brany bezpośrednio z sieci (50 lub 60 
Hz). 
Ten sygnał wyzwalający jest niezależny od wejściowych sygnałów 
oscyloskopu i jest zalecany dla wszystkich sygnałów synchronizowa-
nych siecią. Przy takich ograniczeniach będzie to słuszne również dla 
wielokrotności lub części częstotliwości sieci. Ze względu na to, że sy-
gnał wyzwalający jest pobierany z zewnątrz, nie ma ograniczenia w po-
staci minimalnej wysokości sygnału na ekranie niezbędnej do uzyskania 
stabilnego obrazu. Dlatego można mierzyć nawet bardzo małe napięcia 
takie jak np. tętnienia lub sygnały powstałe w wyniku interferencji z czę-
stotliwością sieci. 
 
Należy podkreślić, że przy wyzwalaniu siecią układ przełączający pola-
ryzację będzie wybierać dodatni albo ujemny półokres napięcia sieci, a 
nie zbocze. Pokrętłem regulacji poziomu wyzwalania można przesuwać 
punkt wyzwalania o ponad połowę amplitudy sygnału. 
 
Za pomocą cewki można sprawdzić interferencję częstotliwości sieci, 
która powinna mieć raczej dużą liczbę zwojów i ekranowany kabel. 
Między przewód centralny a złącze kabla powinno się włączyć rezystor 
100 Ω. O ile możliwe cewka powinna być tak ekranowana, aby nie po-
wstało zwarte uzwojenie. 
 

Wyzwalanie przemienne 
 
Tryb ten wybiera się naciskając przycisk SOURCE (źródło) (22) > 
Alt.1/2. Zostanie wyświetlony symbol „Tr:alt”, lecz nie będzie wyświetlo-
ny symbol punktu wyzwalania oznaczający położenie poziomu i czasu. 
Zamiast tego strzałka skierowana do góry będzie wskazywać pozycję 
czasu wyzwalania, jeśli leży on w obszarze ekranu. 
 
Ten tryb wyzwalania powinien być stosowany z dużą ostrożnością i po-
winien być traktowany raczej jako wyjątek niż reguła, gdyż zależności 
czasowe widoczne na ekranie są całkowicie bez znaczenia. Zależą one 
wyłącznie od kształtu sygnału i poziomu wyzwalania! 
 
W trybie tym źródło wyzwalania będzie przełączane wraz z kanałem, 
tak, że gdy w trybie przemiennej pracy dwukanałowe jest wyświetlany 
przebieg w kanale 1 (CH1), to sygnał wyzwalający jest pobierany z ka-
nału 1 (CH2), gdy zaś jest wyświetlany przebieg w kanale 2 (CH2), to 
sygnał wyzwalający jest pobierany z kanału 2 (CH2). Tym sposobem 
dwa nieskorelowane sygnały mogą być wyświetlane razem. Jeśli tryb 
ten wybierze przez nieuwagę, to stracone zostaną również relacje mię-
dzy sygnałami i to nawet wtedy, gdy oba sygnały są między sobą skore-
lowane! [Wyjątkiem jest przypadek, w którym oba sygnały są sygnałami 
prostokątnymi o krótkich czasach narastania]. Oczywiście skorzystać z 
tego trybu wyzwalania można wyłącznie w trybie przemiennym dwuka-
nałowym, a ponadto bez wyzwalania zewnętrznego ani wyzwalania sie-
cią. W większości przypadków zaleca się stosowanie sprzężenia dla 
sygnału(-ów) przemiennych (a.c.). 
 
Wyzwalanie zewnętrzne 
Ten typ wyzwalania wybiera się przy pracy analogowej oscyloskopu 
naciskając przycisk SOURCE (22) > Extern. Przy pracy cyfrowej jest to 
możliwe tylko wtedy, gdy kanały 3 i 4 są wyłączone. Na ekranie zosta-
nie wyświetlony symbol „Tr:ext”. Zewnętrzny sygnał wyzwalający będzie 
doprowadzany do wejścia kanału CH4 (38), a wszystkie źródła we-
wnętrzne będą odłączone. W trybie tym symbol punktu wyzwalania (po-
zycja poziomu i czasu) nie będzie wyświetlany, jedynie będzie wskazy-
wana pozycja czasu wyzwalania. Wyzwalanie zewnętrzne wymaga sy-
gnału o wartości międzyszczytowej od 0 do 3 V, zsynchronizowanego z 
sygnałem (sygnałami) wejściowymi odchylania pionowego. 
 
Wyzwalanie jest także możliwe w ograniczonym zakresie przy wielo-
krotności lub części częstotliwości sygnału wejściowego odchylania 
pionowego. Ze względu na to, że sygnał wyzwalający może nie mieć 
żadnej polaryzacji, to może się zdarzyć, że pomimo wybrania zbocza 
narastającego, sygnał wejściowy odchylania pionowego rozpocznie się 
wraz ze zboczem opadającym. Funkcja wyboru zbocza w tym momen-
cie jest związana z wyzwalaniem zewnętrznym. 
 
Sygnalizacja stanu wyzwalania (TRIG’D LED) 
W paragrafie: „Elementy obsługowe i funkcja odczytu Readout” opisano 
element sygnalizacyjny (23). Dioda LED oznaczona symbolem TRIG’D 
sygnalizuje stan operacji wyzwalania pod warunkiem, że: 
- Amplituda sygnału wyzwalającego wewnętrznego i zewnętrznego jest 

wystarczająca. 
- Symbol punktu wyzwalania nie leży powyżej lub poniżej sygnału. 
 
Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, to na wyjściu komparatora 
wyzwalania pojawi się sygnał wyzwalający bieg podstawy czasu i włą-
czający wskaźnik wyzwalania. Wskaźnik wyzwalania jest przydatny 
przy konfigurowaniu wyzwalania, szczególnie przy sygnałach m.cz. (za-
stosować wyzwalanie normalne) lub przy bardzo krótkich impulsach. 
Funkcja wskaźnika wyzwalania będzie zapisywać w pamięci i wyświe-
tlać symbol wyzwalania przez 100 ms. Przy sygnałach charakteryzują-
cych się bardzo małą szybkością powtarzania, wskaźnik będzie pulso-
wać zgodnie z tą częstotliwością. Jeśli na ekranie jest widoczny więcej 
niż jeden okres sygnału, to wskaźnik będzie zapulsuje wraz z każdym 
okresem. 
 
Regulacja czasu martwego (Hold-off time) 
Dokładne informacje podano w p. HOR (30) > Czas martwy paragrafu: 
„Elementy obsługowe i funkcja odczytu Readout”. 
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Po tym jak podstawa czasu odchyli plamkę z lewa na prawo, plamka ta 
zostanie wygaszona, i powrót jej nie będzie widoczny. Jednak następny 
cykl przemiatania nie nastąpi natychmiast. Na to, aby wykonać we-
wnętrzne przełączenie jest potrzebny czas, stąd też start następnego 
cyklu odchylania opóźni się o czas nazywany czasem martwym lub 
podtrzymania (hold-off time) i to nie zależnie od obecności wyzwalania. 
Czas martwy można przedłużać od wartości minimalnej do dziesięcio-
krotnej wielokrotności tej wartości. Regulowanie czasem martwym, a co 
za tym idzie czasem odpowiadającym pełnemu okresowi podstawy 
czasu od punktu początkowego do punktu początkowego może być 
użyteczne w przypadkach, gdy np. mają być wyświetlane paczki da-
nych. Może wydawać się, że takie sygnały nie mogą być wyzwalane. 
Wynika to z tego, że możliwe rozpoczęcie nowego cyklu podstawy cza-
su nie jest zgodne w czasie ze startem paczki danych. Cykl ten może 
się rozpocząć gdziekolwiek, nawet przed startem paczki danych. Zmie-
niając wartość czasu martwego można uzyskać stabilny obraz ustawia-
jąc go tak, że podtrzymanie zakończy się przed startem paczki danych. 
Jest to wygodne przy sygnałach typu burst lub w postaci nieokresowych 
ciągów impulsów. 
 
Sygnał może być odkształcony przez szumy lub zakłócenia w.cz., cze-
go efektem będzie pojawienie się podwójnego obrazu. Czasem regulo-
wanie poziomem wyzwalania może nie uchronić przed zjawiskiem po-
dwójnego wyświetlania, lecz tylko będzie miało wpływ na chwilowe za-
leżności czasowe między dwoma sygnałami. W tym przypadku regulo-
wanie czasem martwym pomoże uzyskać pojedynczy obraz. 
 
Czasem podwójny obraz pojawi się, gdy sygnał impulsowy zawiera im-
pulsy różniące się nieznacznie pod względem wysokości, co wymaga 
dokładnej regulacji poziomu wyzwalania. Także i w tym przypadku mo-
że pomóc zwiększenie czasu martwego. 
 
Za każdym razem, gdy czas martwy wydłuży się, należy dla innych po-
miarów sprowadzić go do wartości minimalnej, w przeciwnym razie ja-
skrawość śladu pogorszy się, gdyż szybkość powtarzania podstawy 
czasu nie będzie maksymalna. Na poniższych rysunkach zademon-
strowano działanie funkcji regulacji czasu martwego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1 Obrazy: sygnału przy minimalnej wartości czasu martwego 
(ustawienie podstawowe) i podstawy czasu. Zaznaczono obraz 
podwójny. Brak stabilnego wyświetlania. 
Rys. 2 Stabilny obraz uzyskano zwiększając czas martwy (w za-
znaczonym zakresie). 
 
Podstawa czasu B (druga podstawa czasu). Opóźnienie, opóźnio-
na podstawa czasu. Praca analogowa 
 
Dokładne informacje podano w p. HOR (30) i TIME/DIV (28) paragrafu: 
„Elementy obsługowe i funkcja Readout”. 
 
Jak to już opisano w p. „Wyzwalanie i podstawa czasu”, wyzwalanie 
spowoduje rozpoczęcie biegu podstawy czasu. W trakcie oczekiwania 
na wyzwolenie – po upłynięciu czasu martwego – plamka pozostaje 
wygaszona. Wyzwolenie spowoduje pojawienie się plamki, a impuls 

przemiatania odchyli plamkę z lewa na prawo z szybkością ustawioną 
pokrętłem TIME/DIV. Na końcu cyklu przemiatania plamka zostanie po-
nownie wygaszona i ustawiona w pozycji początkowej (startowej). W 
trakcie przemiatania plamka jest też odchylana w kierunku pionowym 
przez sygnał wejściowy. Choć sygnał wejściowy nieustannie odchyla 
plamkę w kierunku pionowym, to jednak jest ona widoczna tylko w cza-
sie rozświetlenia (braku wygaszania). Stanowi to jedną istotną różnicę 
w porównaniu do pracy cyfrowej oscyloskopu, gdzie sygnał w czasie 
akwizycji jest tylko mierzony, a przez większość tego czasu oscyloskop 
„nie widzi” sygnału. Również przy pracy analogowej sygnał jako taki 
będzie na ekranie widoczny w czasie rzeczywistym, podczas gdy przy 
pracy cyfrowej na ekranie oscyloskopu będzie widoczna jedynie rekon-
strukcja sygnału pobranego jakiś czas później. 
Przy pracy analogowej wyświetlanie przebiegu sygnału rozpoczyna się 
z lewej strony ekranu. Załóżmy, że jeden okres sygnału jest wyświetla-
ny przy wygodnym ustawieniu podstawy czasu. Zwiększając pokrętłem 
TIME/DIV. szybkość podstawy czasu spowoduje się rozciągnięcie wy-
świetlonego przebiegu od miejsca początkowego tak, że części tego 
przebiegu znikną z ekranu. Jest zatem możliwe rozciąganie początko-
wej części sygnału i oglądanie jego szczegółów. Nie można niestety te-
go zrobić (oglądać szczegółów), jeśli chodzi o dalsze części sygnału. 
 
Funkcji rozciągu (ekspansji) x10 [MAG x 10] można używać do rozcią-
gnięcia obrazu, a następnie pokrętłem regulacji przesuwu przebiegu w 
poziomie przesuwać dowolną jego część w stronę środka ekranu, przy 
czym współczynnik 10 jest ustawiony na stałe. 
 
Rozwiązanie tego problemu wymaga zastosowania drugiej podstawy 
czasu nazywanej podstawą czasu B. 
W tym rodzaju pracy podstawa czasu A jest nazywana przemiataniem 
opóźnianym, a podstawa czasu B – przemiataniem opóźnionym. Sygnał 
jest najpierw wyświetlany jedynie jako podstawa czasu A (TB A). Na-
stępnie jest także włączana podstawa czasu B, czyli TB B, którą można 
określić jako „A wspomagana przez B”. TB B powinna być zawsze 
ustawiana na większą prędkość przemiatania niż podstawa czasu A, 
stąd czas trwania przemiatania powinien być także krótszy niż podsta-
wy czasu A. Piłokształtny przebieg podstawy czasu A jest porównywal-
ny z napięciem, które można zmieniać w taki sposób, że podstawa cza-
su A będzie funkcjonować jak precyzyjny generator opóźnienia czaso-
wego. W zależności od amplitudy napięcia porównania, sygnał jest ge-
nerowany w każdym miejscu między punktami początku i końca prze-
miatania. 
W jednym z dwóch rodzajów pracy sygnał spowoduje natychmiastowy 
bieg podstawy czasu B (TB B). Wyświetlanie TB A będzie zatem 
wspomagane przez czas trwania TB B. Zmieniając napięcie porównania 
można przesuwać start TB B w całym zakresie sygnału, gdy ten jest 
wyświetlany przez TB A. Rodzaj pracy jest następnie przełączany na 
TB B. Wybrana część sygnału jest teraz wyświetlana przez TB B. Zwy-
kło się to określać terminem „B jest opóźnione przez A”. Partie tego sy-
gnału można zatem rozciągać w bardzo dużym stopniu, jednak im 
większa szybkość TB B, tym wyświetlony przebieg staje się bardziej 
przyciemniony, gdyż szybkość powtarzania będzie utrzymywana na ak-
ceptowanym poziomie przez układy wyzwalania, podczas gdy czas 
trwania TB B będzie redukowany wraz ze wzrostem szybkości. 
W przypadkach, w których pojawiają się wahania sygnału (jitter), pod-
stawę czasu B (TB B) można przełączyć raczej w stan oczekiwania na 
wyzwolenie niż natychmiastowego startu. Gdy czas ten upłynie, to pod-
stawa czasu B zostanie wyzwolona. Zjawisko jittera jest w tym momen-
cie wyeliminowane, jednak w efekcie tego moment startu TB B może 
być teraz od okresu do okresu sygnału tzn., że w trybie tym nie ma 
możliwości regulacji ciągłej. 
 
Przemiatanie przemienne 
W trybie tym sygnał jest wyświetlany dwukrotnie z obiema podstawami 
czasu. Można do niego dodawać symulowany offset Y w celu oddziele-
nia dwóch przebiegów wyświetlanych na ekranie. Operacja jest analo-
giczna do trybu przemiennego dwuśladowego Y, tzn. sygnał jest wy-
świetlany na zmianę raz przy jednej, raz przy drugiej podstawie czasu. 
Wyświetlanie jednoczesne nie jest możliwe, gdy lampa oscyloskopowa 
ma jedno działo elektronowe. W tym przypadku jest też słuszne to 
wszystko, co było powiedziane powyżej o tym jak rozpoczynać przemia-
tanie podstawy czasu B (TB B). 



 19 

AUTOSET (automatyczne konfigurowanie) 
 
Dokładne informacje podano w p. AUTOSET (11) paragrafu: „Elementy 
obsługowe i funkcja Readout”. 
 
Poniższy opis jest słuszny zarówno dla pracy analogowej jak i cyfrowej. 
Funkcja AUTOSET nie wymusza zmiany trybu pracy z analogowej na 
cyfrową i na odwrót. Jeśli przy pracy cyfrowej jest aktywny tryb: przewi-
jania, obwiedni lub uśredniania [akwizycji sygnału] lub też funkcją MO-
DE (rodzaj pracy) wybierze się pracę jednorazową [Single], to tryby te 
zostaną wyłączone, ze względu na to, że funkcja AUTOSET zawsze 
przełącza oscyloskop na akwizycję odświeżaną „Refresh”. Sygnał, aby 
być odświeżany musi spełniać wymagania co do amplitudy i częstotli-
wości wyzwalania automatycznego, aby umożliwić przydatne dla użyt-
kownika automatyczne ustawianie parametrów przyrządu. 
 
Stan wszystkich elementów manipulacyjnych z wyjątkiem wyłącznika 
zasilania POWER jest elektronicznie skanowany, wszystkie funkcje są 
też sterowane przez mikrokomputer tj. za pośrednictwem interfejsów. 
 
Jest to warunkiem wstępnym dla funkcji AUTOSET, jako że funkcja ta 
musi być zdolna do kontroli wszystkich funkcji niezależnie od ustawień 
elementów manipulacyjnych oscyloskopu. Funkcja AUTOSET zawsze 
przełącza oscyloskop w tryb Yt, lecz jednocześnie zachowuje poprzed-
nie ustawienia kanałów 1 (CH1), 2 (CH2) lub trybu dwuśladowego; przy 
czym tryby dodawania [ADD] lub pracy XY zostają przełączone w tryb 
dwuśladowy Yt. 
 
Obraz wyświetlanych przebiegów będzie przy automatycznym ustawia-
niu czułości i podstawy czasu miał wysokość 6 cm (w trybie dwuślado-
wym: 4 cm na sygnał) i mieścił dwa okresy sygnału. Jest to prawdziwe 
dla sygnałów nieróżniących się zbytnio wartością współczynnika wypeł-
nienia od 1:1. Obraz może być dowolny w przypadku sygnałów złożo-
nych zawierających składowe o różnych częstotliwościach, takich jak 
sygnały wideo. 
 
Po włączeniu funkcji AUTOSET zostaną ustawione następujące warun-
ki pracy: 
- ostatnio wybrane sprzężenie dla sygnałów stałych lub przemiennych, 
- wyzwalanie wewnętrzne, 
- wyzwalanie automatyczne, 
- poziom wyzwalania ustawiony na środkową wartość zakresu tego pa-

rametru, 
- skalibrowane ustawienia regulacji czułości Y, 
- skalibrowana podstawa czasu, 
- niezmodyfikowany wybór typu sygnału wyzwalania: sprzężenie dla sy-

gnałów stałych lub dla sygnałów przemiennych, 
- sprzężenie dla sygnału wyzwalania w.cz ustawione na sygnał stały, 
- odłączone filtry tłumienia niskich częstotliwości (LF) lub zakłóceń, 
- rozciąg wzdłuż osi X wyłączony, 
- automatyczne ustawianie położenia wzdłuż osi X i Y. 
 
Uwaga: 
Automatyczne wyświetlanie sygnału nie będzie możliwe w przy-
padku sygnałów o współczynniku wypełnienia bliskim 400:1. 
 
W takich przypadkach należ przełączyć oscyloskop na wyzwalanie 
normalne i ustawić położenie punktu wyzwalania ok. 5 mm powyżej 
środka. Gdy zaświeci się dioda LED wyzwalania, nastąpi wyzwolenie i 
zacznie się bieg podstawy czasu. Aby otrzymać wyraźny obraz, może 
być konieczna zmiana podstawę czasu i nastawy czułości. Zależnie od 
wartości współczynnika wypełnienia i częstotliwości przebieg na ekranie 
może nadal nie być widoczny. Dotyczy to tylko analogowej pracy oscy-
loskopu. Przy pracy cyfrowej oscyloskopu jaskrawość przebiegu jest 
zawsze taka sama, gdyż użytkownik nie ogląda na ekranie sygnału, 
lecz jego „konstrukcję niskoczęstotliwościową” Nie ma też żadnej infor-
macji zawartej w jaskrawości śladu. 
 
 
 
 
 

Tester podzespołów 
 
Dokładne informacje podano w punktach: Test podzespołów / Sonda 
(40) i Tester podzespołów (41) w paragrafie: „Elementy obsługowe i 
funkcja odczytu Readout”. 
 
Oscyloskop ma wbudowany tester podzespołów. Testowany obiekt jest 
dołączany za pomocą wtyków banankowych średnicy 4 mm. W trybie 
tym wzmacniacz odchylania pionowego Y i podstawa czasu są wyłą-
czone. Można testować wyłącznie pojedyncze elementy tzn. jeśli do 
gniazd BNC są doprowadzone napięcia, to elementy te nie mogą 
wchodzić w skład układu. W przeciwnym wypadku, należy wyłączyć za-
silanie układu i odłączyć go od uziemienia ochronnego. Z wyjątkiem 
dwóch przewodów pomiarowych nie może być innych połączeń między 
oscyloskopem a testowanym elementem [patrz par. „Test w układzie”]. 
Jak to opisano w par. „Bezpieczeństwo” wszystkie wyprowadzenia ma-
sy oscyloskopu są dołączone do uziemienia ochronnego włącznie z te-
sterem podzespołów. Tak długo, jak długo testuje pojedyncze elemen-
ty, nie ma to żadnego wpływu na pracę urządzenia. 
 
Na obraz wyświetlony na ekranie mają jedynie wpływ elementy obsłu-
gowe (pokrętła, przełączniki) wymienione w menu: FOCUS/TRACE 
(zbieżność / ślad) tj.: A-Int, Focus (zbieżność), Trace rotation (obrót 
śladu), Horizontal position (położenie wzdłuż osi pionowej). 
 
Jeśli testowane podzespoły są częścią układu lub urządzenia, to pod-
zespoły te i urządzenia muszą być najpierw odłączone od zasilania. Je-
śli urządzenia są dołączone do sieci, należy wyjąć ich wtyk sieciowy z 
gniazda sieciowego. Uchroni to przed powstaniem połączenia między 
oscyloskopem a układem za pośrednictwem uziemienia ochronnego, co 
mogłoby mieć negatywny wpływ na pomiar. 
 
  Nie należy testować naładowanych kondensatorów. 
 
Zasada testu jest bardzo prosta: generator sygnału sinusoidalnego 
znajdujący się wewnątrz oscyloskopu wytwarza napięcie o częstotliwo-
ści 50 Hz ±10%, które jest przykładane do testowanego obiektu i sze-
regowo połączonego z nim wewnętrznego rezystora oscyloskopu. Sy-
gnał sinusoidalny odchyla w kierunku X napięcie na rezystorze, które 
jest proporcjonalne do prądu odchylanego w kierunku Y. 
 
Jeśli testowany obiekt nie zawiera ani kondensatorów ani też elemen-
tów indukcyjnych, to nie ma przesunięcia fazy między napięciem a prą-
dem. Przedstawia to wyświetlona na ekranie oscyloskopu linia prosta, 
która może być mniej lub bardziej pochylona zależnie od wartości rezy-
stancji obiektu mieszczącej się w zakresie od 20 Ω do 4,7 kΩ. Jeśli na 
ekranie zostanie wyświetlona krótka pionowa (w przybliżeniu) linia, 
oznacza to, że przy braku napięcia będzie już płynął duży prąd. Linia 
pozioma będzie natomiast oznaczać rozwarcie, obecność wyłącznie 
napięcia, lecz brak prądu. 
 
Kondensatory lub elementy indukcyjne będą powodować wyświetlenie 
na ekranie elipsy. Z wymiarów elipsy można obliczyć impedancję. W 
trybie testera podzespołów można uzyskać wskazania pojemności w 
zakresie od 0,1 µ F do 1000 µF. 
 
- Elipsa z dłuższą osią poziomą wskazuje wysoką impedancję (małą po-

jemność lub dużą indukcyjność). 
- Elipsa z dłuższą osia pionową wskazuje niska impedancję (dużą po-

jemność lub małą indukcyjność). 
- Pochylona elipsa wskazuje stratny kondensator lub element indukcyj-

ny. 
Przy testowaniu elementów półprzewodnikowych można otrzymać cha-
rakterystykę diody. Jednak są dostępne napięcia polaryzujące o warto-
ści międzyszczytowej nieprzekraczającej 20 V, stąd też oscyloskop mo-
że wyświetlać charakterystyki diody w kierunku przewodzenia i zaporo-
wym tylko do 10 Vp w każdym kierunku. Test jest tylko dwuprzewodo-
wy, stąd też nie ma możliwości pomiaru wzmocnienia tranzystora. Moż-
na jedynie testować pojedyncze złącza: B-C, B-E i C-E. Prąd pomiaro-
wy wynosi tylko kilka mA, zatem test nie spowoduje uszkodzenia typo-
wego elementu półprzewodnikowego. 
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[Nie powinno się testować niektórych czułych podzespołów takich jak 
tranzystory w.cz.]. Ograniczenie napięcia do 10 Vp w przypadku tranzy-
stora bipolarnego nie ma większego znaczenia, gdyż pozwala na wy-
świetlenie większości występujących typowych defektów. 
 
Najlepsza metodą sprawdzenia, czy dany podzespół jest wadliwy jest 
porównanie go z dobrym. Jeśli testowany podzespół ma oznaczenia 
trudne do odczytania, to można stwierdzić czy jest to tranzystor pnp czy 
npn, lub w przypadku diody, która końcówka jest wyprowadzeniem 
anody, a która katody. 
 
Należy pamiętać, że zamiana wyprowadzeń elementu miejscami, po-
woduje również odwrócenie obrazu tj. przekręcenie go o 180 stopni. 
 
