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Тема 6. Цифрові та реєструючі вимірювальні прилади. 

 

Група – Е 19-22/МС. 

Навчальна дисципліна – Електричні та технічні вимірювання. 

Мета – Формувати знання про принцип дії та будову цифрових та 

реєструючих вимірювальних прилади. 

Кількість аудиторних годин – 8 години. 

Тип уроків – Уроки комбіновані. 

Вид уроків – Лекція з елементами бесіди. 

Міждисциплінарні зв’язки – фізика, електротехніка, математика. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1. Цифрові прилади для вимірювання інтервалів часу, частоти, зсуву фаз.  

2. Цифрові вольтметри постійної та змінної напруги (часово-імпульсний, 

інтегрувальний).  

3. Реєструвальні прилади, їх характеристики та сфера застосування. 

4. Світлопроменеві осцилографи.  

5. Електронно-променеві осцилографи.  

6. Цифрові осцилографи.  

 

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ 

 

1. Цифрові прилади для вимірювання інтервалів часу, частоти, зсуву фаз.  

Останнім часом усі аналогові методи і засоби вимірювання частоти 

витісняються цифровими. Це пояснюється розробкою і впровадженням 

високостабільних мір частоти і часу на основі кварцових резонаторів, 

цифрових мікросхем високого ступеня інтеграції, мікропроцесорів для 

обробки вимірювальної інформації. 

Частота fх і період Тх — це взаємно обернені величини (fх=1/Тх), тому вони 

вимірюються, як правило, одним приладом — універсальним частотоміром, 
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який також може вимірювати відношення частот, відношення періодів, 

відхилення (девіацію) частот тощо. 

За допомогою універсальних цифрових частотомірів здійснюють такі два 

основні методи вимірювання: 

зіставлення Nx періодів Тх вимірюваної частоти fх з відомим з високою 

точністю інтервалом часу TN; 

зіставлення Nx періодів То зразкової частоти fо з одним або кількома 

періодами Тх вимірюваної частоти fх. 

Структура цифрового частотоміра, яким реалізується перший метод, 

наведена на рисунку 6.1. Цифровий частотомір працює за таким принципом. 

Сигнал із частотою fх, яку потрібно виміряти, надходить на формувач 

імпульсів, який генерує прямокутні імпульси з періодом повторення Тх, що 

дорівнює періоду повторення вхідних імпульсів і пов'язаний з вимірюваною 

частотою fх залежністю:  

 

Рис. 6.1 – Цифровий частотомір 

 

Мірою частоти у цифровому частотомірі є кварцовий генератор стабільної 

частоти fо. Високі метрологічні характеристики, зокрема високу стабільність 

частоти генератора, забезпечує резонатор, виготовлений з кристала кварцу. 

Відносна нестабільність частоти кварцового резонатора . Імпульси 

кварцового генератора з періодом повторення То=1/fо подаються на 

подільник частоти. На виході подільника частоти формується імпульс, 

тривалість якого в n разів більша за тривалість вхідного імпульсу. Цей 

імпульс на час пТ0 вмикає перемикач, і імпульси з періодом Тх надходять на 
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вхід електронного лічильника імпульсів. Кількість імпульсів з періодом, що 

підраховується лічильником упродовж часу пТо, дорівнює: 

 

Таким чином, число Nx, зафіксоване лічильником, прямо пропорційне 

вимірюваній частоті. 

На рис. 6.2 наведено структуру цифрового хронометра, який реалізує 

другий метод вимірювання. На цифровий хронометр надходять старт-імпульс 

і стоп-імпульс. Інтервал часу між ними необхідно виміряти. Формувач 

імпульсів формує імпульс, тривалість якого дорівнює Тх. Цей імпульс вмикає 

перемикач, і протягом часу Тх на електронний лічильник імпульсів подаються 

імпульси з періодом повторення То з кварцового генератора. Чи-

сло Nx, зафіксоване лічильником імпульсів, прямо пропорційне Тх: 

 

 

Рис.6.2 – Структура цифрового хронометра 

 

