
   35

MiernictwoMiernictwoMiernictwoMiernictwoMiernictwo

ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 2/97

Blok synchronizacji
W poprzednim odcinku omówiliśmy podstawo−

we bloki oscyloskopu: lampę oscyloskopową,
wzmacniacz odchylania pionowego (Y) i generator
podstawy czasu.

Po krótkim zastanowieniu, każdy wnikliwy Czy−
telnik zauważy jednak, że czegoś tu jeszcze braku−
je: wiadomo, że ekran świeci, gdy pada na niego
strumień elektronów, a świecenie szybko zanika
przy braku takiego strumienia. Gdy chcemy naryso−
wać linię poziomą, zwaną linią podstawy czasu,
wystarczy doprowadzić do płytek X przebieg piłok−
ształtny (lub inny) o określonej amplitudzie. Jeśli
częstotliwość podstawy czasu będzie większa niż
kilkudziesiąt herców, wtedy wskutek bezwładności
oka ujrzymy stabilną poziomą linię − obrazy ryso−
wane kolejno w tym samym miejscu zleją się w je−
den. Ale sprawa się skomplikuje, gdy zechcemy
zbadać jakiś szybkozmienny przebieg, doprowa−
dzony do płytek Y. Czy wystarczy jednokrotnie
“narysować” obraz tego przebiegu na ekranie?
Oczywiście nie! Przy jednokrotnym rysowaniu ob−
raz pojawi się na chwilę, mignie tylko na ekranie
i zapewne nie zdążymy ani obejrzeć jego kształtu,
ani tym bardziej zmierzyć napięć i czasu. Aby więc
uzyskać stabilny obraz na ekranie, badany przebieg
należy rysować na ekranie wielokrotnie. Podkreśl−
my to jeszcze raz: obraz musi być rysowany wielo−
krotnie. Jest to bardzo ważna sprawa, ale niezbyt
trudna do wykonania, bowiem ogromna większość
badanych sygnałów ma charakter okresowy, czyli
powtarzalny. (Sposobami zapamiętania i badania
przebiegów jednorazowych czyli niepowtarzal−
nych zajmiemy się trochę później.)

Uzyskanie nieruchomego obrazu przy wielo−
krotnym rysowaniu na ekranie wymaga więc zasto−
sowania jakiegoś układu synchronizacji, aby ryso−
wanie obrazu zaczynało się zawsze w takim sa−
mym punkcie badanego przebiegu. Bez synchroni−
zacji obraz na ekranie będzie się przesuwał lub co
gorsza na ekranie pojawi się wiele wzajemnie prze−
suniętych jednakowych krzywych.

Już na pierwszy rzut oka widać tu dwie możli−
wości synchronizacji: albo będziemy zmieniać
częstotliwość generatora piły (by częstotliwość
przebiegu badanego była wielokrotnością częstotli−
wości podstawy czasu), albo też zastosujemy układ
generatora podstawy czasu, w którym będzie moż−
liwe wprowadzenie opóźnienia, jakby czasu ocze−
kiwania, pomiędzy kolejnymi “zębami piły”.

Pierwszy sposób synchronizacji, przez zmianę
częstotliwości przebiegu piłokształtnego, przedsta−
wiony na rysunku 5a, był stosowany dawniej
w najprostszych i najtańszych oscyloskopach, na
przykład takim, jak pokazano na fotografii 1.

Obecnie ten sposób synchronizacji zupełnie nie
jest wykorzystywany, bowiem płynna zmiana częs−
totliwości “piły” praktycznie uniemożliwia dokład−
niejsze pomiary czasu. Owszem, współczesne os−
cyloskopy mają pokrętło płynnej zmiany współ−
czynnika czasu, ale nie ma to nic wspólnego z syn−
chronizacją, ułatwia tylko niektóre pomiary porów−
nawcze.

Powszechnie stosuje się natomiast drugi sposób
synchronizacji, polegający na wprowadzeniu
określonego opóźnienia między poszczególnymi
“zębami piły”. Pokazano to na rysunku 5b.
W rzeczywistości generator przebiegu piłokształt−

CZĘŚĆ 2

Oscyloskop − najważniejszy
przyrząd pomiarowy
w pracowni elektronika

Rys. 5a. Prosta
metoda synchroni−
zacji.

Rys. 5b.
Wyzwalana
praca
podstawy
czasu.
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nego po uruchomieniu (mówiac językiem tech−
nicznym − po wyzwoleniu), generuje tylko jeden
“ząb piły” i czeka na następny sygnał wyzwalający.
Jeśli taki sygnał nie nadejdzie, generator nie zosta−
nie wyzwolony. Co to znaczy w praktyce?