 
 
 
 
 
 
Typ:  Normalna dioda    Dioda wysokonapięciowa     Dioda Zenera 6,8 V 
Wypr.: katoda - anoda           katoda – anoda                  katoda – anoda 
Doprowadzenia: (CT-GD)          (CT-GD)                                  (CT-GD) 
 
 
 
 
 
 
 
Tranzystor N-P-N 
Wyprowadzenia:  B-E                           B-C                                    E-C 
Doprowadzenia: (CT-GD)                  (CT-GD)                              (CT-GD) 
 
 
 
 
 
 
Tranzystor P-N-P 
Wyprowadzenia:   B-E                              B-C                                        E-C 
Doprowadzenia: (CT-GD)                       (CT-GD)                                (CT-GD) 
 
W większości przypadków np. przy serwisie lub naprawach wystarczy 
otrzymać wynik testu dobry / zły [rozwarcie, zwarcie]. Przy testowaniu 
elementów CMOS należy przestrzegać następujących standardowych 
środków ostrożności. Do wyjątków należy zaliczyć zwarcia w podzespo-
łach MOSFET i FET, których nie można skutecznie testować. Wskaza-
nia testera zależą w dużym stopniu od typu podzespołu FET: 
- W przypadku podzespołu typu MOSFET zubożonego i wszystkich 

elementów FET, ich kanał będzie przewodzić, jeśli przed wykona-
niem testu połączy się bramkę ze źródłem. Na ekranie pojawi się te-
dy wskazanie Rdson. Ze względu na to, że wskazanie to będzie mo-
gło mieć małą wartość, a na ekranie będzie widoczna płaska krótka 
linia, to element ten będzie dobry! 

- W przypadku podzespołu MOSFET wzbogaconego, tester będzie 
wskazywał we wszystkich kierunkach obecność zwarcia, gdyż napię-
cie progowe G-S nie jest dostępne. W przypadku elementów MOS-
FET mocy, można oglądać nierównoległe linie związane z diodą S-D. 

 
W wielu przypadkach jest możliwe testowanie podzespołów w układzie, 
lecz wskazania wtedy są mniej dokładne, gdyż z tymi elementami mogą 
być połączone równolegle jeszcze i inne podzespoły. Lecz także i w tym 
przypadku porównanie z dobrym elementem może pomóc. Ponieważ 
oba elementy muszą mieć odłączone zasilanie, zatem aby wykryć 
uszkodzenie, wystarczy jedynie dołączyć, a następnie między oboma 
elementami zamienić miejscami przewody pomiarowe. Zazwyczaj w 
przypadku testowania: wzmacniaczy stereofonicznych, układów typu 
push-pull, układów mostkowych, bliźniaczy układ nadający się do po-
równania znajduje się obok na tej samej płytce drukowanej. W razie 
wątpliwości należy wylutować z układu jedno z wyprowadzeń testowa-
nego elementu, drugie zaś połączyć z wyprowadzeniem masy. Na ry-
sunkach obok przedstawiono kilka praktycznych przykładów: 

Pojedyncze podzespoły Pojedyncze tranzystory 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Układ zwarty        Rezystor 510 Ω       Złącze B-C              Złącze B-E 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pierwotne uzwojenie     Kondensator 
transformatora               33 µ F 

        Złącze E-C                   FET 

 
Pojedyncze diody El. półprzewodnikowe w układzie 
 
 
 
 

 
 
 
 

Napięcie na diodzie       Napięcie na 
Zenera mniejsze            diodzie Zenera 
mniejsze od 7 V              poza 7 V 

Dioda połączona      Dwie diody połaczone 
równolegle  z            połączone przeciwlegle 
z rezystancją 680 Ω 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dioda krzemowa       Dioda germanowa 
 

Dioda połączona       Dioda połączona 
szeregowo z             równolegle z  
rezystancją 510 Ω    rezystancja 680 Ω 

 
 
 
 

 
 
 
 

Prostownik                   Tyrystor: G i A 
                                   połączone razem 

B-E połączone z 1 µ F      Dioda krzemowa z 
+ 680 Ω                            z 10 µ F  
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CombiScope 
 
Oscyloskopy produkowane przez firmę HAMEG to oscyloskopy analo-
gowe i typu CombiScope. Te ostanie zawierają kompletny układ oscy-
loskopu analogowego oraz dodatkowe elementy sprzętowe i oprogra-
mowanie umożliwiające próbkowanie i cyfryzację sygnałów. HM 1508 
jest oscyloskopem charakteryzującym się częstotliwością 150 MHz i 
częstotliwością próbkowania 1 GSa/s. 
 
Aby móc oglądać rzeczywisty sygnał użytkownik oscyloskopu Combi-
Scope musi tylko przełączyć go na pracę analogową. Jest to szczegól-
nie ważne wtedy, gdy sygnał musi być archiwizowany w trybie cyfro-
wym. Użytkownik „czystego” oscyloskopu cyfrowego musi znać sygnał 
lepiej niż oscyloskop! 
 
Korzyści z oscyloskopu cyfrowego są następujące: 
- Wychwytywanie i zapisywane w pamięci pojedynczych zdarzeń. 
- Brak migotania ekranu w trakcie oglądania sygnałów o małych często-

tliwościach. 
- Szybkie sygnały o małej szybkości powtarzania lub małym współczyn-

niku wypełnienia mogą być wyświetlane z dużą jaskrawością. 
- Ze względu na zapisywanie w pamięci wszystkich sygnałów, mogą 

być one z łatwością archiwizowane i przetwarzane. 
- Ze względu przetwarzanie sygnałów w.cz. na sygnały o częstotliwo-
ściach rzędu kHz, bardzo drogie oscyloskopy z lampą obrazową za-
stępuje się tanimi monitorami komputerowymi z lampą obrazową lub 
ekranem ciekłokrystalicznym. Ponadto większość ze stosowanych 
podzespołów może być taka sama, jakie stosuje się w komputerach, 
czyli niedrogie. 

 
Wady oscyloskopu cyfrowego: 
- W oscyloskopie analogowym sygnał jest wyświetlany w czasie rze-

czywistym. W oscyloskopie cyfrowym natomiast nie jest wyświetlany 
przebieg sygnału, lecz jego rekonstrukcja niskoczęstotliwościowa. 
Ograniczenia operacji próbkowania dotyczą również przetwarzania 
analogowo-cyfrowego. Wyświetlany obraz nie może być w uzyski-
wany w czasie rzeczywistym, gdyż po jego wychwyceniu oscyloskop 
musi mieć czas, aby wykonać obliczenia, których wynik będzie wy-
świetlony dopiero później. 

- Ponieważ szybkość wychwytywania zwykłego oscyloskopu cyfrowego 
jest wiele rzędów mniejsza od szybkości każdego oscyloskopu ana-
logowego, stąd oscyloskop cyfrowy mniej nadaje się do wychwyty-
wania zdarzeń występujących sporadycznie. 

- W śladzie wyświetlonym na ekranie nie ma zawartej żadnej informacji, 
gdyż ślad ten ma zawsze taką samą jaskrawość świecenia. Zatem 
ważne informacje (nazywane osią Z) są tracone. Także szybkie zbo-
cza sygnałów impulsowych, które zwykle nie są widoczne na ekranie 
oscyloskopu analogowego będą mieć taką samą jaskrawość jak 
„wolniejsze” części sygnału, co powoduje duże trudności z rozróż-
nianiem. Powodem tego zjawiska jest to, że oscyloskopy cyfrowe 
zwykle nie wyświetlają samych punktów próbkowania, lecz interpolu-
ją je, w celu wykreślenia ciągłego śladu. 

- Rozdzielczość pionowa wynosi zwykle 8 bitów. W oscyloskopie analo-
gowym nie ma możliwości utraty szczegółów sygnału, co ma zwykle 
miejsce w procesie przetwarzania analogowo-cyfrowego. Nawet 
wtedy, gdy ślad nie jest bardzo niewyraźny i postrzępiony, tp można 
na nim oglądać szczegóły. 

- Ze względu na próbkowanie i brak filtru dolnoprzepustowego przy 
częstotliwościach sygnału wejściowego większych od połowy często-
tliwości próbkowania będzie powstawać zjawisko tzw. przeinaczania 
tj. sygnałów pasożytniczych nakładających się na sygnał użyteczny. 
Częstotliwość próbkowania jest praktycznie taka sama jak częstotli-
wość przetwarzania lub zwielokrotniania i powoduje powstawanie 
sygnałów o częstotliwościach sumacyjnych i różnicowych, które mo-
gą mieć wielkość wiele rzędów mniejszą niż częstotliwość sygnału 
użytecznego, co w dużym stopniu zmniejsza dokładność pomiaru. 
Stąd w praktyce tylko sygnały o częstotliwościach równych 1/10 czę-
stotliwości próbkowania i mniejszej mogą być wyświetlane w sposób 
rzetelny. Wnioski płynące z teorii Nyquista są zazwyczaj rozumiane 
fałszywie gdyż, jeśli częstotliwość próbkowania jest tylko dwa razy 
większa od częstotliwości sygnału, to na ekranie będą wyświetlane 
tylko dwa punkty. Między tymi punktami można narysować dowolną 

liczbę pasujących przebiegów. Teoria Nyquista zawiera ukryte zało-
żenie, że sygnał ma kształt sinusoidalny. Można z łatwością zrozu-
mieć, że aby zobrazować kształt nieznanego sygnału, trzeba przy-
najmniej mieć jeden lub dwa punkty na jeden centymetr, innymi sło-
wami częstotliwość sygnału użytecznego wynosi 1/10 lub najlepszym 
wypadku 1/20. 

- Oscyloskop analogowy ma pasmo przenoszenia pasujące dokładnie 
do krzywej rozkładu Gaussa, oznacza to, że w praktyce są wyświe-
tlane, choć o zredukowanej amplitudzie także sygnały o częstotliwo-
ściach z poza częstotliwości granicznych trzydecybelowego spadku. 
Dzięki tej własności oscyloskopy analogowe pozwalają nie tylko za-
chować drobne detale sygnału, lecz również wyświetlać je np. nie-
skoordynowane oscylacje w.cz w układzie. Nie jest to możliwe po 
operacji próbkowania, gdyż wszystkie sygnały o częstotliwościach 
większych od połowy częstotliwości próbkowania są „zawijane z po-
wrotem” do pasma małych częstotliwości. 

- W każdym oscyloskopie cyfrowym, jeśli wybierze się wolną szybkość 
podstawy czasu, to w związku z małą pojemnością pamięci maksy-
malna szybkość próbkowania musi zostać zredukowana z GSa/s do 
kSa/s! Większość użytkowników oscyloskopów cyfrowych nie zdaje 
sobie sprawy z tej pułapki. Myślą oni, że kupując oscyloskop o pa-
śmie 100 MHz i szybkości próbkowania 1 GSa/s mogą dokładnie 
mierzyć sygnały o częstotliwościach z pasma kHz. Lecz nawet takie 
sygnały będą odkształcone i zafałszowane przez zjawisko przeina-
czania. 

Uwaga: Lista tych niedogodności jest dalece niekompletna! Dotyka za-
ledwie tego problemu. 
 
Istnieją trzy metody próbkowania sygnału: 
1. Próbkowanie w czasie rzeczywistym: 
W tym przypadku teoria Nyquista musi być przestrzegana, lecz jak już 
wspomniano, w praktyce częstotliwość sygnału jest dużo mniejsza od 
1/10 częstotliwości próbkowania. Z tego wynika, że sygnały o częstotli-
wościach do 100 MHz próbkowane z częstotliwością 1 GSa/s mogą być 
rekonstruowane z wystarczającą dokładnością. Oczywiście ten tryb 
próbkowania jest przydatny wyłącznie przy wychwytywaniu pojedyn-
czych sygnałów (zdarzeń). 
2. Próbkowanie w czasie ekwiwalentnym (sekwencyjne): 
Jest to normalny tryb pracy stosowany we wszystkich oscyloskopach 
próbkujących. [Oscyloskopy próbkujące są produkowane od dawna, a 
ponieważ nie mają one wzmacniacza wejściowego, są one nadal naj-
szybszymi oscyloskopami z pasmem większym od 50 GHz. Oscylosko-
py próbkujące są znacznie lepsze od oscyloskopów cyfrowych (DSO), 
gdyż ich rozdzielczość czułości jest taka sama jak oscyloskopów analo-
gowych]. W trybie tym są próbkowane kolejne okresy sygnału, przy 
czym jeden okres odpowiada tylko jednej próbce. Okres sygnału jest 
zatem skanowany, a potrzeba ich bardzo dużo do tego, aby na ekranie 
oscyloskopu otrzymać jeden kompletny obraz. W ten sposób osiąga się 
bardzo wysoką „efektywną” szybkość próbkowania. Metoda ta wymie-
nia szerokość pasma na czas. W oscyloskopie próbkującym jest two-
rzony obraz o dużej dokładności, który pod względem kształtu jest pra-
wie tak dobry jak obraz w oscyloskopie analogowym. Jednak w oscylo-
skopie cyfrowym (DSO) punkty próbkowania są przetwarzane w prze-
tworniku a/c o długości 8 bitów, co powoduje znaczne zmniejszenie 
rozdzielczości. Na odpowiednią szerokość pasma przenoszenia oscylo-
skopu mają wyłącznie wpływ własności w.cz. układu wejściowego oscy-
loskopu i minimalna do zrealizowania szerokość impulsu próbkującego. 
W latach sześćdziesiątych standardem było pasmo 14 GHz przy czuło-
ści 2 mV/cm i impedancji 50 Ω. Jednak w oscyloskopach cyfrowych, 
których można używać jak analogowe, trzeba stosować tłumik o wyso-
kiej impedancji [1 MΩ] i szerokim zakresie [np. od 1 mV/cm do 20 
V/cm] oraz wzmacniacz wejściowy. To jest powodem, dlaczego oscylo-
skopy cyfrowe (DSO) nie mogą osiągnąć pod względem pasma, możli-
wości oscyloskopów próbkujących. 
Na próbkowanie sekwencyjne mają niekorzystny wpływ problemy zwią-
zane ze zjawiskiem przeinaczania. Wymaga ono powtarzania sygnału 
(niekoniecznie okresowego) przy jednocześnie niezmiennym kształcie 
tego sygnału np. miliony okresów nie wystarczają jeszcze do wychwy-
cenia pojedynczego zdarzenia. Za pomocą próbkowania sekwencyjne-
go nie można wyświetlić narastającej części sygnału bez użycia do tego 
celu linii opóźniającej. 
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3. Próbkowanie przypadkowe 
Próbkowanie przypadkowe jest także starym typem próbkowania 
[1952]. Jest ono podobne do próbkowania sekwencyjnego w tym, że do 
zrekonstruowania przebiegu na ekranie trzeba wielu powtórzeń sygnału 
przy niezmienności jego kształtu. Stąd też w trybie tym osiąga się bar-
dzo dużą „skuteczna” szybkość próbkowania. Jednak poszczególne 
próbki nie są pobierane z sygnału kolejno, krok po kroku, lecz są rozło-
żone przypadkowo w okresie sygnału. Do określenia nadejścia następ-
nego sygnału wyzwalającego jest używany analogowy komputer, a gdy 
ten pojawia się zaczyna biec podstawa czasu. Ma to dwie ogromne za-
lety: 
1. Narastającą część sygnału można oglądać bez potrzeby stosowania 

do tego celu linii opóźniającej, co mogłoby spowodować znaczne 
ograniczenie uzyskiwanego pasma. 

2. W związku z przypadkowością procesu próbkowania, zostają poko-
nane problemy związane z sygnałami przeinaczania. 

Tłumaczy to politykę firmy HAMEG polegającą na oferowaniu użytkow-
nikom raczej oscyloskopów CombiScope niż „czystych” oscyloskopów 
cyfrowych (DSO), czyli takich, które łączą w sobie najlepsze cechy tych 
dwóch światów i to choć koszt wyprodukowania takiego oscyloskopu 
jest znacznie wyższy od kosztu „czystego” oscyloskopu cyfrowego, co 
wiąże się z użyciem skomplikowanej kolorowej lampy oscyloskopowej 
pracującej przy wysokich częstotliwościach. Mimo to, niskie koszty pro-
dukcji powodują upowszechnianie się oscyloskopów cyfrowych. 
 
Zasada działania oscyloskopu cyfrowego z pamięcią (DSO) 
Niniejszy oscyloskop cyfrowy o paśmie 150 MHz ma dwa ośmiobitowe 
przetworniki a/c typu flash, najlepsze z obecnie dostępnych. Maksymal-
na szybkość próbkowania każdego z nich wynosi 500 MSa/s, która jest 
dostępna w trybie pracy dwukanałowej, przy wychwytywaniu pojedyn-
czych sygnałów (zdarzeń). Maksymalna szybkość próbkowania we 
wszystkich rodzajach pracy oscyloskopu wynosi 1 GSa/s. 
 
Największe skuteczne (!) szybkości próbkowania są możliwe, jak to wy-
tłumaczono powyżej, do uzyskania w trybach próbkowania sekwencyj-
nego i przypadkowego. Ze względu na to, że do rekonstrukcji sygnału 
potrzeba bardzo wielu powtórzeń sygnału, można zaobserwować każdą 
zmianę w jego kształcie - np. zakłócenie. 
 
Rekonstruowany sygnał może być wyświetlany albo przez pokazanie 
tylko punktów próbkowania, albo po zastosowaniu do tych punktów 
operacji interpolowania przez kreślenie prostych linii. 
Sygnały zapisywane w trybie DSO można przesyłać do komputera za 
pośrednictwem interfejsu w celu ich oglądania i archiwizowania. Patrz 
szczegółowe dane w rozdziale „Transmisja danych”. 
 
Rodzaje pracy oscyloskopu cyfrowego z pamięcią (DSO) 
W trybie DSO są możliwe następujące rodzaje pracy: 
 
1. [Menu: ACQUIRE (pobieranie sygnału)]: Akwizycja i wyświetlanie w 

formie Yt sygnałów powtarzalnych, wyzwalanych: 
REFRESH (odświeżanie): na polu odczytowym ekranu jest wyświe-
tlany symbol „rft” oznaczający próbkowanie w czasie rzeczywistym 
lub 
Próbkowanie przypadkowe: wskazanie pola odczytowego w forma-
cie „RS:xGSa”. 
Tryby pracy można dalej podzielić na następujące „podtryby”: 
Obwiednia (Envelope): wskazanie pola odczytowego: „env” 
Uśrednianie (Averaging): wskazanie pola odczytowego: „avg:x” 
  [przy czym x może przyjmować wartość 2…512] 

 
2. Tryb przewijania ekranu (płynącej podstawy czasu) ROLL], niewy-

zwalana, ciągła akwizycja sygnału, przebieg wyświetlony na ekranie 
w zwykłym trybie Yt przesuwa się (jest przewijany) z lewa na prawo: 
Roll (przewijanie):  wskazanie pola odczytowego: „rol” 

 
3. Jednorazowy cykl przemiatania podstawy czasu [menu: Trigger MO-

DE (rodzaj pracy „wyzwalanie”)], zwykły tryb wychwytywania sygnału 
Yt: 
Single (jednorazowy): wskazanie pola odczytowego: „sgl” 

 

4. Niewyzwalane, ciągłe wychwytywanie sygnału, wyświetlanie w trybie 
XY [Menu: Trigger MODE (rodzaj pracy „wyzwalanie”)]: 
XY:   wskazanie pola odczytowego: „XY” 

5. Wyświetlanie w trybie XY sygnałów wychwyconych poprzednio w try-
bie Yt i zabezpieczonych przed zastąpieniem ich innymi sygnałami 
przez włączenie funkcji STOP: 
XY:   wskazanie pola odczytowego: „XY” 

Wychwytywanie sygnału jest wyzwalane w trybach: jednorazowym 
(SINGLE), odświeżania (REFRESH), obwiedni (ENVELOPE) i uśred-
niania (AVERAGE) oraz w niewyzwalanych trybach przewijania (ROLL) 
i XY. 
 
Normalny tryb pracy z odświeżaniem (Refresh) jest podobny do trybu 
pracy oscyloskopu analogowego. Wyzwalanie powoduje akwizycję i 
wyświetlanie sygnału z lewa na prawo. Po następnej akwizycji sygnału 
obraz zostaje zastąpiony przez nowy uzyskany na podstawie nowej in-
formacji. Jeśli wybrano tryb automatycznego wyzwalania, to przy braku 
sygnału na ekranie pojawi się ślad odniesienia, którego położenie zale-
ży od ustawienia pokrętła regulacji położenia przebiegu w pionie. Sy-
gnały o szybkości powtarzania mniejszej niż szybkość powtarzania au-
tomatycznego wyzwalania nie mogą być normalnie wyzwalane, stąd też 
obraz wynikowy nie będzie wyzwalany. 
 
W przeciwieństwie do oscyloskopu analogowego, jeśli w trybie wyzwa-
lania normalnego sygnał zniknie, to ostatnio uzyskany obraz pozostanie 
na ekranie. 
 
W trybie jednorazowym (SINGLE) sygnał będzie pobierany tylko raz. 
Proces akwizycji może się rozpocząć, jeśli napis STOP [przycisk RUN] 
nie jest podświetlony (w razie potrzeby nacisnąć przycisk RUN, aż na-
pis STOP zgaśnie). Następny sygnał wyzwalający spowoduje kolejną, 
jednorazową akwizycję sygnału. Po zakończeniu akwizycji napis STOP 
podświetli się, a tryb wyzwalania zostanie ustawiony automatycznie na 
normalne sprzężenie dla sygnałów stałych (d.c.), o ile wcześniej wybra-
no pracę automatyczną. 
Wyświetlony na ekranie symbol wyzwalania pozwala obserwować bez-
pośrednio lub określać poziom napięcia wymaganego w trybie normal-
nym do wyzwolenia, wartość napięcia względem położenia oraz czułość 
(VOLTS/cm). Odniesienie masy będzie wskazywane przez wyświetlony 
na środku ekranu symbol ziemi. 
 
Po wybraniu trybu jednorazowego można zmieniać położenie symbolu 
wyzwalania za pomocą pokrętła regulacji poziomu wyzwalania 
„LEVEL”. Jeśli np. symbol ten będzie znajdować się 2 cm powyżej 
symbolu masy odniesienia, to poziom wyzwalania wyniesie: 2 cm x na-
pięcie / cm [ x stosunek tłumienia sondy oscyloskopowej – jeśli jest 
używana]. 
Przykład: 2 cm x 1 V/cm x 10 [tłumienie sondy] = +20 V 
 
Rozdzielczość pamięci 
 
Rozdzielczość pionowa: 
Ośmiobitowe przetworniki a/c mają rozdzielczość odpowiadająca 256 
możliwych pozycjom ustawień na osi pionowej. Ekran oscyloskopu ma 
rozdzielczość 25 punktów na cm. Jest to korzystne do wyświetlania, ar-
chiwizowania i późniejszego przetwarzania danych pomiarowych. 
W tym przypadku może pojawić się niewielka różnica między przebie-
giem wyświetlonym na ekranie a archiwizowanym np. na drukarce. Wy-
nika to z różnych tolerancji użytych układów analogowych. Położenie 
śladu definiuje się następująco: 
Środkowa linia pozioma: 10000000b 80h 128d 
Linia górna:  11100100b E4h 228d 
Linia dolna:  00011100b 1Ch 28d 
W przeciwieństwie do wyświetlania analogowego o teoretycznie nie-
skończonej rozdzielczości, rozdzielczość w trybie oscyloskopu cyfrowe-
go jest ograniczona do 25 punktów na cm. Jeśli na sygnał są nałożone 
jakiekolwiek zakłócenia (szumy), to może to powodować częste zmiany 
najmniej znaczącego bitu i skoki śladu w kierunku pionowym. 
 
Rozdzielczość pozioma: 
Na ekranie można jednocześnie oglądać maksymalnie cztery przebiegi. 
Każdy sygnał składa się z 2048 punktów (bajtów), przy czym 2000 
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punktów będzie rozłożonych na długości 10 cm. Rozdzielczość wynosi 
zatem 200 punktów na 1 cm. Należy zaznaczyć, że jest ona od 4 do 8 
razy lepsza niż standardowej karty VGA [50 punktów na działkę] lub 
ekranu ciekłokrystalicznego [25 punktów na działkę] oscyloskopu cy-
frowego (DSO). 
 
Głębokość pamięci 
Szybkość próbkowania równa 1 GSa/s oznacza, że będzie pobranych z 
sygnału i zapisanych w pamięci ponad milion próbek. Przy wyzwalaniu 
normalnym i ustawieniach podstawy czasu >20 ms/cm będzie to 
500000 próbek. 
 
Obraz wyświetlany na ekranie jest obliczany na podstawie całej zawar-
tości pamięci. W menu Settings→Display (Nastawy→Wyświetlanie) 
można wybrać kilka trybów wyświetlania: 
Punktowe (Dots): są wyświetlane tylko punkty próbkowania. 
Wektorowe (Vectors): do wytworzenie ciągłego śladu używa się opera-

cji interpolowania (sinx/x) lub łączenia punktów. 
Optymalne (optima): w trybie tym wszystkie próbki są używane do ob-

liczenia obrazu. Jest to sposób na zmniejszenie 
wpływu zjawiska przeinaczania. 