Одним з основних параметрів гармонійного коливання, що визначають 

стан коливального процесу в будь-який заданий момент часу, є фаза 

коливання. Поряд з фазою одного коливання становить інтерес і 

співвідношення фаз двох коливань. У цьому випадку говорять про різниці 

фаз (фазовому зсуві), яка визначає взаємодію двох коливань. Необхідність у 

вимірі фаз і різниці фаз виникає при дослідженні фільтрів, підсилювачів, 

знятті фазочастотної характеристики вузлів ТКС і т. П. 
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Для вимірювання різниці фаз застосовують різні методи вимірювань: 

компенсаційні, оосцилографічні, перетворення різниці фаз в часовий 

інтервал, цифровий (дискретного рахунку) і деякі інші. 

Схему з логометричним механізмом наведено на рисунку 6.3. 

Логометричний електродинамічний механізм складається з однієї нерухомої 

котушки 1-1 і двох жорстко скріплених під певним кутом (90°, 60°, 30°) 

рухомих котушок 2-2 і 3-3. 

Кут відхилення рухомої частини механізму залежить від відношення 

струмів рухомих котушок. У нерухомій котушці проходить струм споживача. 

Котушки рухомої частини увімкнені під напругу споживача, причому послі-

довно одній рухомій котушці увімкнено резистор з опором R, а послідовно 

другій — котушку з індуктивним опором X. Параметри електричних кіл 

дібрані таким чином, що струми I1 та I2 мають певний зсув фаз, наприклад 

60°. Рухомі котушки мають бути жорстко скріплені під таким само 

просторовим кутом 60 °. 

Таким чином, відхилення рухомої частини а у кутових градусах 

дорівнюватиме різниці фаз ф в електричних градусах. Шкала може бути 

проградуйована або в градусах (рівномірна шкала), або в значеннях 

соsφ (нерівномірна шкала). 

 

Рис. 6.3 – Електродинамічний фазометр  Рис. 6.4 – Лінійна розгортка 

 

Вимірювання різниці фаз між двома сигналами можна здійснити за 

допомогою двоканального, або двопроменевого осцилографа. 
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Лінійна розгортка. Якщо на один канал осцилографа подати один 

сигнал и1(t), а на другий - інший и2(t), вибрати масштаби на вертикальних 

осях так (рис. 6.4), щоб зображення обох сигналів займало майже весь екран, 

синхронізувати розгортку від одного з сигналів, прийнятого за опорний, то 

можна візуально зняти покази з екрана інтервалу часу Δt між характерними 

однойменними точками (наприклад, точками перетину горизонтальної осі 

при зростанні сигналів) осцилограми. Знявши також покази з екрана періоду 

коливань Т, можна визначити різницю фаз сигналів: 

 

Режим Х-У осцилографа. У цьому режимі на вхід каналу X подається 

сигнал и1(t), а на вхід каналу У - - сигнал и2(t). Якщо масштаб на обох осях 

вибрати таким чином, щоб зображення амплітуд обох сигналів було 

однаковим, то на екрані осцилографа створюється зображення еліпса (рис. 

66.5). Знявши з екрана покази довжини відрізків АВ і СВ, різницю фаз між 

сигналами и1(t) і и2(t)) можна визначити за формулою 

 

 

Рис.6.5 – Режим Х-У осцилографа 

 

2. Цифрові вольтметри постійної та змінної напруги (часово-імпульсний, 

інтегрувальний). 

Цифрові вольтметри (ЦВ) постійного струму становлять найпоширенішу 

групу ЦВП. Вони дозволяють вимірювати напруги від 1 мкВ до 1000 В з 

похибкою 0,01-0,1% при вхідному опорі 109-107 Ом. Аналогово-цифрові 
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перетворювачі в ЦВ будуються на основі різних методів перетворення, однак 

найчастіше застосовують методи врівноваженого перетворення і методи 

інтегрування. АЦП врівноваженого перетворення мають високу швидкодію, 

високу точність перетворення й низьку перешкодостійкість. АЦП 

двотактного інтегрування при порівняно невисокій швидкодії мають високу 

точність і високу завадостійкість. Структурна схема ЦВ урівноваженого 

перетворення показана на рис. 6.6. 