To, że plamka będzie czekała na wyzwolenie
z lewej strony ekranu (w niektórych oscyloskopach
widać to wyraźnie, w innych plamka w stanie
oczekiwania jest wygaszona). Oczywiście przy
braku sygnału wyzwalającego ekranie nie będzie
żadnego obrazu. Taki rodzaj pracy spotyka się
obecnie praktycznie w każdym oscyloskopie i jest
to tak zwana praca wyzwalana. Odpowiednia po−
zycja przełącznika synchronizacji jest oznaczana
z angielska TRIG(gered), w oscyloskopach radziec−
kich tryb pracy wyzwalanej nazywa się æäóùèé.

Początkujący elektronicy przy pierwszym kon−
takcie z nieznanym oscyloskopem często mają kło−
poty z uzyskaniem obrazu na ekranie, właśnie dla−
tego, że ustawiony jest tryb pracy wyzwalanej.

Ale w większości przypadków nawet przy braku

sygnału na wejściu Y (i przy braku sygnałów wy−
zwalających) na ekranie widać poziomą linię pod−
stawy czasu. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego
właśnie trybu pracy − nazywa się on trybem pracy
automatycznej (ang. AUTO, ros. ABTO). W tym try−
bie, jeśli po wygenerowaniu jednego ząbka “piły”
w ciągu określonego czasu nie nadejdzie z układu
synchronizacji impuls wyzwalający, wtedy specjal−
ny układ opóźniający samoczynnie wyzwoli gene−
rator piły. Ten układ opóźniający, a inaczej mó−
wiąc przytrzymujący, zapewnia pojawienie się ob−
razu (najczęściej poziomej linii) na ekranie także
w przypadku braku sygnału wyzwalającego. Wiele
oscyloskopów wyposażonych jest w pokrętło regu−
lacji tego czasu opóźnienia, czy powstrzymywania.
Jest ono oznaczone HOLD OFF lub çàäåðæêà.
Pokrętło to bywa pomocne w uzyskaniu synchroni−
zacji przy badaniu złożonych przebiegów w trybie
pracy automatycznej (ale przy takich przebiegach
częściej stosuje się tryb wyzwalany).

Blokowy schemat omawianych oscyloskopów
pokazany jest na rysunku 6.

W układzie synchronizacji każdego oscylosko−
pu można znaleźć pokrętło regulacji poziomu wy−
zwalania. Pokrętło to opisane jest TRIG. LEVEL lub
óðîâåíü. Co to właściwie jest ten poziom wyzwa−
lania? Chodzi o ustalenie, w jakim punkcie prze−
biegu ma się pojawiać impuls wyzwalający. Mó−
wiąc opisowo, pokrętło to decyduje na jakiej wyso−
kości na ekranie znajdować się będzie początek
przebiegu zobrazowanego na ekranie − ilustruje to
rysunek 7, pokazujący wygląd ekranu przy różnych
położeniach tego regulatora.

Zwykle blok synchronizacji wyposażony jest też
w przełącznik umożliwiający wybór zbocza prze−
biegu badanego, które będzie wyzwalać generator

Fot. 1. Oscyloskop Mini 4.

Rys. 8. Wybór zbocza wyzwalającego.Rys. 7. Wpływ ustawienia pokrętła poziomu wyzwalania.

Rys. 6. Obwody wyzwalania w oscyloskopie.
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piły. Przełącznik ten bywa opisywany POS./NEG,
 lub po prostu +/−. Działanie tego przełączni−

ka obrazuje rysunek 8.
W badanych układach elektronicznych często

występują przebiegi napięcia o bardziej skompli−
kowanym kształcie, na przykład takie, jak pokaza−
no na rysunku 9, czy takie, jak sygnały wizyjne lub
impulsy występujące w nadajnikach kodu RC−5.
Układ synchronizacji musi wydzielić ze złożonego
przebiegu tylko te składniki, które zapewnią stabil−
ny obraz na ekranie. Zwykle chodzi o wydzielenie
składowej sygnału o najmniejszej częstotliwości.
Najogólniej rzecz biorąc, czym bardziej rozbudo−
wany układ synchronizacji i czym więcej ma prze−
łączników i potencjometrów, tym łatwiej uzyskać
synchronizację wspomnianych złożonych przebie−
gów. Na przykład w oscyloskopach przeznaczo−
nych do różnorodnych badań w laboratoriach spo−
tyka się dodatkowe przełączniki i pokrętła, na
przykład umożliwiające wybór rodzaju sprzężenia
źródła sygnału wyzwalającego z układem synchro−
nizacji. Może to być sprzężenie zmiennoprądowe
(AC), przepuszczajace sygnały zmienne a odcina−
jące składową stałą, sprzężenie stałoprądowe (DC),

gdy przepuszczny jest pełny sygnał, sprzężenie
przez filtr dolnoprzepustowy (LF), przydatne przy
badaniu układów małej częstotliwości, czy wresz−
cie sprzężenie przez filtr górnoprzepustowy (HF),
pomocne przy badaniu sygnałów w.cz.