 
Oscyloskop zbiera dane z możliwie największą szybkością, co zabez-
piecza przed wytwarzaniem dużej liczby sygnałów związanych ze zja-
wiskiem przeinaczania. Można zawsze zastosować rozciąganie (zoom) 
do danych zawartych w pamięci, aby móc obserwować szczegóły sy-
gnału, a dzięki pojemnej pamięci mogą być wyświetlane te szczegóły, 
które ze względu na małą pojemność pamięci oscyloskopu cyfrowego 
(DSO) pozostają niewidoczne. 
 
Przykład: 
Oscyloskop będzie próbkować z szybkością 1 GSa/s w trybie jednoka-
nałowym w zakresie podstaw czasu do 100 µ s/cm (minimum). Równa 
się to 100000 punktom na cm. W trybie MEMORY/ZOOM (pamięć / 
rozciąg) można nadal oglądać sygnały o częstotliwości 150 MHz. W za-
kresie do 100 µ s/cm nie będą widoczne sygnały związane ze zjawi-
skiem przeinaczania, a to dzięki ograniczeniu pasma do 150 MHz i kry-
tycznej wartości częstotliwości, która jest > 500 MHz. 
 
Oscyloskop cyfrowy z krótszą pamięcią równą np. 10 k będzie tylko wy-
świetlał 1000 punktów na cm, co odpowiada częstotliwości próbkowania 
10 MHz, zatem sygnały o częstotliwości > 5 MHz będą powodować po-
wstawanie sygnałów przeinaczania, będących daleko poza pasmem 
przenoszenia oscyloskopu. Stąd jednym z najważniejszych parametrów 
oscyloskopu cyfrowego (DSO) jest odpowiednio „głęboka” pamięć. 
 
Rozdzielczość pozioma z rozciąganiem (ekspansją) X 
Z zasady przy rozciągniętej 10 x podstawie czasu, rozdzielczość po-
winna być zredukowana do 20 punktów na cm. Jednak rozdzielczość ta 
pozostaje na poziomie 200 punktów na cm, gdyż oscyloskop uzyskuje 
potrzebne informacje wykonując obliczenia na podstawie danych znaj-
dujących się w pamięci. Rozciągniętą część przebiegu można wybrać 
za pomocą pokrętła X-POS. Najmniejsza wartość podstawy czasu bę-
dzie wynosić 5 ns/cm (najszybsza podstawa), co pozwoli na wyświetla-
nie na obszarze ekranu 2 cm na okres sygnałów o częstotliwości 100 
MHz. 
 
Maksymalna częstotliwość sygnału w trybie oscyloskopu cyfro-
wego z pamięcią (DSO) 
Największej częstotliwości powtarzania sygnału, którą jeszcze można 
wystarczająco dobrze wyświetlić nie można określić dokładnie. Zależy 
ona zarówno od wyświetlonego kształtu sygnału jak i od jego amplitudy. 
 
Podczas gdy bardzo łatwo można rozpoznać przebieg prostokątny to, 
aby odróżnić przebieg sinusoidalny od trójkątnego trzeba przynajmniej 
10 próbek na okres. Innymi słowy: praktycznie można jeszcze rozpo-
znawać sygnały, których częstotliwość powtarzania <1/10 częstotliwo-
ści próbkowania. Jednak, aby móc dobrze ocenić wyświetlany przebieg, 
jest niezbędne dużo więcej niż 10 punktów na cm. 
 
Wyświetlanie sygnałów przeinaczania 

Jak już wytłumaczono wcześniej, przy wolnych nastawach podstawy 
czasu maksymalna szybkość próbkowania musi zostać zredukowana. 
Może to powodować powstawanie sygnałów pasożytniczych związa-
nych ze zjawiskiem przeinaczania. Jeśli np. sygnał sinusoidalny jest 
próbkowany z szybkością równą tylko jedna próbka na okres i jeśli ma 
on być zsynchronizowany z częstotliwością próbkowania, to będzie wi-
doczna linia pozioma, gdyż za każdym razem będzie próbkowany ten 
sam punkt sygnału. Sygnały przeinaczania mogą przybierać też formę 
sygnału o bardzo niskiej częstotliwości (częstotliwość zdudnienia czę-
stotliwości sygnału i częstotliwości próbkowania), który może powodo-
wać powstawanie chwilowo niewyzwalanych, zmieniających się obra-
zów, lub mogących wyglądać jak sygnały zmodulowane amplitudowo 
(AM). Jeśli podejrzewa się występowanie przeinaczania, należy zmienić 
częstotliwość sygnału lub podstawę czasu lub oba te parametry. Jeśli 
przeinaczanie nie zostanie wykryte, to grozi to bardzo dużymi błędami, 
w tym również fałszywym (również w bardzo dużym stopniu) wyświetla-
niem parametrów sygnałów (być może nawet rzędu amplitudy) takich 
jak czas narastania itd.! Zawsze należy zwracać uwagę na wyświetlane 
sygnały mające kształt schodkowy lub ich wydruki o takiej formie, gdyż 
może to wskazywać na niewystarczającą szybkość próbkowania i zwią-
zane z nią fałszywe wyświetlanie. Przy niewystarczającej szybkości 
próbkowania np. mogą być całkowicie opuszczane szybkie, krótkie im-
pulsy. 
 
Najlepszą metodą wykrycia każdego fałszywego obrazu wyświetlanego 
w trybie oscyloskopu cyfrowego (DSO) jest przełączenie go na pracę 
analogową. W trybie tym wyświetlanie fałszywych obrazów jest niemoż-
liwe! Oscyloskop analogowy może w najgorszym przypadku zaokrąglić 
zbocza bardzo szybkich sygnałów. 
 
Rodzaje pracy wzmacniacza odchylania pionowego 
W trybie cyfrowym oscyloskopu (DSO) są dostępne te same rodzaje 
pracy, które są dostępne w przypadku pracy analogowej tzn.: 
- tylko kanał 1 (CH1) 
- tylko kanał 2 (CH2) 
- kanały 1 i 2 (CH1 i CH2) w trybie dwukanałowym Yt lub XY 
- suma 
- różnica 
 
Główne różnice trybu cyfrowego (DSO) to: 
- W trybie dwukanałowym oba kanały, czyli sygnały w nich są przetwa-

rzane jednocześnie przez przetwornik analogowo-cyfrowy. 
Brak przełączania kanału wykorzystywanego przy pracy przemiennej 
lub siekanej. 

- Brak efektu migotania obrazu nawet przy małych częstotliwościach 
sygnałów, gdyż sygnały są zapisywane i wyświetlane z pamięci w 
sposób ciągły z wystarczająco dużą szybkością powtarzania. 

- Jaskrawość wyświetlonego śladu jest zawsze taka sama. Jest to wła-
ściwość zarówno korzystna jak i nie korzystna. 

 
Tracona jest informacja nazywana osią Z (jaskrawość śladu). Przy pra-
cy analogowej intensywność zależy od szybkości powtarzania sygnału 
lub szybkości, stąd sygnały niestabilne lub zmieszane mogą być róż-
niczkowane przez odpowiadającą im jaskrawość śladu. Fałszywe zbo-
cza sygnałów o malej częstotliwości są przy pracy analogowej niewi-
doczne, przy pracy cyfrowej zaś będą one mieć taką samą jaskrawość 
jak i inne części sygnału. 
 

Przesyłanie danych 
 
Uwaga: Moduły interfejsów można wymieniać tylko po wyłączeniu 
zasilania oscyloskopu. W trakcie pracy oscyloskopu gniazdo 
(otwór) interfejsu misi być zakryte. 
 
Na tylnej płycie oscyloskopu znajduje się otwór, w który można wsuwać 
moduły różnych interfejsów. Oscyloskop jest dostarczany z zainstalo-
wanym modułem interfejsu RS-232 [HO710]. 
 
Interfejs umożliwia zdalne sterowanie oscyloskopem (z klawiatury kom-
putera) lub odczytywanie jego nastaw. W trybie oscyloskopu cyfrowego 
(DSO) można przesyłać do komputera także sygnały przetworzone na 
cyfrowe i zapisane w pamięci oscyloskopu. Przewody połączeniowe in-
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terfejsu muszą być zekranowane i muszą mieć długość, co najwyżej 3 
m. 
HO710: Interfejs RS-232. Zdalne sterowanie 

Uwaga na temat bezpieczeństwa: 
Wszystkie wyprowadzenia interfejsu są galwanicznie do-
łączone do oscyloskopu. 

Zabrania się wykonywania pomiarów przy wysokich potencjałach. Są 
one bardzo niebezpieczne dla oscyloskopu, interfejsu i jakichkolwiek 
dołączonych do niego urządzeń. 
 
W wypadku nieprzestrzegania zaleceń odnośnie bezpieczeństwa, każ-
de uszkodzenie oscyloskopu spowoduje utratę gwarancji. Firma HA-
MEG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe obrażenia osób 
ani uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu. 
 
Opis: 
Interfejs RS-232 umieszczony na tylnej płycie oscyloskopu zawiera ty-
powe złącze SubD z 9. wyprowadzeniami. Za pośrednictwem tego 
dwukierunkowego interfejsu można zdalnie sterować oscyloskopem lub 
przesyłać wartości jego nastaw. W trybie cyfrowym (DSO) można też 
odczytywać sygnały przetworzone na cyfrowe i zapisane w pamięci 
oscyloskopu. Połączenie oscyloskopu z komputerem PC wymaga uży-
cia dziewięciożyłowego przewodu ekranowanego [1:1] długości, co 
najwyżej 3 m. Konfiguracja wyprowadzeń jest następująca: 
 
Nr 
wypr. Funkcja 
2 Wyjście nadajnika danych Tx wyprowadzanych z oscylosko-

pu do urządzenia zewnętrznego 
3 Wejście odbiornika danych Rx doprowadzanych z urządze-

nia zewnętrznego do oscyloskopu 
7 CTS – sygnał gotowości do transmisji 
8 RTS – sygnał gotowości do odbioru 
5 masa [oscyloskop jest dołączony do uziemienia ochronnego, 

klasa ochronności II] 
9 +5 V, maks. 400 mA 
 
Maksymalny sygnał na wyprowadzeniach: Tx, Rx, RTS i CTS wynosi 
±12 V. Parametry interfejsu RS-232 są następujące: 
N-8-2 brak bitu parzystości, 8 bitów danych, 2 bity stopu [protokół 
sprzętowy RTS/CTS]. 
 
Pierwszy znak SPACE CR [20h, ODh] przesyłany po włączeniu zasila-
nia oscyloskopu ustawia szybkość transmisji. Utrzymuje się ona na ta-
kim poziomie aż do wyłączenia zasilania lub przesłania rozkazu RM=0. 
Można też używać przycisku LOCAL (automatyczna zmiana zakresu) 
na płycie czołowej, o ile uaktywni się go wcześniej. 
Po zwolnieniu zdalnego sterowania [przycisk REM (4) niepodświetlony], 
można ponownie zainicjować transmisję danych, ale tylko wtedy, gdy 
zostanie przesłany znak SPACE CR. 
Jeśli oscyloskop nie może rozpoznać znaku SPACE CR jako pierwsze-
go znaku, to po upływie 0,2 s sygnał na wyprowadzeniu TxD zmieni 
stan na niski, co spowoduje powstanie błędu ramki. 
Jeśli oscyloskop nie rozpoznał znaku SPACE CR i ustawił odpowiednio 
swoją szybkość transmisji, to wyśle on odpowiedź w postaci zwrotu ko-
du „0 CR LF”. Elementy obsługowe płyty czołowej oscyloskopu zostaną 
odłączone. Czas między sygnałami Remote Off (zdalne sterowanie wy-
łączone) i Remote On (zdalne sterowanie włączone) musi być większy 
od: 
tmin = 2 x [1/ szybkość transmisji] + 60 µ s. 
 
Transmisja danych 
Po pozytywnym rozpoznaniu szybkości transmisji i ustawień oscyloskop 
zostaje ustawiony w tryb zdalnego sterowania i oczekuje na nadejście 
rozkazów. W trybie tym nie jest możliwa ręczna obsługa oscyloskopu. 
Aby wrócić do sterowania ręcznego musi zostać wysłany z komputera 
do oscyloskopu rozkaz ręcznego sterowania lub naciśnięty przycisk 
REMOTE OFF (zdalne sterowanie wyłączone). 
 
Pobieranie nowego oprogramowania firmowego 
Aktualna wersja oprogramowania firmowego jest dostępna na stronie 
internetowej producenta: www.hameg.de. 
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Ogólne informacje dotyczące menu 
 
Wyświetlenie menu i pomocy ekranowej (HELP) 
Po naciśnięciu przycisku jest wyświetlane odpowiednie menu z wyjąt-
kiem: EXIT MENU/REMOTE OFF (4) (wyjście z menu / zdalne stero-
wanie wyłączone), ANALOG – DIGITAL (5) (praca analogowa – cyfro-
wa), AUTOSET (11) (automatyczne ustawianie), RUN – STOP (6) (bieg 
– zatrzymanie) i MAG x10 (29) (rozciąg x10). Poszczególne menu udo-
stępniają opcje, które można wybierać niebieskimi przyciskami. 
Wszystkie przyciski są dwustanowe tj. typu włączone / wyłączone. 
 
Wychodzenie z menu: 
1. Użytkownik musi ustawić czas, po którym nastąpi wyjście z menu. 

[przycisk SETTINGS (10) >, Misc > Menu OFF]. 
2. Zanim ustawiony czas upłynie, można wyjść z menu naciskając przy-

cisk EXIT MENU. 
3. Tylko sterowanie ręczne, jeśli została wybrana funkcja „Man”          . 
4. Ponownie naciskając ten sam przycisk. 
5. Naciskając jakikolwiek inny przycisk. 
 
Jeśli w menu pojawi się symbol pokrętła          ,to będzie on dotyczył 
pokrętła regulacji jaskrawości INTENS (2). Pozwala to na zmianę na-
staw. Wyświetlane są też strzałki wskazujące dostępne submenu. 
 
W pewnych wersjach oscyloskopu niektóre przyciski lub pokrętło nie 
mają przyporządkowania i nie powodują stąd wyświetlenia menu. 

Uwaga: 
Jeśli jest wyświetlone menu, to inne wyświetlane infor-
macje mogą zniknąć z ekranu. Pojawią się one natych-
miast po opuszczeniu menu. 

 
Każdemu menu towarzyszą teksty pomocy ekranowej HELP, które 
można przywołać naciskając przycisk HELP (12), i które będą także 
wyświetlane przez funkcję odczytu (Readout). Jeśli została przywołana 
pomoc ekranowa HELP i poruszy się pokrętłem INTENS (2), to zostanie 
podane wytłumaczenie aktualnej funkcji tego pokrętła. Ponowne naci-
śnięcie przycisku powoduje wyjście z trybu pomocy (HELP). 
 

Uwaga: 
W trakcie wyświetlania w pełnym wymiarze,tekstów po-
mocy i menu nie jest możliwe wyświetlanie sygnału. 

 
Uwagi 
W trakcie pracy będą wyświetlane (przez funkcję Readout) wartości 
wszystkich związanych parametrów pomiarowych, zakładając, że funk-
cja odczytu ekranowego została uaktywniona, a jaskrawość świecenia 
jest wystarczająca. 
 
Diody LED umieszczone na płycie czołowej oscyloskopu zwiększają 
komfort obsługi i dają użytkownikowi więcej informacji. W momencie 
ustawienia pokrętła w pozycji końcowej rozlega się sygnał dźwiękowy. 
 

 
 
 
 
Przycisk 
Tytuł menu 
Przyciski sześciu funkcji [niebieskie] 
 
Menu 
 
 
Symbol pokrętła regulacji jaskrawości 
 
Przyciski ze strzałką  
 
Wskaźnik dla submenu 
 
Stan oznaczany przez podświetlenie 
 
 
 
 
 
Ustawienia wszystkich elementów obsługowych oscyloskopu z wyjąt-
kiem przycisku POWER (1) (włączenie / wyłączenie zasilania) są ska-
nowane i zapisywane w pamięci. Pozwala to na sterowanie przyrządem 
przy wykorzystaniu do tego zapisanej informacji. Niektóre elementy ob-
sługowe działają tylko w trybie oscyloskopu cyfrowego (DSO) lub w try-
bie tym mają inne przyporządkowanie. Wytłumaczenia podano w 
ostrzeżeniu ”Tylko w trybie oscyloskopu cyfrowego” („Only in DSO mo-
de”). 
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Elementy obsługowe i funkcja Readout 
 
(1) POWER (zasilanie) 
Włącznik / wyłącznik zasilania, oznaczony symbolami | = włączone  i � 
= wyłączone. 
Po włączeniu oscyloskopu i upłynięciu czasu potrzebnego na podgrza-
nie czas grzejnika lampy oscyloskopowej zostaje wyświetlony typ przy-
rządu i logo firmy HAMEG. Jeśli przed wyłączeniem zostanie wybrana 
funkcja szybkiego startu (Quick Start) [SETTINGS (10) > Misc], to po-
wyższe informacje nie zostaną wyświetlone. Oscyloskop przybierze na-
stępnie wartości nastaw, jakie były aktywne przed jego wyłączeniem. 
 
(2) Pokrętło INTENS           
Pokrętło ten kontroluje różne funkcje: 
 
2.1 Jaskrawość śladu: jeśli przycisk FOCUS/TRACE/MENU (3) nie 
podświetla symbolu pokrętła         to, aby zmniejszyć jaskrawość należy 
przekręcić go w lewo, aby zaś zwiększyć intensywność – przekręcić w 
prawo. 
 
2.2 Jeśli jest podświetlony symbol pokrętła XXX przycisku (3), to pokrę-
tło to będzie działać dla tych funkcji wyświetlonych w menu, które zosta-
ły wcześniej uaktywnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) FOCUS, TRACE, MENU  
 
Jeśli symbol        zaświeci się po naciśnięciu przycisku, to zostanie wy-
świetlone menu pokrętła regulacji jaskrawości. 
Zależnie od trybu pracy oscyloskopu menu to będzie zawierać: 
A-Int: Jaskrawość sygnału wyświetlonego przy podstawie czasu A. 
A-Int: Jaskrawość sygnału wyświetlonego przy podstawie czasu B 

(tylko przy pracy analogowej) 
Zoom Int.: Jaskrawość sygnału wyświetlanego w trybie rozciągania 

ZOOM (tylko przy pracy cyfrowej) 
RO-Int.: Jaskrawość napisów i kursorów (Readout) 
Focus: Zbieżność śladu sygnału i napisów i kursorów (Readout) 
Readout 
On Off: Wyłączenie funkcji odczytu (readout) (off) wyeliminuje inter-

ferencje wyświetlanych napisów i kursorów z sygnałem (sy-
gnałami). Symbol pokrętła będzie pulsować na ekranie tak 
długo, jak długo funkcja Readout jest wyłączona. Wyświetla-
ne będą tylko menu i teksty pomocy. 

Trace rotation: Obrót śladu [patrz TR] 
 
(4) EXIT MENU / REMOTE OFF [REM] 
Przycisk ten ma dwie funkcje: 
 
4.1. Jeśli jest wyświetlone menu, to naciśnięcie tego przycisku spowo-
duje wyłączenie go. Jeśli natomiast jest wyświetlone submenu, to naci-
śnięcie przycisku powoduje powrót do menu. 
 
4.2 W trybie zdalnego sterowania, przycisk ten będzie podświetlony. Po 
jego naciśnięciu, jest przywracane sterowanie za pomocą elementów 
manipulacyjnych płyty czołowej. 
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(5) ANALOG / DIGITAL [praca analogowa / cyfrowa] 
 
Przycisk ten służy do przełączania oscyloskopu między pracą analogo-
wą (zielony), a pracą cyfrową (niebieski). Na tryby pracy [XT i Yt] nie 
będzie miał on żadnego wpływu. Jeśli wybierze się test podzespołów, 
możliwy tylko przy pracy analogowej, i oscyloskop zostanie przełączony 
na pracę cyfrową, to zostanie przywrócony tryb używany ostatnio, gdy 
oscyloskop pracował w trybie cyfrowym (DSO). 
 
Przełączanie nie powoduje zmiany parametrów czułości (Y). Parametry 
podstawy czasu zostaną zmienione w związku z tym, że podstawa cza-
su pracuje w każdym z obu trybów inaczej. Po każdym przełączeniu 
zostaje wybrana podstawa czasu A. Nie będzie to miało żaczego wpły-
wu na wybrane wartości szybkości podstawy czasu, o ile są one już 
niedostępne, po czym zostanie wybrana wartość maksymalna. 
 
(6) RUN/STOP (bieg / zatrzymanie) 
Przycisk RUN/STOP (bieg / zatrzymanie) jest używany do ustawienia 
podstawy czasu w tryb jednorazowego przemiatania. Nacisnąć przycisk 
MODE (20) (rodzaj pracy) i włączyć w tym menu pracę jednorazową 
(„Single”). Po naciśnięciu przycisku RUN/STOP oscyloskop będzie 
oczekiwać na następne wyzwolenie, co sygnalizuje pulsowanie STOP. 
Po odebraniu sygnału wyzwalającego podstawa czasu i przemiatanie 
zatrzymuje się. Sygnalizuje to ciągłe świecenie wskaźnika STOP. Za 
każdym naciśnięciem przycisku oscyloskop będzie ustawiany na nowo 
na przyjęcie sygnału wyzwalającego i wykonanie jednego cyklu prze-
miatania. 
 
6.2 Praca cyfrowa (DSO), wychwytywanie pojedynczych sygnałów 
Aby przygotować oscyloskop do wychwycenia pojedynczego sygnału, 
należy nacisnąć w wyświetlany menu przycisk „Single” (praca jednora-
zowa). Naciśnięcie przycisku RUN/STOP spowoduje, że oscyloskop 
zacznie w sposób ciągły zbierać i zapisywać w pamięci dane sygnału. 
Dzięki temu będą dostępne też dane związane z momentem poprze-
dzającym wystąpienie wyzwolenia (pre-trigger). Wskaźnik STOP będzie 
pulsować sygnalizując, że oscyloskop jeszcze nie rozpoznał sygnału 
wyzwalania. Po odebraniu sygnału wyzwalania oscyloskop zakończy 
zbieranie danych w sposób umożliwiający później oglądanie sygnału, 
który wystąpi po momencie wyzwolenia (post-trigger). Wskaźnik STOP 
będzie nadal podświetlony, a sygnał na ekranie – zamrożony. Ponowne 
naciśnięcie przycisku RUN/STOP przygotuje oscyloskop do wykonania 
następnej akwizycji. Dane otrzymane w wyniku danej akwizycji, będą 
zastępowały dane dotyczące akwizycji poprzedniej. 
 
Aby wyjść z tego trybu, należy wejść w menu MODE i wybrać opcje 
„Auto” lub „Normal”. 
 
6.2.1 Tryb oscyloskopu cyfrowego (DSO), kończenie lub przerywanie 

wychwytywania. 
Każde wychwytywanie będące w toku można zatrzymać naciskając 
przycisk RUN / STOP. 
 
6.2.2 Tryb oscyloskopu cyfrowego (DSO), funkcja zerowanie (reset) 
Naciskając dwukrotnie przycisk RUN/STOP, gdy oscyloskop jest w try-
bie „env” [obwiednia] lub „avg’ (uśrednianie), a wyświetlony przebieg 
jest rezultatem więcej niż jednej akwizycji danych sygnału, powoduje 
skasowanie danych uzyskanych w trakcie poprzedniego wychwytywa-
nia sygnału i rozpoczęcie nowego wychwytywania sygnału. 
 
(7) MATH (operacje matematycznej) 
Funkcja dostępna tylko w trybie oscyloskopu cyfrowego. 
Naciśnięcie przycisku powoduje przywołanie menu „Mathematics” (ope-
racje matematyczne) oraz edytora równań. Za pomocą menu „Mathe-
matics” można matematycznie przetwarzać sygnały zapisane w pamięci 
oscyloskopu, bezpośrednio lub w odniesieniu do innych zapisanych sy-
gnałów. Wyniki operacji matematycznych mogą być wyświetlane na 
ekranie oscyloskopu w formie graficznej i oznaczone za pomocą kurso-
ra. 
Po wyjściu z menu operacji matematycznych „Mathematics” lub wyłą-
czeniu oscyloskopu wszystkie wprowadzone dane w tym wartości na-
staw będą zapisywane automatycznie. Po wyłączeniu zasilania oscylo-
skopu wyniki pomiarów będą tracone. 

Funkcje „Mathematics” udostępniają: 
 
7.2 Equation set [Zestaw równań] 
Pokrętłem INTENS (2) można wybrać do edycji pięć zestawów równań. 
W ten sposób użytkownik oscyloskopu może stworzyć pięć zdefiniowa-
nych przez siebie równań. 
 
Każdy zestaw równań składa się z pięciu wierszy, przy czym każdy 
wiersz odpowiada jednemu równaniu. Równania są oznaczone symbo-
lami od MA1 do MA5. Jedno równanie może zajmować jeden lub więcej 
wierszy. Należy też przy tym pamiętać, że wiersze równań są przetwa-
rzane w formie stosu tj. oscyloskop rozpoczyna od pierwszego wiersza 
MA1 kończąc na wierszu piątym MA5. 
 

Uwaga: 
To równanie jest ważne, które jest wyświetlane przed 
opuszczeniem menu operacji matematycznych MATH. 