 

 

Рис. 6.6 – Структурна схема ЦВ урівноваженого перетворення  

 

Вимірювана напруга Ux безпосередньо (перемикачі SA1 і SA2 в позиції 

1) або через поділювач напруги (ПН) (перемикачі SA1 і SA2 в позиції 2), за 

допомогою якого вибирається потрібний діапазон вимірювань, а потім через 

фільтр (Ф) або безпосередньо, подається на перемикач SA3. Фільтр 

призначений для відділення сигналу від завад промислової частоти 50 Гц і 

має два виходи із погашенням завади в 40 і 60 дБ відповідно. Фільтр, 

усуваючи завади, одночасно збільшує інерційність ЦВ, і тим інтенсивніше, 

чим глибше погашення завади. Тому якщо необхідності у фільтрі немає, його 

виключають за допомогою переведення SA3 в позицію 1. 

Поділювач напруги має вхідний опір 10 МОм, цим значенням 

визначається вхідний опір вольтметра при вимірюванні напруги понад 3 В. 

Якщо Ux<3, то поділювач напруги вимикається і Ux подається через SA3 і 

SA4 безпосередньо на вхід порівнюючого пристрою (ПП), що має більше 

значення вхідного опору (109-1010 Ом). На другий вхід ПП подається 

напруга, що компенсує UK, що знімається з виходу регульованого 
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поділювача напруги (РПН). Максимальний діапазон U=0-3 В, це пояснюється 

вимогою Ux<3. Регульований поділювач напруги являє собою коло 

резисторів, які перемикаються транзисторним перемикачем, при цьому 

коефіцієнт передачі поділювача Кд прямо пропорційний коду N, що 

подається на перемикач РПН. 

Напруга на вхід РПН ±U0 надходить від джерела опорної напруги (ДОН). 

Очевидно, що UK = Uд ■ U0. Пристрій керування (ПК) автоматично 

встановлює, тобто залежність між кодом і вимірюваною напругою прямо 

пропорційна. Потім код N подається на цифровий відліковий пристрій ЦВП, 

де у вигляді цифр відображається значення вимірюваної напруги. Перемикач 

SA4 має положення 2 і 3 для корекції адитивної і мультиплікативної 

складової похибки ЦВ. 

Цифрові вольтметри мають низький поріг реагування (зазвичай 10 або 1 

мкВ), тому важливо, щоб результат вимірювань мало залежав від похибки 

наведень у вхідному колі ЦВ, рівень яких часто вищий за рівень реагування 

вольтметра. У ЦВП розрізняють завади нормального вигляду й завади 

загального вигляду. Завади нормального вигляду виникають за рахунок дії 

зовнішніх змінних електромагнітних полів. Для зниження цих завад площу 

провідного контуру прагнуть зробити мінімальною і підключати джерело 

живлення до ЦВ коаксіальним кабелем або двома звитими провідниками. 

Завади загального вигляду виникають через розходження потенціалів точок 

заземлення джерела і ЦВП. Завада може містити постійну і змінну складові. 

Захист від завад загального вигляду здійснюється шляхом ретельно 

продуманого і добре виконаного монтажу ЦВП, а також екрануванням 

вхідного кола ЦВ. Внутрішній екран ретельно ізолюють від корпуса ЦВ. 

Внутрішній екран спеціальним третім провідником підключається до 

заземленої точки джерела сигналу. 
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Боротьба із завадами нормального вигляду промислової частоти 50 Гц в 

ЦВ врівноваженого перетворення ведеться за допомогою фільтрів у вхідному 

колі. Як фільтри використовуються подвійні Т-образні мости. 

Переваги ЦВ: висока точність вимірювань; широкі межі вимірювань;  

значна швидкодія; можливість обробки результату вимірювань за допомогою 

комп'ютера. До недоліків ЦВ можна віднести складність схеми і конструкції. 

