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OSCYLOSKOPY CYFROWE

Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych 
oscyloskopach

Dla wielu klientów poszukuj cych nowego oscyloskopu pojemno  pami ci akwizycji jest bardzo cz sto 
na trzecim lub czwartym miejscu w ród kluczowych parametrów przyrz du. Podstawowymi parametrami, 
które ka dy ma na uwadze, s : pasmo, cz stotliwo  próbkowania czy cz sto  od wie ania przebiegu,
gdy tymczasem fundamentalnym parametrem, który mo e dostarczy  najwi cej korzy ci, jest pojemno
pami ci akwizycji.
W poni szym dokumencie obja nione zosta o znaczenie pojemno ci pami ci akwizycji oscyloskopu i jej 
zale no  od innych parametrów oscyloskopu na podstawie praktycznych przyk adów. 
Je eli jedynym zadaniem oscyloskopu jest rejestracja krótkich lub bardzo szybkich sygna ów, to nale y si
skupi  na wysokiej cz stotliwo ci próbkowania i odpowiednio szerokim pa mie (kluczowym parametrem 
b dzie tu czas narastania). Natomiast je eli sygna  ma by  obserwowany w d ugim okresie czasu i je eli
dodatkowo w sygnale wyst puj  krótkotrwa e zak ócenia w postaci pików lub zaników napi cia, które 
powinny by  poddane analizie, to wtedy absolutnie konieczne jest mie  do dyspozycji du  pami
akwizycji lub odpowiedni  kombinacj  inteligentnego wyzwalania i segmentacji pami ci. 

Przedstawiony ni ej wykres bazuje na prostej zale no ci mi dzy cz stotliwo ci  próbkowania, 
ustawieniem podstawy czasu i wielko ci  pami ci.  

Zale no  tych wszystkich parametrów opisuje poni sze równanie matematyczne:  
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Przekszta caj c powy sze równanie otrzymujemy:  

Widzimy teraz, e je eli ustawimy d u szy czas wy wietlania przebiegu, to jedyn  mo liwo ci  jest zmniejszenie 
cz stotliwo ci próbkowania, poniewa  maksymalna pojemno  pami ci akwizycji jest sta a.

Wykres pokazuje tak e wp yw u ycia ró nych pojemno ci pami ci akwizycji. Jak mo na zauwa y , wi ksza
pojemno  pami ci pozwala utrzymywa  maksymaln  szybko  próbkowania przy d u szych podstawach czasu, co 
umo liwia uzyskanie bardziej szczegó owego obrazu przebiegu w d u szych odcinkach czasowych. 

We my dwie przyk adowe krzywe z wykresu: 

Pami  1 Mpkt. (linia niebieska) pozwala na próbkowanie z cz stotliwo ci  maksymaln  4GS/s dla odcinka 
wy wietlanego przebiegu o d ugo ci 250 µs.
Pami  10 Mpkt. (linia zielona) pozwala na próbkowanie z cz stotliwo ci  maksymaln  4GS/s dla odcinka 
wy wietlanego przebiegu o d ugo ci 25 ms. 

Spójrzmy teraz na przyk ady praktyczne. Zak adamy, e badany sygna  zawiera 8 impulsów. Odleg o  mi dzy 
dwoma impulsami wynosi oko o 8 ms, a ka dy impuls ma kszta t jak na rysunku poni ej.   

Zale no  mi dzy cz stotliwo ci
próbkowania, podstaw  czasu i pojemno ci
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Aby zarejestrowa  wszystkie 8 impulsów w jednym cyklu akwizycji, musimy ustawi  podstaw  czasu na 5 ms/dz. 
Korzystaj c z oscyloskopu z ekranem o 14 dzia kach w poziomie, uzyskujemy ca kowity obszar wy wietlania 
przebiegu o d ugo ci 70 ms. Ustawiony jest tryb wyzwalania zboczem (Edge), rodzaj wyzwalania jest ustawiony na 
wyzwalanie zboczem narastaj cym, a poziom wyzwalania – na 2 V. Aktywna jest funkcja akwizycji przebiegu 
jednorazowego (Single).