 
7.2 Edit [Edycja] 
Funkcja edycji „Edit” otwiera podmenu edycji wzorów matematycznych. 
 
7.2.1 Equation [Równanie] 
Pokrętłem regulacji jaskrawości INTENS (2) można wybrać pięć rów-
nań. Każde z nich składa się z nazwy wyniku [np. MA5], znaku =, funk-
cji [np. ADD – dodawanie] i [pierwszego argumentu, drugiego argumen-
tu]. Uwaga: Drugi argument nie będzie wyświetlany dla każdej funkcji. 
 
7.2.2. Function [Funkcja] 
Pokrętłem INTENS (2) można wybrać następujące funkcje: 
ADD: Argument 1 + argument 2 
SUB: Argument 1 – argument 2 
MUL: Argument 1 x argument 2 
DIV: Argument 1 podzielony przez argument 2 
SQ: Argument 1 podniesiony do kwadratu 
INV: Zmiana znaku argumentu 1 
1/: Obliczenie: 1/argument 1 (odwrotność) 
ABS: Obliczenie wartości bezwzględnej z argumentu 1 [usunięcie 

znaku] 
POS: Są wyświetlane tylko wartości argumentu 1 > 0, wartości < 0 

nie będą wyświetlane. 
NEG: Są wyświetlane tylko wartości argumentu 1 < 0, wartości > 0 

nie będą wyświetlane. 
 
7.2.3. Operand 1 [Argument 1]: 
Pokrętło INTENS (2) umożliwia wybór poniższych sygnałów jako argu-
mentów: 
CH1: Sygnał w kanale 1 (CH1) 
CH2: Sygnał w kanale 2 (CH2) 
RE1: Sygnał z pamięci odniesienia 1 
RE2: Sygnał z pamięci odniesienia 2 
MA1: Wynik równania o nazwie MA1 
MA2: Wynik równania o nazwie MA2 
MA3: Wynik równania o nazwie MA3 
MA4: Wynik równania o nazwie MA4 
MA5: Wynik równania o nazwie MA5 
 
Następny krok po MA5 powoduje wyświetlenie napisu „Edit”. Przywoła-
nie funkcji „Edit” otwiera pod-podmenu opisane w p. 7.2.5. 
 
7.2.4 Operand 1 [Argument 1]: 
Pokrętło INTENS (2) umożliwia wybór tych samych argumentów, które 
wymieniono w p. 7.2.3 [Argument 1], jeśli wcześniej wybrano funkcję: 
ADD, SUB, MUL lub DIV. 
 
Następny krok po „MA5” powoduje wyświetlenie napisu „Edit”. Przywo-
łanie funkcji „Edit” otwiera pod-podmenu opisane w p. 7.2.5. 
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7.2.5 Edit > Constant Edit [Edycja > Edycja stałej] 
Kręcąc w prawo pokrętłem INTENS      jest wyświetlany na polu odczy-
towym dodatkowy element „Edit” (edycja) oraz symbol strzałki. Naciska-
jąc związany z nim przycisk otwiera się sub-submenu „Constant Edit” 
(edycja stałych). Pozwala to na wybranie: numeru, kropki dziesiętnej 
(„Dec.Point”) oraz prefiksu („Prefix”) jego jednostki („Unit”) – wszystkich 
za pomocą pokrętła INTENS        . Nie ma potrzeby wybierania jednost-
ki, o ile ma być ona tylko towarzyszyć danej wartości zapisanej w pa-
mięci. 
 
7.3 Wyświetlanie 
 

Uwaga: 
Przełączenie oscyloskopu z trybu wyłączenia wyświetla-
cza („Display Off”) na tryb wyświetlania wyniku równa-
nia MA1…MA5 („Display MA1…MA5”) nie jest możliwe, 
gdy są włączone kanały 3 i 4. 
Wyświetlenie sygnału (-ów) matematycznych automa-
tycznie włącza poprzednio wyświetlone sygnały referen-
cyjne i na odwrót. 

 
Funkcja „Display” (wyświetlanie) jest dostępna w menu dwukrotnie i 
może być włączona lub wyłączona w każdej kombinacji. Pozwala to na 
wyświetlenie: komunikatu o braku wyniku (no result), jednego wyniku 
lub wyniku dwóch równań (zależenie od liczby sygnałów). Po wyjściu z 
menu operacji matematycznych „Mathematics” zostają wyświetlone ob-
razy. Zostanie też wyświetlony symbol przyporządkowania równania 
[np. MA2]. Wyboru równania, które ma być wyświetlone dokonuje się za 
pomocą pokrętła INTENS        . 
 
Sygnał matematyczny jest automatycznie skalowany i jest on niezależ-
ny od siatki skali, wartości czułości (Y) i parametrów podstawy czasu. 
Skala nie będzie wyświetlana. Stąd też do pomiaru amplitud sygnału 
trzeba użyć kursora „CURSOR” [napięcie w odniesieniu do masy], po 
włączeniu odniesienia „reference” [np. MA2] kursora w stosunku do 
„sygnału matematycznego”, i którego skala została wcześniej ustawiona 
[przycisk AUTO/CURSOR/MEASURE (18)>Cursors (kurso-
ry)>reference (odniesienie)>np. MA2]. Na ekranie, na polu odczytowym 
pojawi się następnie wskazanie np.: „V[MA2]:900 mV]. 
 
Operacja dzielenia przez zero zostanie zignorowana i będzie wyświe-
tlony komunikat informujący o powstaniu błędu. 
 
7.4 Units [Jednostki] 
Każda z funkcji wyświetlania „Display” będzie związana z funkcją jed-
nostki „Unit”, którą można wybrać pokrętłem INTENS          i będzie ona 
dołączona do wyniku. 
 
(8) Acquire [Zbieranie danych] 
Funkcja jest dostępna wyłącznie przy pracy cyfrowej (DSO). 
Przycisk otwiera menu ACQUIRE, w którym są dostępne następujące 
rodzaje pracy. 
8.1 Refresh capture / display [Wychwytywanie z odświeżaniem / 

wyświetlanie] 
W trybie tym oscyloskop może wychwytywać i wyświetlać powtarzalne 
sygnały w podobny sposób, jak w trybie analogowym. Na polu odczy-
towym oscyloskopu zostanie też wyświetlony symbol „rft”. Akwizycję 
sygnału można zatrzymać lub rozpocząć naciskając przycisk 
RUN/STOP. W stanie zatrzymania przycisk STOP będzie podświetlony. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wraz z nową akwizycją pojawi się nowy sygnał wyzwalania, który spo-
woduje zastąpienie poprzedniego obrazu nowym. Obraz będzie pozo-
stawać na ekranie aż do następnej akwizycji. Tryb ten jest dostępny w 
całym zakresie podstaw czasu [od 50 s/cm do 5 ns/cm]. 
 

Uwaga: 
Po zmianie podstawy czasu akwizycja i obraz zawsze 
pojawią się najpierw na pozycji wyzwalania tj. na środku 
ekranu, wyzwalanie to będzie w tym przypadku nieopóź-
nione [wskazanie: „TT:0s”). Wraz z drugą akwizycją ob-
raz pojawi się z lewej strony ekranu. W większości przy-
padków jest to bez znaczenia, gdyż oscyloskop będzie 
wydawał się nie reagować na ustawiania wolnych pod-
staw czasu w połączeniu z długimi czasami „po-
wyzwalania”. 
W skrajnie lewym położeniu punktu wyzwalania, wybra-
nego pokrętłem regulacji przesuwu w poziomie HORI-
ZONTAL (27), przy nastawie podstawy czasu 50 s/cm po-
jawi się wskazanie „Tt:1,85ks”. Oznacza to, że upłynąć 
musi 1600 s, zanim na ekranie, z lewej strony pojawi się 
ślad. Po następnych 250 s osiągnie on środek ekranu 
[1600 s + 250 s = 1,85 ks]. 

 
8.3 Envelope capture / display [Kreślenie obwiedni / wyświetlanie] 
Obwiednia jest specjalnym rodzajem pracy w trybie odświeżania ekra-
nu. W takiej sytuacji na ekranie musi być wyświetlony symbol „env”. 
Także i w tym rodzaju pracy do wyzwalania jest konieczny wystarczają-
cy sygnał. 
 
W przeciwieństwie do trybu odświeżania wyniki kilku operacji wychwy-
cenia zostaną sprawdzone i zostanie zapisana w pamięci ich wartość 
minimalna i maksymalna, po czym zostanie wyświetlona obwiednia sy-
gnału. Warunkiem są jednak zmiany amplitudy i/lub częstotliwości sy-
gnału. Będą też widoczne każde wahania sygnału (jitter). 
 
Także i w tym rodzaju pracy naciśnięcie przycisku RUN/STOP (6) spo-
woduje zatrzymanie akwizycji, co jest sygnalizowane podświetleniem 
przycisku STOP. Po ponownym naciśnięciu przycisku, sygnały zapisa-
ne poprzednio zostają skasowane i obliczanie obwiedni zaczyna się od 
nowa. Aby zabezpieczyć oscyloskop przed przypadkowym włączeniem 
tego rodzaju pracy, każde pokrętło, które wpływa na wyświetlanie sy-
gnału będzie automatycznie wyłączać obwiednię. 
 
Ze względu na to, że ten rodzaj pracy wymaga wielu powtórzeń i akwi-
zycji sygnału, jest on niekompatybilny z trybem jednorazowej podstawy 
czasu / akwizycji. Należy korzystać z trybów wyzwalania: automatycz-
nego (AUTO) lub normalnego. 
 
8.3 Average mode capture / display [Tryb uśredniania / wyświetla-

nie] 
Jest to również specjalny rodzaj pracy w trybie odświeżania. Również w 
tym przypadku jest niezbędne powtarzanie sygnału. 
 
Wartość stałej ważenia dla każdej akwizycji można ustawić wybierając 
w menu rodzaj pracy „Average” (uśrednianie). Następnie pokrętłem IN-
TENS (2) można wybrać dowolną liczbę uśrednień z przedziału od 2 do 
512. Na ekranie zostanie wyświetlony wtedy np. symbol: „avg#512”. 
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Im wyższa liczba uśrednień akwizycji, tym mniejszy będzie wkład jedno-
razowej akwizycji, a uśrednianie będzie trwało dłużej. Uśrednianie jest 
sposobem zwiększenia dokładności, mimo przetwarzania ośmiobitowe-
go. Jest to wymiana czasu na dokładność. Wykonując operację uśred-
niania redukuje się wpływ szumów i zakłóceń. 
Także podobnie jak w przypadku trybu obwiedni, akwizycję zatrzymuje 
się naciskając przycisk RUN/STOP, przy czym przycisk STOP zostaje 
podświetlony. Następne naciśnięcie przycisku STOP powoduje ponow-
ny start akwizycji. Aby uchronić oscyloskop przed niezamierzonym włą-
czeniem tego rodzaju pracy, przypadkowe użycie któregokolwiek pokrę-
tła spowoduje automatycznie wyzerowane tego trybu pracy. 
 
Ze względu na to, że do obliczeń jest niezbędne powtarzane akwizycje, 
jednorazowy cykl przemiatania (podstawy czasu) w trybie uśredniania 
nie będzie operacją poprawną. 
 
8.4 Roll mode capture / display [Przewijanie ekranu / wyświetlanie] 
Przewijanie oznacza ciągłe pobieranie danych sygnału bez potrzeby 
wyzwalania. Stąd też wszystkie elementy obsługowe, ekran i elementy 
funkcji Readout przyporządkowane funkcji wyzwalania i rozciągania 
(ZOOM) będą wyłączone. Na polu odczytowym oscyloskopu zostanie 
wyświetlony symbol „rol”. 
 
W pobliżu prawego brzegu siatki skali będzie wyświetlony wynik ostat-
niej akwizycji, a adres wszystkich poprzednio pobranych sygnałów bę-
dzie przesunięty o jeden w lewo. Wynik akwizycji dla lewego brzegu 
ekranu będzie opuszczony. W trybie tym oscyloskop nie oczekuje na 
sygnał wyzwalający, a zatem czas martwy ma wartość minimalną. Tak 
jak w każdym z pozostałych rodzajów pracy akwizycję sygnału można 
w dowolnym momencie zatrzymać lub ponownie rozpocząć naciskając 
przycisk RUN/STOP. 
 
W trybie przewijania dostępna wartość podstawy czasu jest ograniczo-
na do zakresu: od 50 s/cm do 50 ms/cm. Używanie szybszych podstaw 
czasu nie ma sensu, jako że nie można już dalej obserwować sygnału. 
 
Jeśli wybierze się wartość podstawy czasu z poza tego dopuszczalnego 
zakresu, to po wejściu w ten tryb pracy zostanie ona natychmiast spro-
wadzona do następnej wartości z zakresu dopuszczalnego. 
 
8.5 Peak Detect Auto Off [Wyłączenie automatycznego wychwyty-

wania wartości szczytowej] 
Przy aktywnym trybie Peak Detect Auto tryb ten będzie automatycznie 
wybierany, gdy wybierze się wcześniej pracę Yt i podstawę czasu z za-
kresu od 20 ms/cm do 2 ms/cm. Tryb ten jest dostępnie dostępny przy: 
odświeżaniu (Refresh), kreśleniu obwiedni (Envelope), uśrednianiu 
(Average) i jednorazowym przemiataniu (Single sweep). Na polu odczy-
towym ekranu będzie wyświetlony wtedy symbol „PD” poprzedzany 
przez symbol wybranego trybu pracy.  
Przy wolnych podstawach czasu szybkość próbkowania będzie mała 
tzn. będą względnie duże odstępy czasowe między kolejnymi próbko-
waniami. Impulsy zakłócające występujące w takich „szczelinach cza-
sowych” przejdą niezauważone. W trybie wychwytywania wartości 
szczytowej (Peak Detect) można jednak korzystać z największych 
szybkości próbkowania, stąd też zakłócenia takie zostaną wychwycone. 
Próbkowanie zostanie zablokowane i te próbki, które mają największą 
amplitudę zostaną zapisane w pamięci i wyświetlone. 
 
8.6 Random Auto Off [Automatyczne próbkowanie losowe wyłą-
czone] 
Zakładając, że jednorazowe przemiatanie nie zostało wybrane, to po-
czynając od pewnej szybkości przemiatania zostanie automatycznie 
włączone próbkowanie przypadkowe (Random Sampling). Funkcja Re-
adout wyświetli na polu odczytowym ekranu wartość nastawy podstawy 
czasu np. „RS:10 GSa” [= Przypadkowe próbkowanie z efektywną 
szybkością przemiatania 10 GSa/s], przy czym szybkość podstawy 
czasu w czasie rzeczywistym będzie równa 5 ns/cm. Bez próbkowania 
przypadkowego będzie stosowane próbkowanie w czasie rzeczywistym 
„RS” z maksymalną szybkością próbkowania równą 1 GSa/s [przy pra-
cy tylko w jednym kanale] lub 500 kSa/s [przy pracy dwukanałowej]. 
Próbkowanie przypadkowe wymaga powtarzania sygnału, przy czym 
każdy okres sygnału będzie powiązany z jedną próbką. Przy efektywnej 

szybkości próbkowania 10 GSa/s różnica czasowa między jedną prób-
ką, a następną w okresie sygnału będzie równa 0,1 ns. Jednak należy 
zaznaczyć, że przy przypadkowym próbkowaniu próbki nie są pobiera-
ne kolejno wraz z okresem sygnału, lecz przypadkowo w odniesieniu do 
tego okresu. Próbkowanie przypadkowe pozwala wytwarzać obrazy o 
200 punktach na cm w kierunku osi X, przy najszybszej podstawie cza-
su wynoszącej 5 ns/cm. 
Uwaga: Wartość podstawy czasu 5 ns/cm jest też dostępna w innych 
rodzajach pracy oscyloskopu. Przy próbkowaniu w czasie rzeczywistym 
i szybkości próbkowania 1 GSa/cm w jednym kanale, kolejna próbka 
jest pobierana co 1 ns. Stąd przy szybkości próbkowania 5 ns/cm bę-
dzie 5 punktów na cm. Brakujące 195 punktów zostanie stworzonych za 
pomocą funkcji interpolacji wykorzystującej do tego funkcję sinx/x. 
 
(9) SAVE / RECALL [Zapis / odczyt] 
Naciskając ten przycisk otwiera się menu. Liczba opcji tego menu zale-
ży od tego, czy oscyloskop pracuje w trybie analogowym czy cyfrowym 
(DSO). 
 
9.1 Rodzaje pracy: analogowy i cyfrowy (DSO) 
W trybie zapisu / odczytu („Save/Recall”) można zapisywać w pamięci 
aktualne nastawy oscyloskopu i odczytywać nastawy zapisane wcze-
śniej. Jest dostępnych 9 nieulotnych pamięci. 
 
9.1.1 Zapisywanie aktualnych ustawień 
Po naciśnięciu przycisku zostanie otwarte submenu zapisu ustawień 
elementów obsługowych płyty czołowej „Front Panel Save”. Dostępne 
wtedy będzie dziewięć komórek pamięci [oznaczonych numerami do 1 
do 9], które można wybierać pokrętłem INTENS (2). Po naciśnięciu 
przycisku „Save” wszystkie nastawy zostają zapisane w pamięci oscy-
loskopu, której numer wybrano. 
 
9.1.2 Przywoływanie aktualnych ustawień 
W submenu przywołania ustawień elementów obsługowych płyty czo-
łowej „Front Panel Recal” będzie wyświetlony numer komórki pamięci 
[od 1 do 9], który można zmienić pokrętłem INTENS (2). Naciśnięcie 
przycisku „Recall” powoduje załadowanie zapisanych ustawień. 
 
9.2 Praca cyfrowa (DSO) 
Opcje menu opisane w punktach 9.1.1 i 9.1.2 są też dostępne przy pra-
cy cyfrowej (DSO). Dodatkowo będą dostępne opcje menu: „Reference 
Save” (zapis odniesienia) i „Reference Display” (wyświetlenie odniesie-
nia). Odniesienie jest sygnałem, który można w razie potrzeby zapisać 
w celu późniejszego wykorzystania. Przeznaczono na to 9 komórek 
nieulotnej pamięci. 
 
9.2.1 Reference save [Zapis odniesienia] 
9.2.1.1. Źrodło to można wybrać pokrętłem INTENS (2) w submenu. 
Jako odniesienie nie można zapisywać logicznych sygnałów doprowa-
dzanych do wejść kanałów 3 i 4 (CH3 i CH4). 
9.2.1.2 Destination RE x       [Przeznaczenie RE x]  
Jest dostępnych dziewięć komórek pamięci, w których można zapisy-
wać jako odniesienie sygnały ze źródła wybranego wcześniej. Źródło 
wybiera się pokrętłem INTENS (2). 
9.2.1.3 Save [Zapis] 
Naciśnięcie przycisku „Save” powoduje zapisanie w wybranej komórce 
pamięci sygnału pochodzącego z wybranego źródła. 
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9.2.2 Reference Display [Wyświetlanie obrazu odniesienia] 
 

Uwaga: 
Włączenie „Obrazu odniesienia” nie jest możliwe, jeśli 
są włączone kanały 3 i 4. Wyświetlenie sygnałów odnie-
sienia automatycznie włącza wyświetlone poprzednio 
sygnał (-ły) matematyczne i na odwrót. 

 
9.2.2.1 RE x On Off, [ustawienia związane włączone, wyłączone]  
W tym menu za pomocą pokrętła INTENS można wybrać dwa sygnały 
odniesienia, które można następnie wyświetlić wraz z dwoma sygnała-
mi wejściowymi. 
 
9.2.2.2 RE x 
Po przywołaniu tej funkcji można za pomocą pokrętła INTENS (2) wy-
brać komórkę pamięci. [Re od 1 do 9] 
 
9.2.2.3 On Off [Włączone wyłączone] 
Tym przyciskiem można włączać i wyłączać sterowanie. Gdy jest wy-
świetlana zawartość pamięci odniesienia, to jest też wyświetlany po 
prawej stronie ekranu numer komórki pamięci, co wskazuje symbol RE 
x [x = od 1 do 9]. Przełączenie na „on” spowoduje pojawienie się na-
stępnej pozycji menu [„Assos.Set] 
 

Uwaga: 
Jeśli oba obrazy odniesienia są włączone i jeśli obie 
komórki pamięci są identyczne [np. RE1, RE1], to sygnał 
będzie wyświetlony dwa razy w tym samym miejscu. 

 
9.2.2.4 Assocociated Settings [Związane ustawienia] 
Jeśli naciśnie się przycisk oznaczony „Assoc.Set”, na ekranie zostaną 
wyświetlone wartości wszystkich nastaw oscyloskopu, które załadowa-
no jako odniesienie wraz z sygnałem. Można przywołać parametry sy-
gnału. 
 
(10) SETTINGS [NASTAWY] 
Po naciśnięciu tego przycisku otwiera się menu SETTINGS, które za-
wiera następujące submenu: 
 
10.1 Language [Język] 
W trybie tym można wybrać język: angielski, niemiecki, francuski. 
 
10.2 Misc. [Funkcje dodatkowe] 
10.2.1 Contr. Beep On Off [Włączenie / wyłączenie sygnalizacji dźwię-

kowej] 
W trybie tym włącza się lub wyłącza sygnalizację dźwiękową, która in-
formuje o tym, czy pokrętło jest przekręcane w prawo czy w lewo. 
 
10.2.2 Error Beep On Off [Włączenie / wyłączenie sygnalizacji dźwię-

kowej błędu]  
Wybranie tej funkcji powoduje włączenie lub wyłączenie sygnalizacji 
dźwiękowej błędu. 
 
10.2.3 Quick Start On Off [Włączenie / wyłączenie szybkiego startu] 
Jeśli tryb ten jest wyłączony, to na ekranie zostanie wyświetlone logo 
firmy HAMEG, typ oraz numer wersji. Oscyloskop jest w tym momencie 
gotowy do natychmiastowej pracy. 
 

 
10.2.4 Menu Off time [Czas wyłączenia menu] 
Czas wyświetlania menu można ustawić pokrętłem INTENS (2). Naci-
śniecie przycisku EXIT MENU powoduje zakończenie wyświetlanego 
menu. 
W ręcznym trybie pracy („Man.”) można wyjść z menu w sposób 
następujący: 
- naciskając EXIT MENU. 
- naciskając jakikolwiek inny przycisk. 
- naciskając ponownie ten sam przycisk, którym przywoływano menu. 
 
10.3 Inteface [Interfejs] 
W menu tym są wyświetlane parametry interfejsu, które zwykle można 
wybierać. 
 
10.4 Display [Wyświetlanie] 
W tym menu można dowolnie wybierać z kilku trybów wyświetlania 
ekranu: 
10.4.1 Dots [Wyświetlanie punktowe] 
W trybie tym są wyświetlane punkty próbkowania i tak, jak to wygląda w 
rzeczywistości jest kreślony na ekranie przebieg sygnału. Ten sposób 
prezentacji przebiegu jest wykorzystywany do oceny czy do rekonstruk-
cji obrazu sygnału wykorzystuje się wystarczająco dużo próbek. 
10.4.2 Vectors [Wyświetlanie wektorowe] 
W trybie tym punkty próbkowania są połączone rysowanymi na ekranie 
liniami prostymi. Jeśli oscyloskop pobrał tylko kilka próbek, to do „stwo-
rzenia” punktów pośrednich łączonych następnie liniami prostymi, wy-
korzystuje się interpolację sinx/x. 
10.4.3 Optimum Display [Wyświetlanie optymalne] 
W trybie tym są brane pod uwagę wartości minimalne i maksymalne 
sygnału pobrane przez oscyloskop i wyświetlane w postaci wykresu 
wektorowego. Operacja ta ma sens tylko przy zebraniu do 1 MB pró-
bek, jednak może być tylko wyświetlanych maksymalnie 2 kB na kanał, 
stąd może nie być możliwe wyświetlenie wartości minimalnej lub mak-
symalnej. W przeciwnym razie obraz wygląda jak to przedstawiono po-
wyżej. 
 
(11) AUTOSET [Automatyczne ustawianie] 
Wybierając funkcję AUTOSET powoduje się, że oscyloskop przyjmuje 
nastawy automatyczne i ustawia je zależnie od parametrów sygnału. W 
trybie tym oscyloskop przyjmuje takie położenie przebiegu, jego ampli-
tudę i podstawę czasu, aby wyświetlony przebieg zmieścił się na ekra-
nie. Nie ma przy tym znaczenia czy oscyloskop pracuje w trybie analo-
gowym czy cyfrowym. W trybach: testu podzespołów (dostępnym wy-
łącznie przy pracy cyfrowej), XY lub ADD; oscyloskop automatycznie 
wybiera pracę dwukanałową. Jeśli natomiast wcześniej wybrano pracę 
dwukanałową lub pracę w kanale CH1 lub CH2, to ustawienie to będzie 
utrzymane. 
 
Tryby pracy cyfrowej oscyloskopu takiej jak: przewijanie (Roll), obwied-
nia (Envelope) oraz uśrednianie (Average) będą zmienione na tryb pra-
cy z odświeżaniem. 
 