Сучасна промисловість випускає ряд типів ЦВ: щитові постійного струму 

(OMM 37D) з діапазоном вимірювань від 200мВ до 200В, точністю 0,1%; 

щитові змінного струму (ОМ 47АС); універсальні ЦВ (В7-77 (рис. 6.3)) з 

діапазоном вимірювань 10мкВ-1000В, похибкою вимірювань ±0,05% для 

постійного струму, з діапазоном вимірювань 1мВ-750В, похибкою 

вимірювань ±0,05% для змінного струму. 

 

3. Реєструвальні прилади, їх характеристики та сфера застосування. 

Принцип роботи реєструвальних приладів базується на механічному 

способі запису, що реалізується за допомогою самописців, дає змогу 

одночасно реєструвати до 9 сигналів за точності 1-2 % в діапазоні частоти 0-

15 Гц. 

Перо самописця закріплене на дугоподібному тримачі, що дає змогу 

записувати процес у прямокутній системі координат. Якщо перо 

закріплюють на рамці за допомогою важеля, то використовують стрічку, яка 

розграфлена коловими дугами. 

Осцилографічний спосіб запису за допомогою світлопроменевих 

осцилографів дає змогу на кожному з них реєструвати до 36 сигналів 

одночасно в діапазоні частот 0-15 кГц за найбільшої чутливості 

гальванометра 3мм/мкА. 

Самописці та осцилографи, як засоби реєстрації, не завжди 

задовольняють експериментаторів. Вони не можуть працювати в умовах 

вібрації, забезпечують невеликий час реєстрації на одній стрічці. Окрім того, 
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самописці працюють тільки за низької частоти процесу, а осцилографи 

потребують прямого фотохімічного процесу для проявлення осцилограм. 

Експериментаторів часто не задовольняє також їх точність внаслідок 

формації паперу під час запису чи в процесі зберігання та невелику роздільну 

здатність, коли записується велика кількість сигналів на одну стрічку. Однак 

вони дають змогу швидко проглянути записану інформацію, що вигідно 

вирізняє їх серед інших технічних засобів реєстрації. 

Магнітний спосіб запису передбачає безпосередній запис електричних 

сигналів від давачів на магнітні носії: стрічку, жорсткі або гнучкі диски, 

барабани тощо. 

Перевагами магнітного способу запису вимірювальної інформації є: 

• можливість одночасної реєстрації великого обсягу інформації за 

невеликих маси та габаритів апаратури; 

• можливість дублювання записів найважливіших параметрів під час 

проведення одноразових експериментів; 

• реєстрація сигналів в широкому діапазоні частот від 0 до 200 кГц; 

• велика швидкість введення інформації з магнітного носія в спеціальні 

обчислювальні пристрої (ЕОМ, аналізатори спектра, корелятори тощо) для 

подальшого опрацювання; 

• можливість багаторазового зчитування записаного на магнітний носій 

сигналу без погіршення якості запису: 

• можливість тривалого зберігання магнітного носія без втрати якості 

записаної інформації. 

Ці переваги дають змогу повсюдно застосовувати магнітний спосіб 

реєстрації, особливо в тих областях науки і техніки, де треба записувати і 

опрацьовувати великі обсяги експериментальної інформації. 

Електронним осцилографом можна вимірювати напругу, струм і опір 

щічного кола, частоту та фазу періодичних процесів, тривалість імпульсні 

головними перевагами електронного осцилографа, порівняно з іншими 

реєструвальними приладами, є надзвичайно мале споживання енергії від 
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давача та можливість досліджувати високочастотні періодичні процеси й 

коливальні неперіодичні явища. 

Під час вибору реєструвальних приладів, окрім наведених параметрів 

враховують: умови проведення вимірювань, потрібну точність реєстрації, 

складність опрацювання записів, можливість дублювання, багаторазового 

читання та тривалого зберігання інформації без втрати якості, витрату 

матеріалів можливість передачі інформації на відстань тощо. 

 

4. Світлопроменеві осцилографи.  