Natomiast w wielu oscyloskopach, przeznaczo−
nych do serwisu urządzeń wideo, występują pozy−
cje przełącznika oznaczone TV−H i TV−V. W tych
pozycjach w tor synchronizacji włączone są spe−
cjalne separatory służące do wydzielenia z sygnału
telewizyjnego impulsów synchronizacji linii i ram−
ki.

W lepszych oscyloskopach zawsze można spo−
tkać kilkupołożeniowy przełącznik źródła wyzwa−
lania. Okazuje się bowiem, że niekiedy do zsynch−
ronizowania przebiegów sygnał synchronizacji
uzyskuje się nie z przebiegu badanego, tylko z in−
nego, większego sygnału, który jest zsynchronizo−
wany z przebiegiem badanym. Wspomniany prze−
łącznik w pozycji INT lub âíóòð(åííàÿ), umożliwia
synchronizację sygnałem badanym, czyli synchro−
nizację wewnętrzną. W pozycji EXT lub âíåøí(àÿ) do
układu synchronizacji doprowadzony jest sygnał
z zewnątrz przez gniazdo, umieszczone zwykle
blisko omawianego przełącznika. Synchronizację
zewnętrzną stosuje się na przykład przy badaniu
niewielkich sygnałów występujących na tle znacz−
nych szumów albo w układach cyfrowych, gdy do
gniazda synchronizacji zewnętrznej podaje się syg−
nał o najniższej częstotliwości występującej
w układzie. Wreszcie w pozycji oznaczonej LINE
lub ñåòü, przebiegi są synchronizowane napię−
ciem sieci energetycznej 50Hz, co również bywa
przydatne w praktyce.

Nieprzypadkowo układowi synchronizacji po−
święcono tak dużo miejsca: właśnie blok synchro−
nizacji decyduje w dużym stopniu o rzeczywistej
wartości oscyloskopu.

Prosty oscyloskop
Po omówieniu trzech najważniejszych zespo−

łów, można się pokusić o narysowanie schematu
blokowego prostego oscyloskopu. Schemat taki
przedstawiono na rysunku 10. Bardzo niewiele
uwagi poświęcono tu sprawie zasilania, i pozio−
mów sygnałów, ale ten temat nie jest dla użytkow−
nika najważniejszy. Ważniejsze jest natomiast, aby
poznał on ogólne zasady, i zidentyfikował funkcje
poszczególnych regulatorów.

Ułatwieniem jest fakt, że pokrętła i przełączniki
zawsze są pogrupowane według pełnionych funk−
cji. Najczęściej na płycie czołowej narysowane są
ramki oddzielające poszczególne grupy, co znako−
micie ułatwia skorzystanie nawet ze skomplikowa−
nego i bogato wyposażonego w pokrętła i prze−
łączniki oscyloskopu.

A teraz pierwsze zadanie dla czytelników. Na
fotografii 2 pokazano płytę czołową prostego oscy−
loskopu. Czy każdy Czytelnik potrafi określić rolę
wszystkich pokręteł i przełączników?

Należy przy tym wziąć pod uwagę, iż bardzo
często w oscyloskopach występują regulatory ze−
spolone. Przykładowo na fotografii 3 pokazano, że
zewnętrzne pokrętło służy do skokowej regulacji
wzmocnienia, natomiast pokrętło wewnętrzne − do
płynnej regulacji wzmocnienia (przy czym nomi−
nalne współczynniki wzmocnienia podane na skali

Rys. 9. Przykładowy przebieg badany.

Rys. 10. Uproszczony
schemat blokowy
prostego oscyloskopu.
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Fot. 3. Trójfunkcyjny regulator.

uzyskuje się gdy pokrętło to jest skręcone w prawo
do oporu − do zatrzasku). Dodatkowo wewnętrzne
pokrętło można wyciągnąć lub wcisnąć, co daje
możliwość odwrócenia obrazu “do góry nogami”
(ale nie na zasadzie pokazanej na rysunku 8) i jest
przydatne przy niektórych pomiarach.

Tyle w pierwszym odcinku poświęconym oscy−
loskopom. Za miesiąc omówione zostaną oscylo−
skopy wielokanałowe, oscyloskopy z podwójną
podstawą czasu i nowoczesne oscyloskopy cyfro−
we. W dalszej kolejności podane będą praktyczne
informacje o najważniejszych parametrach oscylo−
skopów i wskazówki dotyczące użytkowania tych
przyrządów i zasady przeprowadzania pomiarów.

(red)(red)(red)(red)(red)

 Fot. 2. Prosty oscyloskop jednokanałowy.