Funkcja AUTOSET ustawi następnie jaskrawość świecenia na wartość 
średnią, o ile jest ona zbyt niska. Jeśli wcześniej było włączone menu, 
to funkcja AUTOSET wyłączy je. Funkcja AUTOSET jest natomiast nie-
dostępna w trakcie wyświetlania tekstów pomocy (HELP). 
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(12) HELP [Pomoc ekranowa] 
Naciśnięcie przycisku HELP powoduje wyłączenie wyświetlania sygnału 
i wyświetlenie tekstu pomocy ekranowej. 
Jeśli zostało wcześniej otwarte menu, to tekst pomocy będzie odnosił 
się do tego menu względnie wybranej opcji menu specjalnego lub sub-
menu. Jeśli poruszy się pokrętłem, to pojawi się następny tekst pomocy 
odpowiadający nowej pozycji tego pokrętła. Aby wyłączyć wyświetlanie 
tekstu, należy ponownie nacisnąć przycisk HELP. 
 
(13) POSITION 1 (POŁOŻENIE 1) 
Pokrętło to może spełniać kilka różnych funkcji, które zależą od rodzaju 
pracy oscyloskopu tj. funkcji wybieranych przyciskiem CH1/2-CURSOR-
CH3/4-MA/REF-ZOOM (15) i przy wybranej wcześniej opcji menu. 
 
13.1 Y position [Położenie Y] 
 
13.1.1 Położenie Y w kanale 1 (CH1) (tryby: analogowy i cyfrowy) 
Pokrętłem przesuwu POSITION 1 ustawia się położenie na osi Y w ka-
nale 1 przy założeniu, że nie jest podświetlony przycisk CH1/2-
CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15). 
 
13.1.2 Położenie Y w kanale 3 (CH3) (tylko praca cyfrowa) 
Pokrętło przesuwu POSITION 1 będzie aktywne w kanale 3, o ile zo-
stanie włączony: tryb Yt oraz kanały 3 i 4 [przycisk CH3/4 (36) > Chan-
nels on] i po naciśnięciu przycisku CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-
ZOOM (15) zostanie wybrana funkcja CH3/4. Przycisk zostanie pod-
świetlony na zielono. 
 
13.1.3 REF [Położenie sygnału referencyjnego - tylko praca cyfrowa] 
Pokrętło przesuwu POSITION 1 reguluje funkcjami takimi jak: ustawia-
nie położenia sygnałów zapisanych w pamięci przebiegów referencyj-
nych, o ile są spełnione poniższe warunki: 
1. Sygnał referencyjny musi być w danym momencie wyświetlony na 

ekranie [SAVE/RECALL (9) > Reference Display [górny obszar ekra-
nu] REx [x = numer komórki pamięci, wybrany pokrętłem INTENS] > 
On (włączone) [z lub bez związanych ustawień]. 

2. Po naciśnięciu przycisku CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM 
(15) zostaje wybrane > Math./Ref, przycisk podświetla się na zielono. 

 
13.1.4 Położenie sygnału matematycznego 
Pokrętło przesuwu POSITION 1 przejmuje funkcję regulacji położenia 
sygnałów uzyskanych za pomocą funkcji matematycznych po wykona-
niu poniższej procedury: Nacisnąć przycisk MATH (7) > Display [górny 
obszar ekranu], pokrętłem INTENS (2) wybrać równanie [MA1…MA5], 
nacisnąć przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15), wy-
brać „Math./Ref.” Przycisk zostanie podświetlony na zielono. 
 
13.1.5 Położenie Y drugiej podstawy czasu (praca analogowa) 
Pokrętło przesuwu POSITION 1 przyjmuje funkcję regulacji położenia 
na osi Y sygnału wyświetlonego przy podstawie czasu B, w trybie 
przemiennym podstawy czasu i po wykonaniu poniższej procedury. Jest 
to wygodne, gdyż pozwala oddzielić od siebie obrazy tego [samego] 
sygnału wyświetlonego na ekranie przy obu podstawach czasu. Naci-
snąć przycisk HOR (30) > „Search”. Nacisnąć przycisk CH1/2-
CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15), wybrać funkcję „TB B”. Przycisk 
zostanie podświetlony na zielono. 
 
13.1.6 Położenie Y w trybie rozciągania ZOOM (praca cyfrowa) 
Jest to tryb równoważny poprzedniemu trybowi pracy cyfrowej (DSO) 
spełniającemu funkcję rozciągania przebiegu ZOOM. Pokrętło przesu-
wu POSITION 1 przyjmuje funkcję regulacji położenia na osi Y przebie-
gu rozciągniętego po wykonaniu poniższej procedury. Jeszcze raz za-
mierzeniem naszym jest rozdzielenie obu obrazów tego [samego] sy-
gnału wyświetlonych na ekranie oscyloskopu w trybie przemiennej pod-
stawy czasu. Nacisnąć przycisk HOR (30) > „Search”. Nacisnąć przy-
cisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15), wybrać „TB B”. 
Przycisk zostanie podświetlony na zielono. 
 
 
 
 

 
13.2. Położenie X przy pracy XY (praca analogowa i cyfrowa) 
Pokrętło POSITION będzie funkcjonować jako pokrętło regulacji poło-
żenia przebiegu na osi X przy pracy XY i przy założeniu, że przycisk 
CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15) nie został podświetlony. 

Uwaga: 
Pokrętło regulacji położenia przebiegu na osi poziomej 
(27) będzie funkcjonować również przy pracy XY. 

 
13.3 Położenie kursora (praca analogowa i cyfrowa) 
Pokrętło przesuwu POSITION 1 będzie funkcjonować jako pokrętło re-
gulacji położenia kursorów na osi Y, o ile zostaną wcześniej spełnione 
poniższe warunki: Musi być uaktywniona funkcja wyświetlania kursora 
CURSOR przez wykonanie czynności: nacisnąć kolejno przyciski: AU-
TO/CURSOR-MEASURE (18) > Cursors > Cursors On (kursory włą-
czone). Nacisnąć przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM 
(15), wybrać „Cursors” lub „Cur. Track”. Przycisk zostanie podświetlony 
na niebiesko, 
 

Uwaga: 
Funkcja „Cur. Track” jest dostępna wyłącznie wtedy,  je-
śli są naprawdę wyświetlane dwa kursory, następnie 
można oba kursory przesuwać jednocześnie [funkcja 
śledzenia (tracking)] bez zmiany odległości między nimi. 

 
(14) POSITION 2 [pokrętło] 
Także i to pokrętło spełnia różne funkcje zależnie od trybu pracy i funk-
cji wybranej przyciskiem CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15) i 
po uaktywnieniu odpowiedniej pozycji menu. 
14.1 Y position [Położenie Y] 
 
14.1.1 Położenie Y w kanale 2 (praca analogowa i cyfrowa) 
Pokrętło przesuwu POSITION 2 będzie funkcjonować jak pokrętło regu-
lacji przebiegu na osi Y w kanale 2, przy wybranym trybie Yt. i gdy 
przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15) nie zostanie 
podświetlony. 
 
14.1.2 Położenie Y w kanale 4 (praca analogowa) 
Pokrętło przesuwu POSITION 2 będzie funkcjonować jak pokrętło regu-
lacji przebiegu na osi Y w kanale 2, przy wybranym trybie Yt. i gdy zo-
staną spełnione poniższe warunki: muszą być włączone kanały 3 i 4 
[nacisnąć przycisk CH3/4 (36) > „Channels On”], nacisnąć przycisk 
CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15), wybrać „CH3/4” Przycisk 
zostanie podświetlony na zielono. 
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14.1.3 Położenie Y sygnałów referencyjnych (praca cyfrowa) 
Pokrętło przesuwu POSITION 2 będzie funkcjonować jako pokrętło re-
gulacji położenia przebiegów referencyjnych na osi Y, o ile zostanę 
wcześniej spełnione poniższe warunki: 
 
1. Sygnał referencyjny musi być w danym momencie wyświetlony na 

ekranie [SAVE/RECALL (9) > Reference Display [górny obszar ekra-
nu] REx [x = numer komórki pamięci, wybrany pokrętłem INTENS] > 
On [z lub bez związanych ustawień]. 

2. Po naciśnięciu przycisku CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM 
(15) zostaje wybrane > Math./Ref, przycisk podświetla się na zielono. 

 
14.1.4 Położenie Y sygnałów matematycznych (praca cyfrowa) 
Pokrętło przesuwu POSITION 2 przejmie funkcję regulacji położenia 
sygnałów uzyskanych za pomocą funkcji matematycznych, o ile wcze-
śniej zostaną spełnione poniższe warunki: Nacisnąć przycisk MATH (7) 
> displays [górny obszar ekranu], pokrętłem INTENS (2) wybrać równa-
nie [MA1…MA5], nacisnąć przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-
ZOOM (15), wybrać „Math./Ref.” Przycisk zostanie podświetlony na zie-
lono. 
 
14.2 Położenie Y w kanale 2  przy pracy XY (praca analogowa i cyfro-

wa) 
Pokrętło przesuwu POSITION będzie funkcjonować jako pokrętło regu-
lacji położenia przebiegu na osi Y przy pracy XY i przy założeniu, że 
przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15) nie jest podświe-
tlony. 
 
14.3 Położenie Y kursorów (praca analogowa i cyfrowa) 
Pokrętło POSITION 2 będzie funkcjonować jako pokrętło regulacji poło-
żenia kursorów na osi Y, o ile zostaną wcześniej spełnione poniższe 
warunki: Musi być uaktywniona funkcja wyświetlania kursora CURSOR 
przez naciśnięcie wykonanie następujących czynności: nacisnąć kolej-
no przyciski: AUTO/CURSOR-MEASURE (18) > Cursors > Cursors On 
(kursory włączone). Nacisnąć przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-
MA/REF-ZOOM (15), wybrać „Cursors” lub „Cur. Track”. Przycisk zo-
stanie podświetlony na niebiesko, 
 

Uwaga: 
Funkcja „Cur. Track” [śledzenie kursora] jest dostępna 
wyłącznie wtedy, gdy na ekranie są wyświetlane dwa 
kursory, następnie można oba kursory przesuwać jed-
nocześnie [funkcja śledzenia (tracking)] bez zmiany od-
ległości między nimi. 

 
(15) Przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM 
Przyciskiem tym przywołuje się menu, które umożliwia wybrać funkcje 
pokręteł POSITION 1, 2 i VOLTS/DIV. W przypadku funkcji matema-
tycznych, sygnałów referencyjnych i kanału 3 (CH3) lub odpowiednio 4 
(CH4) będą również w pewien sposób wpływać na funkcję SCALE (ska-
la), którą reguluje się pokrętłami ustawiania czułości VOLTS/DIV. 
Przycisk będzie sygnalizować funkcję uaktywnioną zgodnie z oznacze-
niami na płycie czołowej oscyloskopu. 
 

 
niepodświetlony: położenie Y lub czułości w kanałach 1 i 2 
niebieski:  położenie kursorów na osi Y 
zielony: położenie Y wysokość obrazu: 

- w kanałach 1 i 2 
- sygnału (-ów) matematycznych 
- sygnału (-ów) referencyjnych 
- sygnału (-ów) rozciągniętych za pomocą funkcji 
  ZOOM lub podstawy czasu B 

 
(16) Przycisk VOLTS/DIV-SCALE-VAR 
Pokrętło to jest wielofunkcyjnym elementem regulacyjnym w kanale 1. 
 
16.1 Wybór czułości 
Zakładając, że napis VAR przycisku CH1 (31) nie jest podświetlony, 
można kalibrować czułość oscyloskopu. Czułość zmniejsza się kręcąc 
pokrętłem w lewo, a zwiększa - kręcąc pokrętłem w prawo. Istnieje 
możliwość wyboru czułości z zakresu: od 1 mV/cm do 20 V/cm w se-
kwencji skoków 1-2-5. Jednocześnie na polu odczytowym ekranu jest 
wyświetlana wartość skalibrowanej czułości [np. „CH1: 5 mV..”]. Zależ-
nie od wybranej wartości czułości, wyświetlony przebieg będzie miał 
amplitudę większą lub mniejszą. 

Uwaga: 
Wybrana wartość czułości jest zawsze aktywna, np. 
również wtedy, gdy wybrano tylko pracę w kanale 2. W 
takim przypadku kanał 1 może być wybrany jako źródło 
wyzwalania. 

 
16.2 Pokrętło „variable” (VAR) 
Wybrać tę funkcję naciskając przycisk CH1 (31) > Variable On. Napis 
VAR na przycisku kanału 1 (CH1) zostanie podświetlony. Na ekranie, 
na polu odczytowym do wskazania czułości [„CH1>5 mV..”] zostanie 
dodany symbol „>”, aby w ten sposób zasygnalizować, że czułość teraz 
nie jest skalibrowana. Odpowiednio oznaczone zostaną też wyniki po-
miaru za pomocą kursorów. 
W trybie tym można zmienić częstotliwość za pomocą pokrętła 
VOLTS/DIV-SCALE-VAR w zakresie od 1 mV/cm do > 20 V/cm. 
 
16.3 Skala (SCALE) (praca cyfrowa) 
Pokrętłem tym można zmieniać wysokość obrazu wyświetlonego w ka-
nale 3, sygnału matematycznego lub sygnału referencyjnego po wybra-
niu w menu Pos./Scale funkcji CH3/4 lub Math./Ref. Później można ją 
przywołać naciskając przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM 
(15). 
 
(17) Pokrętło VOLTS/DIV-SCALE-VAR 
To wielofunkcyjne pokrętło należy do kanału 2. 
17.1 Wybór czułości pionowej 
Czułość można kalibrować przy założeniu, że nie jest podświetlony na-
pis VAR na przycisku CH2 (33). Czułość zmniejsza się kręcąc pokrę-
tłem w lewo, a zwiększa - kręcąc pokrętłem w prawo. Istnieje możliwość 
wyboru czułości z zakresu: od 1 mV/cm do 20 V/cm w sekwencji sko-
ków 1-2-5. Jednocześnie na ekranie na polu odczytowym jest wyświe-
tlana wartość skalibrowanej czułości [np. „CH2: 5 mV..”]. Zależnie od 
wybranej wartości czułości, wyświetlony przebieg będzie miał amplitudę 
większą lub mniejszą. 

Uwaga: 
Wybrana wartość czułości jest zawsze aktywna, tzn. 
również wtedy, gdy pracy w kanale 2 nie wybrano. W ta-
kim przypadku kanał 2 może być nadal używany np. jako 
źródło wyzwalania. 

 
17.2 Pokrętło „variable” (VAR) 
Pokrętło „variable” uaktywnia się naciskając przycisk CH2 (33) > Varia-
ble On. Napis VAR na przycisku zostanie podświetlony. Na ekranie, na 
polu odczytowym do wskazania czułości [„CH2>5 mV..”] zostanie do-
dany symbol „>”, aby w ten sposób zasygnalizować, że czułość teraz 
nie jest skalibrowana. Odpowiednio oznaczone zostaną też wyniki po-
miaru za pomocą kursorów. 
W trybie tym można zmienić częstotliwość w sposób ciągły za pomocą 
pokrętła VOLTS/DIV-SCALE-VAR w zakresie od 1 mV/cm do > 20 
V/cm. 
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17.3 Pokrętło SCALE [skala - praca cyfrowa 
Pokrętłem tym można zmieniać wysokość obrazu wyświetlonego w ka-
nale 4, sygnału matematycznego lub sygnału referencyjnego po wybra-
niu w menu Pos./Scale funkcji CH3/4 lub Math./Ref. Później można ją 
przywołać naciskając przycisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM 
(15). 
 
(18) Przycisk AUTO/CURSOR-MEASURE [auto / kusor / pomiar] 
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie menu „Measurement” 
(Pomiar), które zawiera podmenu: „Cursors” (kursory) i „Auto” (praca 
automatyczna). 
Jeśli wybierze się submenu Cursors, to musi też być uaktywniony tryb 
pomiarowy „Cursors on” (kursory włączone) po to, aby wytworzyć na 
ekranie oscyloskopu linię (linie) poziome. Na ekranie, na polu odczyto-
wym zostanie wyświetlony wynik pomiaru w postaci cyfrowej (funkcja 
Readout)! 
 

Uwaga: 
Aby przesuwać kursory, należy nacisnąć przycisk  
CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15), a następnie 
skorzystać z menu „Pos./Scale.” W menu tym wybranie 
pozycji: „Cursors” (długie linie) lub „auxiliary cursor” 
(kursor pomocniczy – krótkie linie) lub też dotyczącej 
innych symboli będzie określać, które linie kursorów / 
symbole można przesuwać za pomocą pokręteł przesu-
wu POSITION 1 i 2. 

 
18.1 Cursors [kursory - praca analogowa i cyfrowa] 
Podmenu to zależnie o rodzaju pracy [Yt lub XY] udostępnia różne 
funkcje pomiarowe kursora, które mają wpływ zarówno na linie kursora 
jak na ich położenie. 
 
18.1.1 Cursors On Off [Kursory włączone / wyłączone] 
Przy ustawieniu funkcji „Cursors on” (kursory włączone) można uzyskać 
na ekranie oscyloskopu wyświetlenie zarówno kursorów jak i wyników 
pomiarów wykonanych za ich pomocą. Wyniki tę będą wyświetlone na 
polu odczytowym w prawym górnym rogu ekranu. [np. V (CH2):16,6 
mV]. Jeśli uaktywni się pokrętło „varaiable”, to odczyt będzie taki sam z 
tym, że symbol „:” na polu odczytowym będzie zastąpiony przez „>”. 
 
18.1.1. Meas. Type [Rodzaj pomiaru] 
Jeśli uaktywni się tę funkcję, to pokrętłem INTENS (2) można wybrać 
jeden z trybów pomiarowych. W większości przypadków będzie wi-
doczna na ekranie również jednostka miary przyporządkowana do tego 
trybu. 
 
18.1.3 Unit [Jednostka miary] 
W większości trybów „Ratio X” i „Ratio Y” będzie widoczny na ekranie 
obok jednostki symbol pokrętła INTENS         (2). W większości przy-
padków pokrętła tego można użyć do zmiany jednostki. 
 
„rat” [ratio] - wyświetlanie wartości stosunku  
W trybie tym można określić za pomocą kursorów (CURSORS) stosun-
ki współczynników wypełnienia oraz amplitud. Odległość między długimi 
liniami kursorów jest równa 1. 
 
„%” [percent] - wyświetlanie w procentach  
Odległość między długimi liniami kursorów (CURSOR) jest równa 
100%. Wynik będzie określany jako odległość krótkiej linii kursora po-
mocniczego od długiej linii referencyjnej [znajdującej się poniżej lub z 
lewej strony], w razie potrzeby ze znakiem ujemnym. 
 
„˚” [degree] - wyświetlanie wyniku pomiaru w stopniach 
Odległość między długimi liniami kursorów (CURSOR) jest równa 360 
stopni i musi być dokładnie tak długa jak okres sygnału. Wynik pomiaru 
będzie określany na podstawie odległości linii referencyjnej od krótkiej 
linii kursora pomocniczego, w razie potrzeby ze znakiem ujemnym. 
Więcej informacji na ten temat podano w p. „Pomiary różnicy faz w try-
bie dwukanałowym [Yt] w sekcji „Rozpoczęcie obsługi i ustawienia 
wstępne”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ππππ” 
Jeden okres przebiegu sinusoidalnego jest równy 2π, stąd odległość 
między dwoma długimi liniami kursorów (CURSOR) musi być ustawiona 
na jeden okres. Jeśli odległość między linią referencyjną a krótką linią 
kursora (CURSOR) jest równa 1,5 okresu, to będzie wyświetlana liczba 
„3π”. Jeśli krótka linia kursora znajduje się na lewo od linii referencyjnej, 
to będzie wyświetlony znak „-„. 
 
18.1.4 Respect [odniesienie] 
Może być konieczne określenie, który sygnał ew. kanał pomiaru użyty 
do pomiaru za kursora będzie ważny. Oscyloskop sygnalizuje to, wy-
świetleniem obok numeru kanału symbolu pokrętła INTENS        . Po 
wybraniu źródła sygnału należy nastawić linie kursora (CURSOR) na 
przebieg lub jego część wyświetlaną w danym kanale. 
 
18.2 Auto (praca analogowa) 
Menu to w zależności od rodzaju pracy umożliwia wybór różnych auto-
matycznych trybów pomiarowych sygnału wyzwalającego. Muszą jed-
nak być spełnione poniższe warunki: 
 
a) Przy pomiarach częstotliwości lub okresu muszą być dostępne sy-

gnały o odpowiednich parametrach. W przypadku sygnałów o czę-
stotliwościach < 20 Hz, należy stosować wyzwalanie normalne. Na-
leży jednak zaznaczyć, że w przypadku sygnałów o bardzo małych 
częstotliwościach do zakończenia pomiaru może być konieczny czas 
rzędu sekund. 

b) Aby mierzyć sygnał stały (d.c.) lub składową stałą sygnału, należy 
wcześniej ustawić sprzężenie dla sygnałów stałych zarówno dla ka-
nału wejściowego jak i funkcji wyzwalania. 

 
Dalsze uwagi: 
- W związku z ograniczonym pasmem przenoszenia kanału wyzwala-

nia, dokładność pomiaru będzie maleć wraz ze wzrostem częstotli-
wości. 

- Pasma przenoszenia kanału odchylania pionowego i kanału wyzwala-
nia różnią się znacznie, może to mieć wpływ na wyświetlanie sygna-
łu. 

- Przy pomiarze sygnałów o małych częstotliwościach, wyświetlony ob-
raz będzie postępował wraz z sygnałem. 

- Przy pomiarze sygnałów impulsowych wybrana wartość współczynni-
ka wypełnienia oraz zbocza impulsu może mieć wpływ na dokład-
ność otrzymywanych wyników. 

- Sygnał musi mieścić się w obszarze siatki skali ekranu oscyloskopu 
tzn., że nie można przesterowywać wzmacniaczy wejściowych. 

 
Uwaga: 
Za pomocą kursorów (CURSOR) powinno się mierzyć 
sygnały złożone. 
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18.2.1 Auto On Off [- pomiar automatyczny włączony / wyłączony] 
Gdy pomiar automatyczny Auto jest włączony (On), to jego wynik jest 
wyświetlany na polu odczytowym w prawym, górnym rogu ekranu [np. 
dc(Tr):100 µ V]. Symbol Tr sygnalizuje, że pomiar automatyczny doty-
czy sygnału wyzwalającego. Czasem jest wyświetlany symbol „?”. Sy-
gnalizuje on brak sygnału lub, że sygnał ten jest niewystarczający. 
Jeśli wcześniej uaktywniono funkcję regulacji „variable”, a z nią również 
regulację czułości lub podstawę czasu (w położeniach „nieskalibrowa-
ne”), to wyświetlony symbol „:” będzie zastąpiony przez „>”. 
 
18.2.2 Meas. Type [rodzaj pomiaru] 
Rodzaj  pomiaru można wybrać pokrętłem INTENS (2). 
 
18.2.3 Respect [Odniesienie] 
Wyświetlony symbol Tr sygnalizuje, że pomiar jest prowadzony w od-
niesieniu do sygnału wyzwalającego. Jeśli np. do wyzwalania używa się 
kanału 1 (CH1), to wyświetlony wynik będzie odnosił się do sygnału z 
tego kanału. 
 
18.3 Auto [Pomiar automatyczny - praca cyfrowa] 
Podmenu to zależnie od rodzaju pracy umożliwia wybór różnego typu 
pomiarów automatycznych. Obraz znajdujący się w polu „odniesienia” 
będzie sygnalizować, do którego źródła sygnału należy wyświetlony 
wynik. [Tr = sygnał wyzwalający lub sygnał wyświetlonego kanału]. 
 
Patrz uwagi podane w p. 18.2 dotyczące pomiarów okresu [okresu wy-
zwalania] lub częstotliwości [częstotliwości wyzwalania]. 
 
Przy pomiarze napięcia wynik będzie obliczany na podstawie danych 
sygnału wyświetlonego i danych sygnału wybranych w trybie „Odniesie-
nie” [„Respect”]. 
 
 

Uwaga: 
Za pomocą kursorów (CURSOR) powinno się mierzyć 
sygnały złożone. 

 
18.3.1 Auto On Off [Pomiar automatyczny włączony / wyłączony) 
Gdy pomiar automatyczny Auto jest włączony (On), to jego wynik jest 
wyświetlany na polu odczytowym, w prawym, górnym rogu ekranu [np. 
DC(CH2):100 µ V]. [CHx] oznacza kanał źródłowy, [Tr] – sygnał wyzwa-
lający. Czasem jest wyświetlany symbol „?”. Sygnalizuje on brak sygna-
łu lub, że sygnał ten jest niewystarczający. 
Jeśli uaktywniono funkcję regulacji „variable”, a z nią również regulację 
czułości lub podstawę czasu (w położeniach nieskalibrowane), to wy-
świetlony symbol „:” będzie zastąpiony przez „>”. 
 
18.3.2 Meas. Type [Typ pomiaru] 
Jeśli uaktywni się tę funkcję, to pokrętłem INTENS (2) można wybrać 
dany typ pomiaru. Odpowiednio zmieni się obraz widoczny w polu od-
niesienia „Respect”. 
 
Przy pracy w jednym kanale będzie sygnalizowany kanał aktualnie ak-
tywny. W trybach tych, w których są aktywne dwa kanały będzie wy-
świetlony symbol         . Po naciśnięciu przycisku „Reference” można 
pokrętłem INTENS (2) wybrać kanał odniesienia. 
 