Світлопроменеві осцилографи призначені для спостереження і реєстрації 

змінюваних у часі електричних сигналів. Працюють шлейфові осцилографи 

таким чином: контрольований сигнал у вигляді електричного струму 

проходить по обмотці гальванометра (шлейфа або вібратора), на рухомій 

частині якого закріплено дзеркальце, що відбиває падаючий на нього 

світловий промінь. Кут відхилення променя пропорційний струму, що 

проходить через шлейф. Оптична система осцилографа розділяє відбитий 

промінь на два променя. Один промінь проектується на рухому фотоплівку 

або фотопапір, здійснюючи реєстрацію досліджуваного процесу у вигляді 

осцилограми, реєструючи змінювання процесу в часі. Другий промінь 

спрямовується на обертовий багатогранний дзеркальний барабан, 

здійснюючий на матовому склі розгортку досліджуваного процесу у часі. 

Так здійснюється візуальне спостереження цього процесу. Змінюючи 

швидкість обертання барабану можна зупинити на екрані досліджуваний 

періодичний процес. 

Оптичну схему світлочутливого шлейфового осцилографа пояснює рис. 

6.7. 
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Рис. 6.7 – Оптична схема світлочутливого шлейфового осцилографа: 1 - 

джерело світла; 2 - фокусуюча оптична система; 3 - дзеркальце шлейфа; 4 - 

напівпрозора призма; 5 - фотоплівка чи фотопапір; 6 –дзеркальний барабан;   

7 - матовий екран для візуального спостереження. 

 

Недоліком світлопроменевих осцилографів є незначна частота 

досліджуваних сигналів(до 10 кГц). 

 

5. Електронно-променеві осцилографи.  

Електронно–променевий осцилограф – пристрій для візуального огляду 

електричних процесів, представлених в формі напруги, а також вимірювання 

різних параметрів сигналів, які визначають їх миттєве значення та часові 

характеристики. Крім того, осцилограф може бути використаний для 

вимірювання фазового зсуву між двома синусоїдальними напругами, частоти та 

складових комплексного опору. 

Основним вузлом осцилографа є електронно–променева трубка, яка уявляє 

собою скляну колбу, в якій створено вакуум (рис. 6.8). Група електродів, яка 

включає катод К з ниткою накалювання НН, сітку С та аноди А1 та А2, що 

утворюють так звану "електронну пушку", призначену для отримання вузького 
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пучка електронів – електронного променю. Система відхилення трубки 

складається з двох пар пластин: горизонтальні пластини використовуються для 

відхилення променя по вертикалі, вертикальні – для відхилення променя  по 

горизонталі 

.  

Рис. 6.8 – Електронно–променева трубка 

 

Екран Е трубки покривається спеціальними речовинами – люмінофорами, що 

мають здатність світитися під дією електронів, що ударяють в нього. 

Поверхня катода покривається оксидними речовинами, що легко віддають 

електрони при нагріванні за допомогою НН. На сітку, яка має форму циліндра з 

отвором у торці, подається негативна відносно катода і регульована напруга, що 

використовується для вимірювання кількістю електронів в промені та  

регулювання, за рахунок цього, яскравості плями на екрані. Указане регулювання 

виноситься на передню панель осцилографа і має надпис "Яркость". 

За допомогою системи анодів, на які подаються додатні відносно катода 

напруги, відбувається розгін електронів до необхідності швидкості та 

фокусировка пучка електронів в точку на екрані трубки. Регулювання напруги, 

яка подається на А1, виноситься на передню панель осцилографа і має надпис 

"Фокус". 

Відхилення електродів, які летять між пластинами, відбувається під дією 

електричного поля, що створюється підведенням до пластин напруги. Зображення 

утворюється за рахунок зміщення плями, що світиться на екрані, його висота 

розраховується приблизним відношенням : 

h ≈ tLU/dφA2 , 
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де L  –  відстань від середини пластини до екрана; d – відстань між пластинами; 

L  –  довжина пластин в напрямку руху електронів; φA2– потенціал А2 відносно 

катода. 

Величина  SU = h/U = IL/dφA2  наз. чутливістю трубки. 

Чутливість трубок, що використовуються в універсальних осцилографах, 

складає 0,2 –0,5 мм / В, тому потрібно не менше 100– 200 В, щоб визвати 

переміщення плями на 50 мм. 