Uruchamiamy teraz dwa cykle akwizycji wej ciowego przebiegu impulsowego. Jeden raz w trybie automatycznym 
doboru wielko ci pami ci akwizycji, w którym pojemno  pami ci przebiegu wynosi 140 Mpkt. (standardowa wielko
pami ci w oscyloskopie Rigol serii DS4000) i jeden raz z r cznie ograniczon  wielko ci  pami ci do 1,4 Mpkt. Po obu 
cyklach akwizycji rozci gamy (funkcja Zoom) odcinki przebiegu z zarejestrowanymi pikami napi cia.

Pierwszy cykl akwizycji zosta  wykonany ze zmniejszon  pojemno ci  pami ci (1,4 Mpkt.). W wyniku doboru 
podstawy czasu cz stotliwo  próbkowania spada z maksimum 4 GSa/s do 12,5 MS/s. Przy takich ustawieniach 
wykorzystane zostaje jedynie 875 kpkt. pami ci.
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Gdy rozci gniemy teraz jeden z impulsów, zobaczymy e zak ócenia w rodkowej cz ci impulsu zosta y utracone. 

Przeprowad my teraz akwizycj  tego samego sygna u w trybie Auto Memory, gdzie pojemno  pami ci akwizycji 
wynosi 140 Mpkt.  

W wyniku ustawienia d ugiego czasu wy wietlania i maksymalnej pojemno ci pami ci akwizycji cz stotliwo
próbkowania spada tylko z maksimum 4 GS/s do 2 Gs/s. Przy takich ustawieniach wykorzystanych zostanie 
140 Mpkt. pami ci. Uzyskany obraz przebiegu jest taki sam, jak w poprzednim przypadku, ale po rozci gni ciu
jednego impulsu bardzo wyra nie widoczne s  ró nice.
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Widocznych jest znacznie wi cej szczegó ów przebiegu, a wy wietlony impuls jest prawie identyczny, jak oryginalny. 

Nawet po dalszym rozci ganiu przebiegu mo emy w dalszym ci gu obserwowa  doskona  rozdzielczo  obrazu. 
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Podsumowanie:  

Oscyloskopy Rigol serii DS2000, DS4000 i DS6000 oferuj  bardzo du  pojemno  pami ci akwizycji w standardzie. 
Jest to kluczowy parametr, gdy zadania pomiarowe wymagaj  maksymalnej rozdzielczo ci danych i d ugich czasów 
akwizycji. Akwizycja w d u szych odcinkach czasu i mo liwo  rozci gu krótkich odcinków przebiegu bez utraty 
szczegó owych informacji o sygnale wej ciowym pozwala in ynierom szybko weryfikowa  konstrukcj  projektowanych 
urz dze  lub wcze niej pozna  przyczyny zak óce  w ich pracy, co oszcz dza czas i pieni dze na etapie 
opracowywania nowych konstrukcji. Oscyloskopy Rigol-a cz  du  pojemno  pami ci akwizycji, intuicyjne funkcje 
rejestracji przebiegów i inteligentne wyzwalanie, umo liwiaj c u ytkownikowi bardzo szczegó ow  i dok adn  analiz
badanych sygna ów „offline” w dowolnym terminie.  

O firmie RIGOL:

RIGOL TECHNOLOGIES, INC. jest firm  staj c  si  liderem na rynku urz dze  kontrolno-pomiarowych. 

RIGOL jest cz onkiem rzeczywistym Chi skiego Stowarzyszenia Przemys u Urz dze  Elektronicznych (China 
Electronic Instrument Industry Association) i cz onkiem informuj cym Konsorcjum LXI. Nasz aktualny asortyment 
produktów obejmuje: oscyloskopy cyfrowe, analizatory spektralne w.cz., generatory funkcyjne/arbitralne, multimetry 
cyfrowe, programowalne zasilacze mocy, przyrz dy wirtualne, systemy do analiz chemicznych i wiele innych. 

RIGOL Technologies, Inc. posiada certyfikaty zarz dzania jako ci  ISO 9001:2000 i zarz dzania rodowiskowego 
ISO 14001:2000. Aktualnie oferujemy produkty i us ugi w 60 krajach lub regionach wiata na sze ciu kontynentach 
przez sie  ponad 150 autoryzowanych dystrybutorów i przedstawicieli.  
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