18.3.3 Respect [Odniesienie] 
Wyświetlony symbol Tr sygnalizuje, że pomiar jest wykonywany w od-
niesieniu do aktywnego kanału. Na przykład, jeśli do wyzwalania używa 
się sygnału z kanału 1 [CH1], to wynik będzie odniesiony do tego sy-
gnału. 
 
Jeśli pomiar napięcia wykonuje się w odniesieniu do kanału aktywnego. 
W tych trybach, w których jest aktywnych kilka kanałów, wyświetlony 
symbol pokrętła INTENS         sygnalizuje możliwość wyboru różnych 
kanałów. 
 
(19) Pokrętło ustawiania poziomu A/B [LEVEL A/B] 
Pokrętło LEVEL umożliwia ustawianie poziomu sygnału wyzwalającego 
tj. napięcia, czyli poziomu sygnału, który spowoduje wyzwolenie biegu 
podstawy czasu w momencie, w którym sygnał osiągnie ten poziom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W większości trybów Yt zostanie wyświetlony na ekranie symbol poło-
żenia na osi pionowej, oznaczający punkt sygnału, w którym nastąpiło 
wyzwolenie. Symbol wyzwalania „zaparkuje” na drugiej linii siatki skali 
licząc od dołu w tych trybach pracy, w których nie ma bezpośredniej za-
leżności między sygnałem wyzwalającym a punktem wyzwalania. 
 
W normalnym trybie wyzwalania pokrętłem LEVEL można przesunąć 
symbol wyzwalania w dowolne miejsce. W trybie automatycznego wy-
krywania wartości międzyszczytowej, można wybierać między mię-
dzyszczytowymi wartościami sygnału. 
 
Symbol wyzwalania można przesuwać wyłącznie w pionie. Zakres 
przesuwania tego symbolu jest ograniczony po to, aby symbol ten nie 
zastąpił innej informacji wyświetlonej na ekranie oscyloskopu. W mo-
mencie, w którym symbol wychodzi poza siatkę skali, jego kształt zmie-
nia się. Zmiana ta sygnalizuje, w którym kierunku symbol wyzwalania 
wychodzi poza siatkę skali. 
 
Wyłącznie praca analogowa: Zależnie od rodzaju podstawy czasu po-
krętło regulacji poziomu (LEVEL) będzie miało wpływ na wyzwalanie 
podstawy czasu A i B. Aby w menu „Podstawa czasu” (Time Base) 
można było wybrać tryb podstawy czasu należy nacisnąć przycisk HOR 
(30). W trybie szukania („Search”) [w trybie przemiennej podstawy cza-
su] ostatnie ustawienie poziomu wyzwalania podstawy czasu A pozo-
staje ważne [lewa część siatki skali], o ile podstawa czasu B zostanie 
przełączona w tryb podstawy wyzwalanej. [Menu „Time Base” („Pod-
stawa czasu”): ustawia zbocze sygnału wyzwalającego na narastające 
lub opadające]. Od tego momentu można regulować pokrętłem LEVEL 
A/B wyzwalanie podstawy czasu B. Będzie wyświetlony drugi punkt wy-
zwalania i oznaczony symbolem „B”. 
 
(20) Przycisk MODE [Rodzaj pracy] 
Naciskając ten przycisk, otwiera się menu wyzwalania („Trigger”), w 
którym można wybrać wyzwalanie: automatyczne (Auto), normalne 
(Normal), jednorazowe (Single) [wyzwalane przemiatanie]. Wybierając 
zbocze wyzwalania („Slope”) można wyzwalać sygnały o dowolnym 
kształcie. W przypadku sygnałów telewizyjnych należy wybrać opcję 
„Video”, a następnie nacisnąć przycisk FILTER (21), aby dla zespolo-
nego sygnału wizyjnego wybrać specjalny tryb wyzwalania. 
 
Przy pracy cyfrowej jest też możliwy tryb logiczny („Logic”). Pozwala on 
na wyzwalanie sygnałów logicznych. Opis tego typu wyzwalania jest 
podany w punktach FILTER (21) (filtr) i SOURCE (22) (źródło). 
 
Przy pracy XY są wyłączone przyciski: MODE (20), FILTER (21) i SO-
URCE (22), gdyż przy pracy XY nie ma wyzwalania. 
 
20.1 Auto [Wyzwalanie automatyczne] 
Wyzwalanie automatyczne [Auto] jest aktywne, gdy nie jest podświetlo-
ny przycisk NORM (24). W trybie „Auto” analogowa podstawa czasu 
względnie wychwytywanie sygnału [praca cyfrowa] będzie uruchamiana 
okresowo, praktycznie nawet wtedy, gdy nie będzie sygnału lub, gdy z 
powodu nieprawidłowych ustawień, nie są generowane impulsy wyzwa-
lające. Nie można wyzwalać sygnałów o częstotliwości < 20 Hz, gdyż 
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automatyczny start podstawy czasu występuje przed momentem poja-
wienia się sygnału. Wyzwalanie automatyczne jest możliwe z lub bez 
wykrywania wartości szczytowej. W obu trybach będzie aktywne pokrę-
tło regulacji poziomu A/B (19) [LEVEL A/B]. 
 
W trybie wykrywania wartości szczytowej zakres regulacji poziomu jest 
ograniczony do wartości międzyszczytowej napięcia sygnału. Bez wy-
krywania wartości szczytowej, można ustawić każdy poziom sygnału. 
Jeśli ustawi się taki poziom, że nie są generowane impulsy wyzwalają-
ce, to automatyczne wyzwalanie nie będzie w żadnym wypadku powo-
dować rozpoczęcia biegu podstawy czasu. Zatem sygnał pozostanie 
widoczny, lecz będzie niewyzwalany. 
Zależnie od tego czy wykrywanie wartości szczytowej jest aktywne czy 
też nie, zależy ono od trybu i ustawień funkcji „FILTER” [typ sygnału 
wyzwalającego (sprzężenie)]. Tryb aktywny w danym momencie jest 
sygnalizowany w trakcie kręcenia pokrętłem regulacji poziomu „LEVEL” 
zachowaniem się” wyświetlonego symbolu wyzwalania. 
 
20.2 Normal [Wyzwalanie normalne] 
Jeśli świeci się dioda LED NORM (24), to sygnalizuje ona wybranie wy-
zwalania normalnego. W normalnym trybie wyzwalania będzie wyłą-
czone zarówno wychwytywanie wartości szczytowej jak i automatyczny 
start podstawy czasu. Zatem gdy przy pracy analogowej sygnał wyzwa-
lający jest niewystarczający, to ekran oscyloskopu pozostaje ciemny. 
Przy pracy cyfrowej (DSO) wychwytywanie sygnału także zostaje za-
trzymane chyba, że wybierze się przewijanie ekranu (roll). 
W trybie tym nie ma ograniczeń odnośnie dolnej częstotliwości sygna-
łów. 
 
20.3 Single [jednorazowe przemiatanie / wychwytywanie] 
W trybie jednorazowego przemiatania / wychwytywania po uaktywnie-
niu się trybu wybrana podstawa czasu zaakceptuje tylko jeden impuls 
wyzwalający potrzebny do wykonania jednorazowego cyklu przemiata-
nia lub odpowiednio jednorazowego wychwycenia sygnału. Zaświeci się 
dioda NORM-LED. Wyzwalanie automatyczne jest wyłączone. 
Więcej szczegółowych informacji na temat precyzyjnej obsługi podano 
w opisie przycisku RUN/STOP (6). 
 
(21) FILTER [filtr - przycisk] 
Po naciśnięciu tego przycisku będzie zależeć od wybranego trybu MO-
DE (20) [Zbocze, sygnał wideo, sygnał logiczny (Edge, Video, Logic)], 
które menu będzie można wybrać. Przy pracy XY są wyłączone przyci-
ski: MODE (20) (rodzaj pracy), FILTER (21) (filtr) i SOURCE (22) (źró-
dło), co oznacza, że nie można wyzwalać obrazu XY. 
 
21.1 Menu: Edge [zbocze] 
Jeśli przez naciśnięcie przycisku MODE (20), a po naciśnięciu przyci-
sku FILTER (21) zostanie przywołane menu wyzwalania [„Trigger”], a 
następnie zostanie wybrana w nim funkcja wyzwalania zboczem 
(„Edge”), to na ekranie oscyloskopu pojawi się menu „Edge” (zbocze). 
Więcej informacji na ten temat i dane techniczne podano w punkcie 
„Trigger copupling” (typ sygnału wyzwalającego (sprzężenie)] w menu 
„FILTER” pod tytułem „Wyzwalanie i podstawy czasu”. 
 
21.1.1 Trig. Filter – filtr wyzwalania 
-  AC: Sygnał wyzwalający jest sygnałem przemiennym doprowadza-

nym za pośrednictwem dużego kondensatora po to, aby uzyskać 
małą wartość częstotliwości odcięcia. 
Wyświetlanie na polu odczytowym: „Tr:Source, Slope, AC” 

- DC: Sygnał wyzwalający jest sygnałem stałym (d.c.). Nie jest możliwe 
wyzwalanie wartością szczytową. 
Wyświetlanie na polu odczytowym: „Tr:Source, Slope, DC” 

- HF:  Sprzężenie dla sygnałów przemiennych za pomocą małego kon-
densatora tłumiącego sygnały o małych częstotliwościach. Stąd też 
obraz sygnału i obliczony sygnał wyzwalający nie są już identyczne. 
Przy pracy cyfrowej symbol punktu wyzwalania znajdzie się w stanie 
„zaparkowania” i nie będzie reagował na obracanie pokrętłem regu-
lacji poziomu A/B [LEVEL A/B (19]. Przy pracy analogowej wyświe-
tlanie symbolu punktu wyzwalania zostaje wyłączone. Ze względu na 
to, że kombinacja sprzężenia HF i LF lub tłumienia zakłóceń (Noise 
Reject) nie ma znaczenia to, że opcje obydwu menu nie będą poka-
zane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyświetlanie na polu odczytowym: „Tr:Source, Slope, HF” 
- LF: Sygnał wyzwalający jest doprowadzany za pośrednictwem filtru 

dolnoprzepustowego po to, aby stłumić składowe o wysokich często-
tliwościach. Ponieważ już wcześniej stłumił on sygnały w.cz., zatem 
tryb tłumienia zakłóceń zostaje automatycznie wyłączony. 
Wyświetlanie na polu odczytowym: „Tr:Source, Slope, AC lub DC, 
LF” 

- Tłumienie zakłóceń (Noise Reject): Tłumienie sygnałów zakłócają-
cych oznacza zawężone pasmo wzmacniacza wyzwalania, a w kon-
sekwencji mniejsze szumy sygnału wyzwalania. 
Wyświetlanie na polu odczytowym: „Tr:Source, Slope, AC lub DC, 
NR”. 

 
21.1.2 Slope [zbocze] 
Wybór zbocza oznacza, czy będzie wyzwalać narastający czy też opa-
dający fragment sygnału. Poziom sygnału wyzwalania ustawia się po-
krętłem LEVEL A/B (19). 
 
W trybie „Both” (oba) – będą wyzwalać oba zbocza sygnału. Tak też 
będzie w trybie jednorazowego przemiatania. Funkcja ta umożliwia wy-
świetlanie np. wykresów oka. 
 
21.2 Menu: Video [menu wyzwalania sygnałami telewizyjnymi] 
Aby otrzymać wyświetlenie menu „Video” należy postępować w sposób 
następujący: wyświetlić menu wyzwalania „Trigger” naciskając przycisk 
MODE (20), wybrać opcję „Video”, a następnie nacisnąć przycisk FIL-
TER (21). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w p. „Video” 
[wyzwalanie sygnałami telewizyjnymi] w rozdziale „Wyzwalanie i pod-
stawy czasu” i danych technicznych oscyloskopu. 
Są dostępne następujące ustawienia: 
 
21.2.1 Frame, line [Ramka, linia] 
Zależnie od dokonanych ustawień wyzwalanie będzie miało miejsce 
impulsami synchronizacyjnymi ramki lub linii. Wybór ten będzie miał 
wpływ też na inne pozycje menu. 
Wyświetlanie na polu odczytowym: „Tr:Source, TV”. 
 
21.2.1.1 Frame [Ramka] 
- ALL (wszystkie): W trybie tym można wyzwalać impulsami synchro-

nizacyjnymi każdej połowy ramki. 
- Even (parzyste): W trybie tym mogą wyzwalać wyłącznie impulsy 

synchronizacyjne parzystych połówek ramek. 
- Odd (nieparzyste): W trybie tym mogą wyzwalać wyłącznie impulsy 

synchronizacyjne nieparzystych połówek ramek. 
 
21.2.1.2 Line [Linia] 
- All (wszystkie): W trybie tym mogą wyzwalać wszystkie impulsy syn-

chronizacyjne linii. 
- Line No (numer linii): Do wyzwalania jest stosowany impuls linii o 

określonym numerze – wybiera się go pokrętłem INTENS (2). 
- Line min: Do przełączenia z powrotem na możliwie najmniejszy nu-

mer linii wystarczy naciśnięcie jednego przycisku. 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.2.2 Norm [Tryb normalny] 
Przyciskiem tym wybiera się standard amerykański: 525 linii i 60 Hz lub 
europejski: 625 linii i 50 Hz. Z każdą zmianą standardu zmienia się też 
automatycznie liczba linii. 
 
21.2.3 Polarity [Polaryzacja] 
Zespolone sygnały wizyjne mogą mieć polaryzację zarówno dodatnią 
jak i ujemną. Wybór właściwej jest bardzo ważny, gdyż oscyloskop po-
winien być wyzwalany sygnałami synchronizacji, a nie zawartością wi-
deo. 
Dodatnia polaryzacja jest określona przez zawartość wideo, która jest 
bardziej dodatnia niż sygnały synchronizacji i na odwrót. 
Jeśli polaryzacja zostanie wybrana niewłaściwie, to nie będzie żadnego 
wyzwalania, nie będzie wyzwalany obraz lub będzie brak wychwytywa-
nia sygnału. 
 
21.3 Menu: Logic [Sygnał logiczny -tylko przy pracy cyfrowej] 
Poniższy opis dotyczy wyboru źródła wyzwalania i poziomów logicz-
nych tj. funkcji dostępnych w menu „Trig. Source” („Źródło wyzwalania”) 
przywoływanym naciśnięciem przycisku „SOURCE” (źródło) (22). 
 
Jeśli poniższe warunki są spełnione, to można łączyć różne ustawienia: 
- praca cyfrowa (DSO), 
- menu wyzwalania przywoływane przyciskiem „MODE (20)”, 
- wybrano funkcję „Logic” (wskazanie na polu odczytowym ekranu: 
„Tr:Logic”), 
- naciśnięto przycisk FILTER i otworzono menu „Logic”. 
 
21.3.1 AND, OR - operacje iloczynu i odpowiednio sumy logicznej  
 
21.3.2 True, false [Prawdziwy, fałszywy] 
Dotyczy to braku zmiany znaku lub zmiany znaku sygnału wyjściowego 
iloczyny lub sumy logicznej. 
 
(22) Przycisk SOURCE [Źródło] 
Naciskając ten przycisk przywołuje się różne rodzaje menu zależnie od 
wybranego wcześniej trybu wyzwalania [przycisk MODE (20)]: zboczem 
(Edge), sygnałem wideo (Video), sygnałem logicznym (Logic). Przy 
pracy XY przyciski: MODE (20), FILTER (21) i SOURCE (22) są wyłą-
czone, gdyż nie powinny być wyzwalane obrazy otrzymywane przy pra-
cy XY. 
W menu „Źródło wyzwalania” („Trigger SOURCE”), jest wybierane źró-
dło sygnału wyzwalania. Dostępne opcje zależą od aktualnego trybu 
pracy oscyloskopu. 
 
22.1 Edge-video [Wyzwalanie zboczem / sygnałem wideo] 
22.1.1 CH1 (Kanał 1) 
Warunki: praca analogowa lub cyfrowa, wybrane wyzwalanie zboczem 
(„Edge”) lub sygnałem wideo („Video”). Kanał 1 będzie zatem źródłem 
wyzwalania, nie zależnie czy sygnał z tego kanału jest wyświetlany czy 
też nie. Wskazanie na polu odczytowym ekranu: „Tr:CH1,[Slope], Filter 
[TV]”. 
 

 
22.1.2 CH2 [Kanał 2] 
Warunki: praca analogowa lub cyfrowa, wybrane wyzwalanie zboczem 
„Edge” lub sygnałem wideo „Video”. Kanał 2 będzie źródłem wyzwala-
nia, niezależnie czy sygnał z tego kanału jest aktualnie wyświetlany czy 
też nie. Wskazanie na polu odczytowym ekranue: „Tr:CH2,[Slope], Fil-
ter[TV]”. 
22.1.3 CH3 [Kanał 3] 
Warunki: praca cyfrowa, włączony kanał 3/4 („CH3/4 On”) [przyciskiem 
(36)], wyzwalanie zboczem „Edge”. Sygnał logiczny w kanale 3 będzie 
wyzwalał, jeśli zostaną tylko spełnione warunki odnośnie poziomu. Jeśli 
zostanie naciśnięty przycisk CH3/4 (36), to poziom wyzwalania będzie 
wskazany w menu „CH3/4” i w razie potrzeby można go zmienić. 
Wskazanie na polu odczytowym ekranu: Tr:CH3, Slope”. 
22.1.4 Kanał 4 (CH4) 
Warunki: praca cyfrowa, włączony kanał 3/4 („CH3/4” On”) [przyciskiem 
(36)], wyzwalanie zboczem („Edge”). Jeśli warunki zostaną spełnione, 
to sygnał w kanale 4 będzie wyzwalać. Po naciśnięciu przycisku CH3/4 
(36) poziom wyzwalania będzie wskazywany w menu „CH3/4” i w razie 
potrzeby będzie można go zmienić. Wskazanie na polu odczytowym 
ekranu: „Tr:CH4, Slope”. 
22.1.5 Alt 1/2 [Wyzwalanie przemienne] 
Warunki: praca analogowa, „Wyzwalanie zboczem” [„Edge Triggering”]. 
Wyzwalanie przemienne jest to wyzwalanie sygnałami z kanałów 1 i 2, 
jak to opisano w sekcji „Wyzwalanie przemienne” w rozdziale „ Wyzwa-
lanie i podstawy czasu”. Należy zaznaczyć, że w tym trybie wyzwalania 
widoczne na ekranie zależności czasowe między dwoma sygnałami są 
bez znaczenia i mogą prowadzić do fałszywych wniosków, położenie 
względne dwóch sygnałów zależy wyłącznie od ich kształtu i wybranego 
poziomu wyzwalania. 
W trybie dwukanałowym [DUAL] wyzwalanie przemienne jest możliwe 
wyłącznie w połączeniu z dwukanałową, przemienną pracą oscylosko-
pu. Jeśli wybierze się wcześniej pracę siekaną, dwuśladową [przycisk 
VERT/XY (32)] > DUAL chop], to po wybraniu wyzwalania przemienne-
go, praca ta zostanie zmieniona automatycznie na przemienną. Po wy-
łączeniu trybu „Alt. 1/2” można ponownie wybrać pracę siekaną dwu-
śladową. Wskazanie na polu odczytowym ekranu: „Tr:alt, Slope, Filter”. 
22.1.6 External [Wyzwalanie zewnętrzne] 
W trybie tym sygnał wyzwalający jest pobierany z kanału 4 [CH4 TRIG 
EXT (39)]. Wskazanie na polu odczytowym ekranu: ”Tr:alt, Line, Slope. 
 

Uwaga: 
Wyzwalanie zewnętrzne przy pracy cyfrowej jest możli-
we tylko wtedy, gdy nie są aktywne kanały 3 i 4 oraz w 
menu wyzwalania „Trigger” wybrano wyzwalanie zbo-
czem „Edge” lub sygnałem wideo „Video” [przycisk 
MODE (20)]. 

 
22.1.7 AC Line [Wyzwalanie siecią] 
Sygnał wyzwalający jest pobierany z sieci zasilającej oscyloskop. Patrz 
też sekcja „Wyzwalanie siecią” w rozdziale „Wyzwalanie i podstawy 
czasu”. Wskazanie na polu odczytowym ekranu: „Tr:alt, Line, Slope”. 
 
22.2 Wyzwalanie sygnałem logicznym 
Wyzwalanie sygnałem logicznym jest tylko możliwe przy pracy cyfrowej. 
Aby wybrać menu wyzwalania „Trigger”, a następnie wyzwalanie sygna-
łem logicznym „Logic”, należy nacisnąć przycisk MODE (20), po czym 
należy nacisnąć przycisk „Źródło wyzwalania” [„Source” (22)]. Wyświetli 
się menu wyzwalania sygnałem logicznym „Logic”, w którym można do-
konać następujących ustawień: 
22.2.1 Source CH1, CH2, X H L [Źródła sygnału wyzwalania] 
Ten przycisk funkcyjny znajdujący się obok wyświetlonego wskazania: 
„Source CH1 CH1” służy do wyboru jednego kanału, który ma służyć 
jako źródło wyzwalania. Pozostałe przyciski funkcyjne służą do wyboru 
poziomu logicznego: H = poziom wysoki, L = poziom niski, symbol X 
oznacza, że będą wyzwalać oba poziomy. 
22.2.2 CH3, X, L 
Tym przyciskiem funkcyjnym wybiera się poziomy H lub L. X oznacza, 
że oba poziomy będą wyzwalać. 
22.2.3 CH4, X, L 
Tym przyciskiem funkcyjnym wybiera się poziomy: H lub L. X oznacza, 
że oba poziomy będą wyzwalać. 
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(23) Sygnalizacja wyzwalania TRIG’d [nie działa przy pracy XY] 
Ta dioda LED zaświeca się, gdy układ podstawy czasu odbierze sygnał 
wyzwalający. Zależy to od sygnału wyzwalającego, czy dioda LED bę-
dzie już pulsować, czy też pozostanie jedynie zaświecona. 
 
(24) Sygnalizacja wyzwalania normalnego [NORM] 
Dioda ta sygnalizuje świeceniem włączony tryb normalny przy założe-
niu, że nie wybrano wyzwalania automatycznego „Auto”. Ten tryb pracy 
można wybrać po przywołaniu naciśnięciem przycisku [MODE (20)] 
menu wyzwalania „Trigger”. Świecenie się diody sygnalizuje, że ekran 
oscyloskopu będzie pozostawał ciemny tak długo, aż nie pojawi się od-
powiedni sygnał wyzwalający. 
 
(25) Sygnalizacja trybu podtrzymania HOLD-OFF [tylko przy pracy 

analogowej] 
Dioda ta zaświeca się, gdy ustawi się wartość czasu martwego na >0%, 
ostrzega ona użytkownika, że czas martwy większy od wartości mini-
malnej może spowodować mniejszą szybkość przemiatania podstawy 
czasu, a stąd ciemniejszy obraz. Ustawienie czasu martwego wymaga 
naciśnięcia przycisku HOR (30), którym przywołuje się menu podstawy 
czasu „Time base”. Można zmieniać wyłącznie czas martwy podstawy 
czasu A. 
Patrz sekcja „Ustawianie czasu martwego” w rozdziale „Wyzwalanie i 
podstawy czasu”. 
 
(26) Przycisk: X-POS DELAY 
Przyciskiem tym zmienia się funkcję pokrętła HORIZONTAL (27). 
 
26.1 Praca analogowa 
Przycisk sygnalizuje aktualnie wybraną funkcję pokrętła zgodnie z opi-
sem na płycie czołowej: 
niepodświetlony: pokrętło regulacji położenia na osi X 
podświetlony na zielono: regulacja czasu opóźnienia 
 
26.1.1 X-POS 
Jeśli przycisk jest niepodświetlony, to pokrętło HORIZONTAL (27) funk-
cjonuje jako pokrętło regulacji położenia na osi X tzn. przesuwa obraz w 
kierunku poziomym (pokrętło przesuwu). 
 
Ta regulacja położenia jest szczególnie przydatna wtedy, gdy jest włą-
czona funkcja rozciągu (ekspansji) [MAG. x 10 (29]. Funkcja MAG po-
woduje rozciągnięcie wyświetlonego przebiegu dziesięciokrotnie w sto-
sunku do środka ekranu. Za pomocą tego pokrętła można przesuwać 
na ekranie ten fragment przebiegu, którego szczegóły chce się oglądać. 
 
26.1.2 DELAY [opóźnienie] 
Aby zmienić funkcję pokrętła HORIZONTAL (27) na „Delay” (opóźnie-
nie), należy postępować w sposób następujący: 
 
Nacisnąć przycisk HOR (30) – spowoduje to wyświetlenie menu pod-
stawy czasu „Time base”. Następnie należy wybrać funkcję „Search” 
(szukanie) lub „B only” (tylko podstawa czasu B), po czym jeśli ten 
przycisk zostanie naciśnięty, to funkcja pokrętła zostanie zmieniona. 
Zostanie on podświetlony, co sygnalizuje użytkownikowi, że pokrętło 
służy teraz do regulacji czasu opóźnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W trybie szukania „Search” oba ślady [podstawy czasu A i B] pracują 
przemiennie. W przeciwieństwie do trybu poprzedniej podstawy czasu 
„A only” (tylko podstawa czasu A), na śladzie A jest widoczny sektor o 
większej jaskrawości. Sektor ten można przesuwać pokrętłem czasu 
opóźnienia w sposób ciągły. Odstęp czasowy między punktem startu 
podstawy czasu A, a początkiem rozświetlonego sektora jest czasem 
opóźnienia. Informacja ta jest też wyświetlana na polu odczytowym 
ekranu w postaci wskazania [„Dt:…”] i jest pomocna przy szukaniu 
miejsca rozświetlonego sektora, który czasem może być bardzo mały. 
Jeśli wybierze się tylko podstawę czasu B „B only”, to podświetlony sek-
tor nie będzie już widoczny, lecz nadal można używać funkcji opóźnie-
nia „DELAY”. 
 
Przy nieaktywnej funkcji wyzwalania B „B Trigger” podstawa czasu B 
zacznie swój bieg po upłynięciu czasu opóźnienia podstawy czasu A. 
 
26.2 Praca cyfrowa 
Przycisk sygnalizuje aktualnie wybraną funkcję zgodnie z opisem na 
płycie czołowej: 
niepodświetlony: pokrętło funkcjonuje jako regulacja położenia na osi X 
podświetlony na zielono: pokrętło funkcjonuje jako regulacja czasu 
opóźnienia 
 
26.2.1 X-POS 
Jeśli przycisk ten nie jest podświetlony, to pokrętło HORIZONTAL (27) 
funkcjonuje jako pokrętło regulacji położenia czasu wyzwalania na osi X 
tzn. przesuwa symbol punktu wyzwalania w poziomie. Pozwala to wy-
świetlać fragmenty przebiegu przed i po wystąpieniu wyzwalania. Funk-
cje te zwykło nazywać się Pre-Trigger (przed wystąpieniem wyzwala-
nia) i Post-trigger (po wystąpieniu wyzwalania). Jeśli symbol punktu wy-
zwalania jest umieszczony w środku ekranu, to na ekranie, na polu od-
czytowym pojawi się wskazanie „TT:0s”, stąd też wskazanie czasu wy-
zwalania jest zawsze odnoszone do środka ekranu. Wartości czasu ze 
znakiem dodatnim są wartościami czasu po wystąpieniu wyzwalania 
„Post-trigger”, a ze znakiem minus wartościami czasu przed momentem 
wyzwalania „Pre-trigger”. 
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk X-POS DELAY, to zostanie przywoła-
ne menu „Hor-Knob”, zawierające następujące opcje: 
1. Centre: Naciśnięcie przycisku funkcyjnego „Center” ustawia czas 

wyzwalania na środek ekranu. Na polu odczytowym ekranu pojawia 
się wskazanie”Tt:0s”, co jest ustawieniem standardowym. 

2. Coarse On Off: Zmienia szybkość pokrętła HORIZONTAL z regulacji 
zgrubnej (coarse on) na dokładną (coarse off). 

 
26.2.2 DELAY [Opóźnienie] 
Przycisk ten zostanie podświetlony, jeśli przyciskiem HOR (30) zostanie 
przywołane menu podstawy czasu „Time base” i zostania wybrana 
funkcja szukania „Search”. Następnie można użyć pokrętła HORIZON-
TAL (27) do wybrania tego fragmentu obrazu podstawy czasu, który ma 
być następnie rozciągnięty w czasie. 
W trybie szukania „Search” obrazy normalny i rozciągnięty są wyświe-
tlane jednocześnie. Rozciągnięty fragment sygnału będzie widoczny na 
normalnym obrazie jako sektor o zwiększonej jaskrawości świecenia. 
Długość sektora zależy od ustawienia drugiej „Z”, podstawy czasu, któ-
ra jest oznaczona wskazaniem na polu odczytowym „Z…” i jest równa 
czasowi biegu podstawy czasu B. 
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(27) HORIZONTAL (pokrętło) 
Różne funkcje tego pokrętła zależą od trybu pracy i są przedstawione w 
opisie przycisku X-POS DELAY (26). 
 
(27) TIME/DIV.- SCALE-VAR [pokrętło] 
Pokrętło jest używane zwykle do wyboru szybkości podstawy czasu, 
lecz ma też inne funkcje zależne od trybu pracy. Przy pracy XY pokrętło 
to jest wyłączone. 
 
28.1 Praca analogowa 
28.1.1 Wybór podstawy czasu A w jednostce miary czas/cm 
Funkcja ta jest aktywna, jeśli w menu podstawy czasu: ”Time Base” 
[przycisk HOR (30)] wybierze się opcję„Tylko podstawa czasu A” („A 
only”) oraz zostanie wyłączona, czyli ustawiona na off opcja „A variable 
On Off”. 
Kręcąc pokrętłem w lewo zmniejsza się, a kręcąc w prawo – zwiększa 
szybkość podstawy czasu. Szybkość tę można wybrać z zakresu od 
500 ms/cm do 50 ns/cm w sekwencji 1-2-5 i będzie ona skalibrowana. 
Na polu odczytowym ekranu pojawi się wskazanie ustawienia [np. 
„A50ns”]. 
 
28.1.2 Wybór podstawy czasu B w jednostce miary czas/cm 
Funkcja ta jest aktywna, jeśli w menu podstawy czasu: ”Time Base” 
[przycisk HOR (30)] wybierze się opcję „Search” lub „Tylko podstawa 
czasu B” („B only”) oraz zostanie wyłączona, czyli ustawiona na off 
opcja „B variable On Off”. 
Kręcąc pokrętłem w lewo zmniejsza się, a kręcąc w prawo – zwiększa 
szybkość podstawy czasu. Szybkość tę można wybrać z zakresu od 20 
ms/cm do 50 ns/cm w sekwencji 1-2-5 i będzie ona skalibrowana. Na 
polu odczytowym ekranu pojawi się wskazanie szybkości [np. „B50ns”]. 
Podstawa czasu B pozwala wyświetlać fragmenty podstawy czasu A na 
rozciągniętej skali podstawy czasu. Oznacza to, że szybkość podstawy 
czasu B musi być zawsze większa od podstawy czasu A. Zatem z wy-
jątkiem wartości 50 ns/cm, nie można ustawiać podstawy czasu B takiej 
samej jak podstawa czasu A. 
Więcej danych na ten temat można znaleźć w sekcji „Podstawa czasu 
B [Druga podstawa czasu/Opóźnienie/Wyzwalanie [Praca analogowa] 
w rozdziale „Wyzwalanie i podstawy czasu”. 
 
28.1.3 Variable [regulacja podstawy czasu] 
Pokrętła TIME/DIV-SCALE-VAR można też używać do zmiany szybko-
ści podstawy czasu w sposób ciągły, lecz nieskalibrowany. W górnej 
części przycisku HOR (30) zostanie podświetlony napis „VAR”, co sy-
gnalizuje, że podstawa czasu nie jest skalibrowana i, że przycisk ma te-
raz tę funkcję. 
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy nacisnąć przycisk HOR (30), 
co spowoduje przywołanie menu podstawy czasu „Time base”. Zależnie 
od tego czy wybrano wcześniej podstawę czasu A czy B zostanie wy-
świetlone wskazanie „A variable On Off” lub „B variable On Off”. W tym 
momencie można przyciskiem funkcyjnym wybrać opcję On (włączone) 
lub Off (wyłączone). 

Aby zasygnalizować użytkownikowi oscyloskopu, że podstawa czasu 
jest teraz nieskalibrowana wskazanie pola odczytowego „:” zostanie te-
raz zastąpione przez „>” poprzedzające wskazanie jednostki czas/cm 
[np. „A>500ns” i „B>200ns”]. W taki sam sposób będą też zaznaczone 
wyniki pomiaru czasu / okresu za pomocą kursora. 
 
28.2 Praca cyfrowa 
28.2.1 ZOOM OFF (rozciąganie  wyłączone) [wybór podstawy czasu A 

w jednostce czas/cm] 
Aby tak jak przy pracy analogowej ustawić funkcję pokrętła TIME/DIV – 
SCALE –VAR na szybkość podstawy czasu A należy naciskając przy-
cisk HOR (30) wybrać menu rozciągania „Zoom”, a następnie wybrać 
opcję „off” (wyłączone),. Jeśli jest aktywna funkcja „Rozciąganie wyłą-
czone” [„Zoom off”], to zawsze będzie wyświetlana zawartość całej pa-
mięci. 
Kręcąc pokrętłem w lewo zmniejsza się, a kręcąc w prawo zwiększa 
szybkość podstawy czasu. Zależnie od wychwytywania / wyświetlania 
sygnału można ustawiać wartość podstawy czasu w zakresie od 50 
cm/s do 5 ns/cm w sekwencji 1-2-5 [wskazanie na polu odczytowym np. 
„A:50ns”] i będzie ona skalibrowana. Przy pracy cyfrowej nie ma funkcji 
„variable”, tak jak ma to miejsce przy pracy analogowej. 
 
28.2.2 Search-Zoom Only [tylko wyszukiwanie z rozciąganiem -wybór 

szybkości podstawy czasu w trybie rozciągania (Zoom)] 
W menu rozciągania Zoom, po naciśnięciu przycisku HOR (30) można 
wybrać jedną z funkcji „Search” (szukanie) lub „Zoom only” (tylko roz-
ciąganie). Opcja „Zoom Off” (rozciąganie wyłączone) jest równoważna 
podstawie czasu A przy pracy analogowej. Przy wybraniu funkcji „Zoom 
only” (Tylko rozciąganie)można rozciągnąć na cały ekran fragment ob-
razu wyświetlanego w trybie „Zoom off” (rozciąganie wyłączone). Jest to 
możliwe, gdyż oscyloskop dysponuje bardzo pojemną pamięcią wystar-
czająca do realizacji opcji wychwytywania / wyświetlania. Obraz wy-
świetlony w trybie „Zoom Off” jest uzyskiwany na podstawie całej za-
wartości pamięci. Przy wybraniu funkcji „Search” (szukanie), są widocz-
ne obrazy uzyskane zarówno w trybie „Zoom off” jak i „Zoom only”. Przy 
wybraniu opcji „Zoom only” będą wyświetlone wyłącznie obrazy rozcią-
gnięte. 
 
(29) MAGx10 [przycisk] 
Tylko przy pracy analogowej: naciśnięcie tego przycisku powoduje włą-
czenie rozciągu x 10. Nie będzie wyświetlone menu. 
Jeśli na przycisku MAG jest podświetlony napis „x10”, to oznacza to, że 
funkcja rozciągu jest aktywna. W lewej, górnej części pola odczytowego 
pojawi się wskazanie ustawionej wartości podstawy czasu podanej w 
jednostce czas/cm. 
W zależności od rodzaju podstawy czasu włączenie funkcji rozciągu 
będzie miało następujące skutki: 
 
29.1 „Time base A only” [„Tylko podstawa czasu A”] 
Obraz zostanie rozciągnięty dziesięciokrotnie w odniesieniu do środka 
ekranu, odpowiednio zostanie ustawione wskazanie czas/cm. 
 
29.2 „Search” [Szukanie] [Podstawy czasu A i B pracujące prze-

miennie 
Nie będzie żadnego wpływu na podstawę czasu A. Szybkość podstawy 
czasu B wzrośnie dziesięciokrotnie, zatem obraz podstawy czasu B zo-
stanie rozciągnięty dziesięciokrotnie w kierunku osi X. 
 
29.3 „B only” [„Tylko podstawa czasu B] 
Szybkość podstawy czasu wzrośnie dziesięciokrotnie, a stąd też i obraz 
zostanie rozciągnięty dziesięciokrotnie w kierunku osi X. 
 
(30) HOR [przycisk] 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozwinięcie menu „Podstawa cza-
su” („Time Base”). Zawartość tego menu zależy od wybranego rodzaju 
pracy. 
 
30.1 Praca analogowa 
Są dostępne poniższe tryby pracy: 
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30.1.1 A only [Tylko podstawa czasu A] 
Pracować będzie tylko podstawa czasu A. Będzie wyświetlone tylko 
wskazanie „A…” widoczne polu odczytowym w lewym, górnym rogu 
ekranu. Szybkość podstawy czasu A będzie się ustawiać pokrętłem TI-
ME/DIV-SCALE-VAR. Naciskając przycisk MAG x 10 można rozciągnąć 
obraz dziesięciokrotnie w stosunku do środka ekranu. Spowoduje to 
dziesięciokrotny wzrost szybkości podstawy czasu. Jeśli zmieni się tryb 
z podstawy czasu A na „Search” („szukanie”) lub „B only” („tylko pod-
stawa czasu B”), to wszystkie nastawy podstawy czasu A będą nie-
zmienione, włącznie z wyzwalaniem. 
 
30.1.2 Search [Szukanie] 
Tryb ten zakłada przemienną pracę podstaw czasu. Na ekranie, na polu 
odczytowym będą wyświetlone wskazania szybkości obu podstaw cza-
su [„A…” i „B…”]. Pokrętłem TIME/DIV-SCALE-VAR będzie można 
ustawiać szybkość podstawy czasu B. 
W trybie przemiennej pracy podstaw czasu część obrazu podstawy 
czasu A będzie miała zwiększoną jaskrawość świecenia. Fragment o 
zwiększonej jaskrawość można przesunąć w kierunku poziomym za 
pomocą pokrętła HORIZONTAL (27), przy założeniu, że jej funkcję tę 
ustawiono na „Delay” („opóźniona”). Ma to znaczenie, jeśli został pod-
świetlony przycisk X-POS DELAY (26). Długość sektora o zwiększonej 
jaskrawości jest określona przez szybkość podstawy czasu B i jest rów-
na czasowi biegu podstawy czasu B. Zatem fragment podstawy czasu 
A o zwiększonej jaskrawość zostanie rozciągnięty na cały ekran, atak 
jak wyświetlony przy podstawie czasu B, a następnie rozciągnięty. Po-
łożenie na osi Y przebiegu jest takie samo, gdy jest on wyświetlany przy 
podstawie czasu A jak i B. Oznacza to jednak, że jeden obraz będzie 
zastępowany przez drugi. Aby zwiększyć czytelność i oddzielić te prze-
biegi wyświetlone na ekranie, można do obrazu podstawy czasu B do-
dać sztuczny offset Y. Należy wtedy nacisnąć przycisk CH1/2-
CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15), co spowoduje przywołanie me-
nu „Pos/Scale”. Nacisnąć następnie przycisk funkcyjny „TB B”. Spowo-
duje to, że pokrętło przesuwu POSITION 1 będzie pracować jako po-
krętło regulacji położenia obrazu wyświetlonego przy podstawie czasu 
B. [Rozdzielenie śladów]. Patrz też 13.1.5 „Przesuw Y drugiej podstawy 
czasu”. Funkcja ta ma sens tylko w trybie szukania („Search”) i jest nie-
dostępna w innych trybach. Również w trybie „Search” jest dostępny 
rozciąg x 10 przez naciśnięcie przycisku ekspansji MAG x 10 (29). 
Funkcja rozciągu będzie miała wpływ wyłącznie na podstawę czasu B. 
 
30.1.3 „B only” [„Tylko podstawa czasu B”] 
W trybie tym będzie wyświetlana tylko podstawa czasu B, a ekranie, na 
polu odczytowym będzie wskazywana w lewym, górnym rogu tylko 
szybkość podstawy czasu B [„B…”]. Szybkość podstawy czasu B bę-
dzie można ustawiać pokrętłem TIME/DIV-SCALE-VAR. 
Ekspansja x10 jest dostępna przez naciśnięcie przycisku MAG x 10 
(29). Powoduje to rozciągniecie obrazu na cały ekran. 
 
30.1.4 B trigger -        Edge [Wyzwalanie B – zbocze narastające] 
W trybie tym podstawa czasu B nie startuje natychmiast po upływie 
czasu opóźnienia, lecz oczekuje w gotowości na następny sygnał wy-
zwalający. Ma to tę korzyść, że jest wtedy usuwane każde wahanie sy-
gnału (jitter), jednak regulacja czasu opóźnienia ma teraz tylko taki 
efekt, że podstawa czasu B będzie skakać z okresu do okresu sygnału. 
Przy takim ustawieniu obraz wyzwoli zbocze narastające. 
Pokrętłem regulacji poziomu (wyzwalania) LEVEL A/B (19) można 
ustawiać poziom wyzwalania podstawy czasu B. Jest możliwy tylko wy-
bór wyzwalania normalnego i sprzężenia dla sygnałów stałych (d.c.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wszystkie parametry podstawy czasu A pozostają zapisane i przecho-
wywane w pamięci oscyloskopu: [LEVEL, auto lub normal, Slope, co-
upling] (poziom, praca automatyczna lub normalna, wyzwalanie zbo-
czem, typ sygnału]. Na polu odczytowym oprócz czasu opóźnienia 
[„Dt:…”] są również wyświetlane parametry wyzwalania B: „BTr:slope, 
DC”. W trybie szukania „Search” symbol punktu wyzwalania będzie po-
przedzony literą „B”. Wzmiankowana zmiana czasu opóźnienia nie 
spowoduje ciągłego przesuwania fragmentu obrazu podstawy czasu A 
o zwiększonej jaskrawości obrazu podstawy czasu B, lecz będzie ska-
kać z okresu na okres sygnału. 
 
Jeśli symbol poziomu wyzwalania podstawy czasu B zostanie przesu-
nięty na zewnątrz przebiegu reprezentującego sygnał wyświetlony przy 
podstawie czasu A, to podstawa czasu B już nie będzie już więcej wy-
zwalana i zatem nie będzie też wyświetlana. Tak samo będzie w trybie 
„Tylko podstawa czasu B”. 
 
30.1.5 B trigger -            Edge [Wyzwalanie B – zbocze opadające] 
Z wyjątkiem wyzwalania zboczem opadającym funkcja ta jest identycz-
na z opisaną powyżej w p. [30.1.4] 
 
30.1.6 B trigger – OFF [Wyzwalanie B – wyłączone] 
Podstawa czasu B rozpocznie swój bieg po upływie ustalonego czasu 
opóźnienia. W trybie tym można zmieniać w sposób ciągły czas opóź-
nienia, który można oglądać na sektorze obrazu podstawy czasu A o 
zwiększonej jaskrawości. Wadą jest, że mogą pojawić się wtedy waha-
nia (jitter) podstawy czasu B o bardzo dużym czasie opóźnienia. 
Ze względu na to, że w trybie wyzwalania sygnału podstawa czasu B 
nie pracuje, pokrętła regulacji wyzwalania podstawy czasu B będą wy-
łączone, gdyż dotyczą one tylko podstawy czasu A. 
 
30.1.7 A variable – On Off [Regulacja podstawy czasu A „A variable” – 

włączona / wyłączona] 
Jeśli wybierze się opcję „On” (włączone), to pokrętło TIME/DIV-SCALE-
VAR (28) będzie funkcjonować jako pokrętło regulacji szybkości pod-
stawy czasu A (variable). W menu będzie dostępny tylko tryb opcji pod-
stawy czasu A. 
Pełny opis działania tego pokrętła podano w p. „28.1.3 Variable [Regu-
lacja podstawy czasu]. 
 
30.1.8 B variable – On Off [Regulacja podstawy czasu B „B variable” – 

włączona / wyłączona] 
Jeśli wybierze się opcję „On” (włączone), to pokrętło TIME/DIV-SCALE-
VAR (28) będzie funkcjonować jako pokrętło regulacji podstawy czasu 
B (variable). Pełny opis działania tego pokrętła podano w p. „28.1.3 Va-
riable [Regulacja podstawy czasu]. 
 
30.1.9  Holdoff…% [ustawianie czasu martwego] 
W tym trybie można wybrać pokrętłem INTENS (2) wartość czasu mar-
twego z zakresu od 0 do 100%. Wartości > 0 wydłużają czas oczekiwa-
nia po zakończeniu cyklu przemiatania na moment, kiedy będzie mógł 
zacząć się następny cykl, co powoduje zmniejszenie szybkości powta-
rzania i ew. wygaszenie ekranu. Stan ten jest sygnalizowany świece-
niem się diody HOLD-OFF LED (25). Funkcja regulacji czasu martwego 
(hold-off time) dotyczy wyłącznie podstawy czasu A. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Regulacja cza-
su martwego” w rozdziale „Wyzwalanie i podstawy czasu”. 
30.2 Praca cyfrowa 
W menu rozciągania „Zoom” są dostępne następne funkcje podstawy 
czasu: 
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30.2.1 Off [wyłączone] 
Gdy jest wyłączona funkcja rozciągania „Zoom Off”, to jest aktywna tyl-
ko podstawa czasu A. Na plu odczytowym, w lewym górnym rogu ekra-
nu pojawia się wskazanie „A…”. W tym momencie pokrętłem TIME/DIV-
SCALE-VAR (28) można już ustawić szybkość podstawy czasu. 
30.2.2 Search [szukanie] 
Część obrazu podstawy czasu A będzie miała zwiększoną jaskrawość 
świecenia i ten fragment będzie też wyświetlony na całym ekranie. Za 
pomocą pokrętła HORIZONTAL (27) można przesuwać podświetlony 
mocniej sektor i rozciągnięty obraz, przy założeniu, że jest podświetlony 
przycisk X-POS DELAY (26), co oznacza aktywny tryb opóźnienia („De-
lay”). Długość sektora o zwiększonej intensywności zależy od szybkości 
podstawy czasu Z. Położenie obu obrazów na osi Y jest takie same, 
stąd też są one nałożone na siebie. Aby rozdzielić je i zwiększyć w ten 
sposób czytelność można dodać do podstawy czasu Z sztuczny offset 
Y. Aby przywołać menu „Pos./Scale”, należy nacisnąć przycisk CH1/2-
CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM (15). 
Następnie należy nacisnąć przycisk funkcyjny „Z”. Teraz pokrętło prze-
suwu POSITION 1 będzie funkcjonować jako pokrętło regulacji położe-
nia Y dla podstawy czasu Z. Jako, że ma to sens tylko w trybie szuka-
nia („Search”), regulacja ta nie jest dostępna w innych rodzajach pracy. 
30.2.3 Zoom only [Tylko rozciąganie] 
Będzie wyświetlona tylko podstawa czasu Z, a stąd na na polu odczy-
towym ekranu oscyloskopu pojawi się wskazanie „Z…”. Pokrętło TI-
ME/DIV-SCALE-VAR ma wpływ wyłącznie na podstawę czasu B. 
 
(31) CH1 [kanał 1 - przycisk] 
Po naciśnięciu tego przycisku rozwija się menu, które zawiera następu-
jące opcje związane z kanałem 1 (CH1) (34) i sygnałem wyświetlonym 
w tym kanale. 
31.1. AC DC [a.c./d.c.] 
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie z sygnału prze-
miennego (a.c.) na stały (d.c.) i na odwrót. Wybrany tryb będzie wi-
doczny na polu odczytowym ekranu po nastawie czułości. Wyświetlony 
symbol „~” oznacza sygnał przemienny (a.c.), a symbol „=” - sygnał sta-
ły (d.c.). 
31.1.1 DC coupling [sprzężenie dla sygnału wejściowego stałego] 
Sygnał będzie doprowadzany do wzmacniacza odchylania pionowego 
bezpośrednio z gniazda BNC, a następnie przez tłumik. Rezystancja 
wejściowa wynosi 1 MΩ - we wszystkich położeniach tłumika. 
31.1.2 AC coupling [sprzężenie dla sygnału wejściowego przemienne-

go] 
Między gniazdem BNC a tłumikiem jest umieszczony kondensator blo-
kujący składową stałą sygnału i powodujący odcięcie dolnych częstotli-
wości poczynając od ok. 2 Hz. Ma to wpływ na kształt i amplitudę sy-
gnałów zawierających składowe o małych częstotliwościach. Jeśli skła-
dowa stała w sygnale lub wypełnienie w sygnale impulsowym zmienia 
się, to kondensator będzie ładować się lub rozładowywać. Spowoduje 
to chwilowe przesunięcie obrazu wzdłuż osi Y. 
 
31.2 Ground On Off [włączenie / wyłączenie masy] 
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje dołączenie wejścia wzmacniacza 
do źródła sygnału lub do masy. Jeśli wejście to zostanie dołączone do 
masy, to na ekranie pojawi się symbol masy występujący po nastawie 
czułości, w tym samym miejscu, w którym poprzednio był wyświetlony 
typ sygnału wejściowego (sprzężenie). W pozycji przełącznika odpo-
wiadającej połączenia wejścia z masą i przy wyzwalaniu automatycz-
nym będzie widoczny ślad, co jest pomocne przy ustawianiu położenia 
śladu na osi Y np. w środku ekranu bez odłączania sygnału. Na polu 
odczytowym pojawi się wtedy symbol (⊥) oznaczający napięcie 0 V, 
który będzie blisko środkowej linii pionowej siatki skali i będący odnie-
sieniem zerowym we wszystkich trybach pomiarowych. Po przełączeniu 
z powrotem „na sygnał” można określić jego amplitudę w stosunku do 
ustawionego wcześniej odniesienia zerowego. 
31.3 Invert On Off [odwrócenie polaryzacji sygnału – funkcja do-

stępna wyłącznie przy pracy XY] 
Naciskając kolejno ten przycisk przełącza się między sygnałem w kana-
le 1 odwróconym i nieodwróconym. Na polu odczytowym ekranu zosta-
nie zasygnalizowany fakt odwrócenia polaryzacji obrazu przez umiesz-
czenie poziomej kreski nad symbolem kanału 1. Funkcja inwersji nie 
będzie miała wpływu na sygnał wyzwalania otrzymywany z kanału 1. 
31.4 Probe submenu [Submenu sondy] 

Naciśniecie tego przycisku powoduje rozwinięcie się submenu sondy 
dołączonej do wejścia kanału 1 [„CH1 probe”]. 
31.4.1 *1 -*10 - *100 - *1000. 
Istnieje możliwość wyboru współczynnika tłumienia sondy od 1 do 
1000. Wybrana wartość jest automatycznie uwzględniana przy wska-
zywaniu czułości i wyników pomiarów. 
31.4.2 Auto [automatyczna identyfikacja sondy] 
Jeśli zostanie wybrany tryb „Auto”, to oscyloskop rozpozna dołączoną 
do niego sondę firmy HAMEG ze złączem identyfikacyjnym i uwzględni 
wartość jej współczynnika tłumienia. Zidentyfikowany współczynnik tłu-
mienia zostaje wyświetlony na polu odczytowym po napisie „auto”. 
Dołączenie sondy niezawierającej specjalnego złącza spowoduje wy-
świetlenie symbolu „auto*1”, a sonda będzie traktowana jako z ustawio-
nym współczynnikiem tłumienia 1:1. 
31.5 Variable On Off [włączenie / wyłączenie regulacji „variable”] 
Jeśli zostanie uaktywniona funkcja VAR, to zostanie podświetlony napis 
VAR na przycisku CH1 (31). Wskazanie „:” na polu odczytowym zosta-
nie zastąpione przez „>” [np. „CH1>5mV”]. Sygnalizuje to też w każdym 
trybie pomiarowym z użyciem kursora, że czułość nie jest skalibrowana. 
Pokrętło VOLTS/DIV-SCALE-VAR (16) będzie funkcjonować jako po-
krętło regulacji „variable”. Można nim zmieniać wartość czułości w spo-
sób ciągły w zakresie od 1 mV/cm do 20 V/cm. 
 
(32) VERT/XY [przycisk] 
Przycisk ten włącza lub wyłącza menu odchylania pionowego „vertical”. 
Menu pozwala na wybieranie trybów pracy wzmacniaczy odchylania 
pionowego. 
32.1 CH1 [kanał 1] 
Jeśli wybierze się opcję „CH1”, to tylko zostanie włączony tylko kanał 1, 
a oscyloskop będzie pracować w trybie Yt. Również na polu odczyto-
wym będą wyświetlane parametry kanału 1 (czułość, odwrócony / nie-
odwrócony, typ sygnału wejściowego (sprzężenie)]. 
Chociaż na polu odczytowym nie pojawi się symbol kanału 2, to można 
go użyć, np. jako wejście wyzwalania. Jego elementy manipulacyjne 
będą aktywne, lecz efekty ich działania nie będą na ekranie widoczne. 
 
32.2 CH2 [kanał 2] 
Jeśli wybierze się opcję „CH2”, to będzie aktywny tylko kanał 2, oscylo-
skop będzie pracować w trybie Yt, a na polu odczytowym będą wyświe-
tlane tylko parametry tego kanału. 
Chociaż na polu odczytowym nie pojawi się symbol kanału 1, to można 
go użyć, np. jako wejścia wyzwalania. Jego elementy manipulacyjne 
będą aktywne, lecz efekty ich działania nie będą na ekranie widoczne. 
32.3.1 DUAL trace alt./chop [Tryb dwuśladowy – praca przemienna / 

siekana] 
W trybie dwuśladowym oba kanały są włączone, a ich parametry są wi-
doczne na polu odczytowym. Oprócz wskazania czułości można tam 
odczytać czy jest włączona praca przemienna „alt” czy też siekana 
„chp”. Zwykle tryb wybiera się automatycznie przez wybór szybkości 
podstawy czasu, lecz można go ustawić bezpośrednio przyciskiem 
funkcyjnym. Przy szybkościach podstawy czasu do 500 ms/cm do 500 
µ s/cm oscyloskop będzie używał pracy siekanej, a przy szybkościach 
od 200 µ s/cm do 50 ns/cm – pracy przemiennej. Dotyczy to nierozcią-
gniętych podstaw czasu. Zalecanym trybem jest praca przemienna, i to 
zawsze, gdy jeden kanał jest wyświetlany przy pełnym przemiataniu, po 
każdym cyklu przemiatania przychodzi wtedy kolej na kanał następny. 
Przy wolnych szybkościach podstawy czasu powoduje to nieprzyjemne 
migotanie obrazu, a przy nieco wolniejszych podstawach zaczyna być 
widoczne przełączanie kanałów. Dlatego też wyświetlanie przejmuje 
praca siekana, w której oba kanały są przełączane z pewną dużą czę-
stotliwością i dzięki temu są oba widoczne przy każdej szybkości pod-
stawy czasu. Przy szybkich podstawach czasu, jest to jednak tryb nie-
odpowiedni gdyż może stać się widoczne przełączanie i może interfe-
rować z sygnałem użytecznym. 
 
32.3.3 DUAL [praca cyfrowa] 
Przy pracy cyfrowej oscyloskopu w jego układ jest włączany przetwor-
nik analogowo/cyfrowy (po jednym w każdym kanale), dzięki czemu 
można mierzyć w każdym z nich jednocześnie. Stąd nie jest potrzebne 
przełączanie kanałów i wyświetlanie związanych z tym informacji. 
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32.4 ADD [dodawanie] 
W trybie dodawania [ADD] sygnały z obu kanałów są dodawane alge-
braicznie i wyświetlane jako jeden sygnał sumacyjny. Oboma pokrętła-
mi regulacji położenia (przesuwu) można zmienić położenie tego prze-
biegu na osi Y. Jeśli przebieg z jednego kanału zostanie odwrócony, to 
zostanie wyświetlona różnica obu przebiegów. Na polu odczytowym 
będzie widoczny tylko jeden symbol „0V”. Tryb „ADD” jest sygnalizowa-
ny przez umieszczenie między wskazaniami czułości obu kanałów  
symbolu „+”. Przy pracy cyfrowej na końcu śladu będzie wyświetlony 
symbol „1+2”. 
Należy zaznaczyć, że w trybie tym wyniki pomiarów z użyciem kurso-
rów będą tylko wtedy poprawne, gdy czułości obu kanałów będą takie 
same, w przeciwnym wypadku na polu odczytowym zostanie wyświe-
tlony symbol „CH1<>CH2”. 
W trybie ADD nie można wykonywać automatycznego pomiaru napię-
cia. Na polu odczytowym pojawia się wskazanie: „n/a” – niedostępne. 
Ze względu na to, że sygnały wyzwalania są pobierane z wejść oscylo-
skopu, a nie z sygnału sumacyjnego, dla symbolu punktu wyzwalania 
nie ma stąd prawdziwego odniesienia. Przy pracy analogowej symbol 
ten będzie zatem wyłączony. Jednak jest aktywne pokrętło LEVEL A/B 
(19). 
Przy pracy cyfrowej symbol czasu wyzwalania jest wyświetlany na jed-
nej linii powyżej najniższej linii siatki skali. Wskazuje on w ten sposób 
pozycję czasu wyzwalania wraz z sygnałem i można go zatem przesu-
wać wyłącznie w kierunku poziomym. 
 
32.5 XY [praca XY] 
W trybie tym sygnał z kanału 1 przesuwa ślad w kierunku X, stąd też na 
polu odczytowym jest wyświetlane wskazanie „CHX…”. Z kolei sygnał z 
kanału 2 przesuwa ślad w kierunku Y, stąd też na polu odczytowym bę-
dzie widoczny raczej symbol „CH…” niż „CH2…”. 
Ze względu na to, że przy pracy XY nie biorą udziału podstawy czasu, 
nie jest wyświetlana informacja z nimi związana. Także są wyłączone 
układy wyzwalania tak, że również nie jest wyświetlana informacja ich 
dotycząca. 
Jest też wyłączony rozciąg MAG x 10 (29). Po prawej stronie siatki skali 
i powyżej wyświetlonych wartości czułości będą widoczne symbole „0-
Volt” mające postać trójkątów. 
Zarówno pokrętła HORIZONTAL (27) jak i POSITION 1 (13) będą prze-
suwać ślad w poziomie. Pozycję Y reguluje się pokrętłem POSITION 2. 
 
32.5.1 Praca analogowa 
Sygnał w kanale 1 nie może być poddany operacji inwersji, stąd też w 
menu CH1 nie ma takiej pozycji [przycisk CH1 (31)]. Pokrętło TI-
ME/DIV-SCALE-VAR (28) jest wyłączone. 
Należy zaznaczyć, że w przypadku pracy XY analogowej i cyfrowej sze-
rokości pasm oraz różnice faz różnią się znacznie, zatem w trybie prze-
łączania mogą pojawić się zmiany w obrazie sygnału. 
 
32.5.2 Praca cyfrowa (DSO) 
Na polu odczytowym zostanie wyświetlona wartość szybkości próbko-
wania, z którą przetworniki a/c digitalizują sygnały wejściowe. Należy 
ustawić odpowiednią szybkość próbkowania dostosowaną do tych sy-
gnałów. Można ją wybrać pokrętłem TIME/DIV-SCALE-VAR mimo, że 
podstawy czasu są wyłączone. Przy dużych szybkościach próbkowania 
mogą pojawić się przerwy w wyświetlanych figurach Lissajous. Przy 
zbyt małych szybkościach próbkowania, nie będzie natomiast określić z 
obrazu zależności częstotliwościowych sygnałów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaleca się, aby najpierw przyjrzeć się sygnałom wyświetlonym w trybie 
dwukanałowym (DUAL) i ustawić taką szybkość próbkowania, aby 
przynajmniej był wyświetlony jeden okres sygnału. Następnie należy 
wybrać pracę XY. 
W trybie XY, przy pracy cyfrowej (DSO) można odwrócić sygnały w obu 
kanałach. 
 
32.6 Bandwidth Full/20 MHz [Pełne pasmo/20 MHz] 
Tym przyciskiem wybiera się pełne pasmo lub pasmo 20 MHz. 
Full: Pełne pasmo to pasmo podane w danych technicznych oscylo-
skopu. 
20 MHz: Przy założeniu, że tryby pomiarowe umożliwiają pracę w peł-
nym paśmie [tj. ≥ 5 mV/cm], można je zredukować do 20 MHz (-3 dB), 
aby tym samym stłumić zakłócenia w.cz. Na polu odczytowym zostanie 
wyświetlony symbol BWL = ograniczone pasmo. Ograniczenie pasma 
ma miejsce w obu kanałach i dotyczy zarówno pracy analogowej jak i 
cyfrowej. Przy pracy cyfrowej X-Y ograniczenia są takie same jak w try-
bie Yt. Przy analogowej pracy X-Y ograniczenia dotyczą tylko kanału 2. 
 
(33) CH2 [kanał 2 – przycisk] 
Naciśniecie tego przycisku powoduje rozwinięcie menu CH2, które udo-
stępnia następujące opcje: 
 
33.1 AC DC 
Naciskając ten przycisk przełącza się typ sprzężenia (sygnału wejścio-
wego) oscyloskopu z a.c. na d.c i na odwrót. Na polu odczytowym są 
wyświetlane nad wskazaniem czułości odpowiednio symbole „~” lun „=”. 
 
33.1.1 DC coupling [sprzężenie dla sygnału wejściowego stałego] 
Sygnał będzie doprowadzany do wzmacniacza odchylania pionowego 
bezpośrednio z gniazda BNC (35), za pośrednictwem tłumika. Rezy-
stancja wejściowa jest stała i wynosi 1 MΩ niezależnie od wybranej 
czułości. 
 
33.1.2 AC coupling [sprzężenie dla sygnału wejściowego przemienne-

go] 
Między gniazdem BNC a tłumikiem jest umieszczony kondensator blo-
kujący składową stałą sygnału i powodujący odcięcie dolnych częstotli-
wości poczynając od ok. 2 Hz. Sygnały o małych częstotliwościach są 
dzięki temu mniej lub bardziej różniczkowane, co ma wpływ na ich 
kształt i amplitudę. 
Jeśli składowa stała w sygnale zmienia się, np. zmienia się współczyn-
nik wypełnienia sygnału impulsowego, to kondensator będzie ładować 
się lub rozładowywać. Spowoduje to chwilowe przesunięcie obrazu 
wzdłuż osi Y. 
 
33.2 Ground On Off [włączenie / wyłączenie masy] 
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje dołączenie wejścia wzmacniacza 
do źródła sygnału lub do masy. Jeśli sygnał zostanie odłączony lub 
wejście oscyloskopu zostanie dołączone do masy, to na ekranie pojawi 
się symbol masy występujący po nastawie czułości. Przy wyzwalaniu 
automatycznym będzie widoczny ślad w położeniu odniesienia, co mo-
że być używane jako odniesienie masy 0 V. Na polu odczytowym poja-
wi się symbol (⊥) oznaczający 0 V, który będzie blisko środkowej linii 
pionowej siatki skali, będący odniesieniem zerowym we wszystkich try-
bach pomiarowych. Po przełączeniu z powrotem „na sygnał” można 
mierzyć napięcie stałe w odniesieniu do położenia śladu 0 V. 
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33.3 Invert On Off [odwrócenie polaryzacji sygnału – funkcja do-

stępna wyłącznie przy pracy XY] 
Naciskając ten przycisk przełącza się między sygnałem odwróconym i 
nieodwróconym. Na polu odczytowym zostanie zasygnalizowany fakt 
odwrócenia polaryzacji obrazu przez umieszczenie poziomej kreski nad 
symbolem kanału. Funkcja inwersji nie będzie miała wpływu na sygnał 
wyzwalania otrzymywany z wejścia kanału. 
 
33.4 Probe submenu [Submenu sondy] 
Naciśniecie tego przycisku powoduje rozwinięcie się submenu sondy 
dołączonej do wejścia kanału 1 [„CH2 probe”]. 
 
33.4.1 *1 -*10 - *100 - *1000 
Istnieje możliwość wyboru jednego z czterech wartości współczynnika 
tłumienia sondy. Wybrana wartość jest automatycznie uwzględniana 
przy wyświetlaniu przebiegów i pomiarach. 
 
33.4.2 Auto [automatyczna identyfikacja sondy] 
Jeśli zostanie wybrany tryb „Auto”, to oscyloskop rozpozna dołączoną 
do niego sondę firmy HAMEG ze złączem identyfikacyjnym i uwzględni 
wartość jej współczynnika tłumienia. Zidentyfikowany współczynnik tłu-
mienia zostaje wyświetlony na polu odczytowym po napisie „auto”. 
Dołączenie sondy niezawierającej specjalnego złącza spowoduje wy-
świetlenie „auto*1”, a sonda będzie traktowana jako z ustawionym 
współczynnikiem tłumienia 1:1. W takim przypadku wartość współczyn-
nika tłumienia należy wprowadzić ręcznie. 
 
33.5 Variable On Off [włączenie / wyłączenie regulacji „variable”] 
Jeśli zostanie uaktywniona funkcja VAR, to zostanie podświetlony napis 
VAR umieszczony na przycisku, co sygnalizuje, że czułość jest teraz 
nieskalibrowana. Wyświetlony na polu odczytowym symbol „:”zostanie 
zastąpiony przez „>” [np. „CH1>5mV”]. Odpowiednio też będą identyfi-
kowane wyniki pomiarów z użyciem kursora. 
Pokrętło VOLTS/DIV-SCALE-VAR (17) będzie funkcjonować jako po-
krętło regulacji „variable”. Można nim zmieniać wartość czułości w za-
kresie od 1 mV/cm do 20 V/cm. 
 
(34) INPUT CH1 [Wejście kanału 1 –  gniazdo BNC] 
Jest to gniazdo sygnałowe – wejście kanału 1. W trybie Yt jest to wej-
ście Y, a w trybie XY - wejście sygnału X. Obudowa gniazda jest połą-
czona z obudową oscyloskopu, a tym samym z uziemieniem ochron-
nym. Pierścień umieszczony dookoła gniazda jest stykiem identyfika-
cyjnym sondy, nie należy doprowadzać do niego napięcia. 
 
(35) INPUT CH2 [Wejście kanału 2 –  gniazdo BNC] 
Jest to gniazdo sygnałowe – wejście kanału 2, czyli wejście Y w trybach 
Yt i XY. Obudowa gniazda jest połączona z obudową oscyloskopu, a 
tym samym z uziemieniem ochronnym. Pierścień umieszczony dookoła 
gniazda jest stykiem identyfikacyjnym sondy, nie należy doprowadzać 
do niego napięcia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(35) CH3/4 [kanał 3/4 – przycisk] 
Przycisk ten dotyczy kanałów 3 i 4. Menu przywoływane tym przyci-
skiem będzie zależeć od aktualnego trybu pracy oscyloskopu. 
 
 

Uwaga! 
Jeśli oscyloskop pracuje w trybie analogowym i wybie-
rze się zewnętrzne źródło wyzwalania [22], to przycisk 
ten nie spełnia wtedy żadnej funkcji i nie powoduje roz-
winięcia menu. 

 
36.1 Praca analogowa 
Przy pracy analogowej przycisk CH3 nie spełnia żadnej funkcji. 
 
36.1.1 CH3 (38) jest wejściem zewnętrznego sygnału wyzwalającego. 
Aby ustawić zewnętrzne wyzwalanie, należy nacisnąć przycisk SOUR-
CE (22) (źródło), wybrać menu „Trig. Source” (menu źródła wyzwala-
nia), a następnie „External” (wyzwalanie zewnętrzne). 
 
36.1.2 Jeśli nie wybierze się wyzwalania zewnętrznego „External”, to 
rozwinie się menu wejścia Z „Z input”. Gdy wybierze się opcję wyłączo-
ne „Off”, to kanał 4 (CH4) nie będzie pracować, gdy natomiast wybierze 
się opcję włączone „On”, to wejście tego kanału będzie funkcjonować 
jako wejście osi Z tj. wejście modulacji jaskrawości świecenia. Wejście 
to jest przeznaczone dla sygnałów TTL, przy czym napięcie o wartości 
szczytowej większej od 1 V spowoduje wyłączenie śladu. 
 
36.2 Praca cyfrowa 
Naciśnięcie przycisku CH3/4 spowoduje zgłoszenie się w trybie Yt me-
nu „CH3/4”. Przy pracy XY przyciski są wyłączone. Menu CH3/4 udo-
stępnia: 
 
36.2.1 Channels On Off [Kanały włączone / wyłączone] 
Jeśli wybierze się opcję włączone „On”, to będą wyświetlane sygnały z 
obu kanałów 3 i 4, a ich gniazda BNC [CH3 (37) i CH4 (38) będą służyć 
jako wejścia sygnałów logicznych. Kanały można zidentyfikować na 
podstawie symboli CH3 i CH4 wyświetlonych na końcach ich śladów. 
Położeniem Y można regulować pokrętłami przesuwu POSITION 1 i 2. 
Aby wybrać tę funkcję, należy postępować następująco: nacisnąć przy-
cisk CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM. (15) – spowoduje to wy-
świetlenie menu „Pos./Scale”, a następnie wybrać CH3/4. 
Oscyloskop mierzy w obu kanałach poziomy logiczne doprowadzonych 
sygnałów używając do tego celu komparatorów. Sygnał wyjściowy z 
każdego komparatora jest jednobitowy. Gdy wybierze się opcję „Off”, to 
oba kanały zostaną wyłączone. 
 
36.2.2 CH3 CH4 
Przyciski te służą do wyboru kanału 3 (CH3) lub kanału 4 (CH4). Okre-
ślają one, którego kanału mają odnosić się ustawienia funkcji: progu 
„Treshold” i sondy „Probe”. Kanały 3 i 4 mogą mieć różne ustawienia 
progu i sondy. 
36.2.3 Treshold [próg] 
Przywołanie tej funkcji powoduje rozwinięcie zależnie od ustawień wy-
branych powyżej menu progu kanału 1 „CH3 Treshold” lub kanału 4 
„CH4 Treshold”. Każde menu poziomu [CH3 Treshold lub CH4 Tres-
hold] udostępnia sześć progów, z których 3 są ustawione na stałe: 
 



 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [„TTL”, „CMOS”, „ECL”], a trzy [„User1”, „User2”, User3”] mogą być 
ustawiane w zakresie pewnych wartości granicznych. Do ustawiania 
progu używa się pokrętła INTENS (2). 
Dla każdego wejścia sygnału logicznego kanałów 3 i 4 można wybrać 
wartość poziomu. Napięcia ≥ od wartości tego poziomu są rozpozna-
wane i wyświetlane jako poziom wysoki „H”. 
Przy wskazywaniu wartości poziomu oscyloskop bierze pod uwagę 
współczynnik tłumienia sondy i zatem zawsze odnosi się do sygnału 
występującego na zakończeniu sondy. Bez sondy [*1] można wybierać 
wartość poziomu za zakresu od -1,9 V do +3 V, a z sondą o tłumieniu 
10:1 [*10] można wybierać odpowiednio z zakresu: od -19 V do +30 V. 
 
36.2.4 Probe [Sonda] 
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje, zależnie od menu wyświetlane-
go w danym momencie, rozwinięcie menu sondy w kanale 3 [„CH3 pro-
be”] lub menu sondy w kanale 4 [„CH4 probe]. W nich można następnie 
wybrać wartości współczynników tłumienia sond. 
 
36.2.4.1 *1 - *10 - *100 - *1000 
W submenu dotyczących sond w kanale 3 [„CH3 probe”] i w kanale 4 
[„CH4 probe”] można wybierać wartości ich współczynników tłumienia: 
1, 10, 100, 1000, a oscyloskop uwzględni wybraną wartość. 
 
36.2.4.2 auto 
Jeśli wybrało się tryb „auto”, to oscyloskop będzie automatycznie roz-
poznawał współczynnik tłumienności sondy firmy HAMEG wyposażonej 
w złącze identyfikacyjne i uwzględniał wartość tego współczynnika przy 
określaniu poziomu przełączania i wyświetlania. 
Sondy bez złącza identyfikacyjnego sondy będą traktowane jako sondy 
o tłumieniu 1:1 [na polu odczytowym zostanie wyświetlone: „auto*1]. 
 
(37) Logic INPUT CH3 [Wejście logiczne kanału 3 – gniazdo BNC] 
Gniazdo BNC jest wejściem sygnału doprowadzanego do kanału 3 
[CH3], które przy pracy cyfrowej oscyloskopu pozwala na wyświetlanie 
sygnałów logicznych w trybie Yt. 
Obudowa gniazda jest połączona z obudową oscyloskopu, stąd też z 
uziemieniem ochronnym. Pierścień dookoła jest stykiem identyfikacyj-
nym sondy. Do styku tego nie należy doprowadzać napięcia. 
 
(38) Logic INPUT CH4 [Wejście logiczne kanału 4 – gniazdo BNC] 
- Gniazdo to przy pracy cyfrowej oscyloskopu może być używane jako 

wejście sygnału doprowadzanego do wejścia kanału 4 lub jako wej-
ście sygnału zewnętrznego wyzwalania. 

- Przy pracy analogowej oscyloskopu gniazdo to może służyć jako wej-
ście sygnału zewnętrznego wyzwalania lub wejście os Z [modulacji 
jaskrawości świecenia]. 

 
Obudowa gniazda jest połączona z obudową oscyloskopu, stąd też i z 
uziemieniem ochronnym. Pierścień dookoła jest stykiem identyfikacyj-
nym sondy. Do styku tego nie należy doprowadzać napięcia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(39) PROBE ADJ. [Kompensowanie sondy – gniazdo] 
W gnieździe tym jest dostępny sygnał prostokątny o wartości międzysz-
czytowej 0,2 V wykorzystywany do kompensowania sond o współczyn-
niku tłumienia 10:1. Częstotliwość sygnału można wybrać naciskając 
przycisk kompensowania sondy „Probe Adj.” i przywołując menu funkcji 
użytkowych „Utilities”. Więcej danych na ten temat można znaleźć w 
sekcji ”Kompensowanie i używanie sondy” w rozdziale „Obsługa i 
wstępne ustawianie”. 
 
(40) PROBE ADJ [Kompensowanie sondy – przycisk] 
Po naciśnięciu tego przycisku otwiera się menu „Utilities”, w którym są 
dostępne dwie opcje: 
 
40.1 COMP. Tester On Off [Tester podzespołów włączony / wyłą-

czony] 
Jeśli wybierze się opcję włączone „On”, to automatycznie jest wybiera-
na praca analogowa oscyloskopu. Na ekranie pojawia się ślad, a na po-
lu odczytowym napis: „Component Tester” [Tester podzespołów]. 
W trybie tym wejściem pomiarowym będą gniazda średnicy 4 mm 
oznaczone napisem „Component Tester”. Patrz też rozdział „Compo-
nent Tester”. 
Po wybraniu opcji wyłączone („Off”) oscyloskop wraca do wszystkich 
poprzednich ustawień. 
 
40.2 Calibrator 1kHz 1MHz [Kalibrator 1 kHz, 1 MHz] 
Zależnie od dokonanych ustawień, na gnieździe PROBE ADJ jest do-
stępny sygnał prostokątny o częstotliwości 1 kHz lub 1 MHz. 
 
(41) COMPONENT TESTER [Tester podzespołów – gniazdo] 
Oba gniazda średnicy 4 mm służą jako dwubiegunowe wejście Testera 
podzespołów. Więcej danych na ten temat można otrzymać w sekcji 
„Tester podzespołów”. 
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