Внутрішня поверхня трубки покривається провідним шаром металу чи 

графіту (аквадагом), який з'єднується з А2. Цей шар є електростатичним екраном 

і захищає трубку від впливу зовнішніх електричних полів. Для захисту від 

зовнішніх магнітних полів трубку поміщують в кожух з магнітом'якого матеріалу 

' (наприклад, пермалою). 

Зображення на екрані напруги створюється таким чином. Дослідний сигнал 

підводиться до вертикально відхиляючих пластин, що викликає зміщення 

променя по вертикалі. Для отримання зображення необхідно, щоб промінь 

одночасно переміщувався з постійною швидкістю по горизонталі, а це 

досягається подачею лінійно змінюваної напруги на горизонтально відхиляючі 

пластини. 

На (рис.11) показаний процес переміщення плями на екрані осцилографа під 

дією дослідного сигналу u ( t ) )  та напруги розгортки. В початковий момент часу 

t1 пляма зміщується по горизонталі на відстань x1 відносно центра координатної 

сітки екрана. Це зміщення створюється напругою розгортки, в цей момент x1 = 

Sxup(t1) , де Sx –чутливість трубки по осі X (рис.11). В цей же момент промінь по 

вертикалі не зміщений, тому що u ( t 1 ) )  =  0 . Таким чином, в цей момент 

промінь на екрані знаходиться в точці 1. 

В момент часу t2 промінь буде зміщуватися по вертикалі на у 2  =  S y u ( t 2 ) . 

В наступні періоди промінь та пляма на екрані будуть повторювати свій рух. 

Світлова інерція екрана та зору призводить до зображення, яке на екрані не 

блимає. Умовою нерухомого зображення є кратність відношення періоду напруги 
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розгортки до періоду дослідного сигналу (рис.6.9), якщо N=2, на екрані два 

зображення. 

 

Рис. 6.9 – Графічна залежність відношення періоду напруги 

розгортки до періоду дослідного сигналу 

Рис. 6.9 

Крім електронно–променевої трубки в структурній схемі осцилографа  

(рис. 6.10) можна виділити такі основні частини: 

1) канал вертикального відхилення (канал У), враховуючи подільник 

напруги ДН, підсилювач Уу, лінію затримки ЛЗ; 

2) канал горизонтального відхилення (канал X), враховуючи й генератор 

напруги розгортки (генератор розгортки ГР) та підсилювач Ух. 

 

Рис. 6.10 – Структурна схнма осцилографа 

6. Цифрові осцилографи.  

Цифрові осцилографи володіють значними можливостями за рахунок 

самого принципу роботи. Вхідний сигнал після нормалізації перетворюється 
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в цифрову форму і записується в пам'ять. Швидкість запису (кількість 

вибірок в секунду) задається пристроєм управління, і її верхня межа 

визначається швидкодією аналого-цифрового перетворювача, а нижня межа 

теоретично не обмежена, на відміну від аналогових осцилографів. 

Повна оцифровка сигналу дозволяє уникнути відображення сигналу в 

реальному масштабі часу а, отже, підвищити стійкість зображення, 

організувати збереження результатів, спростити масштабування та розтяжку, 

ввести відмітки. Використання дисплея замість осцилографічної трубки 

відкриває можливість для відображення будь-якої додаткової інформації та 

управління приладом за допомогою меню. 

Більш дорогі прилади мають кольоровий дисплей (див. Рис. 6.11). 

 

 

Рис. 6.11 – Виведення на екран і переміщення осцилограм в цифровому 

осцилограф змішаних сигналів RIGOL 

 

Завдяки чому вони дозволяють легко розрізняти сигнали різних 

каналів, мітки часу і амплітуди, курсори, можуть накопичувати 

відображається у протягом великого числа розгорток сигнал, а також 

виділяти кольором місця з найбільшою повторенням сигнала. 

Характеристики сучасних цифрових осцилографа вражаючі: висока 

чутливість (від 1 мВ / поділку) і дозвіл (від 8 до 14 біт); широкий діапазон 

коефіцієнтів розгорток (від 2 нс до 50 с); розтяжка сигналу за часом або по 
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амплітуді в широких межах; Розвинена логіка синхронізації з будь-якими 

затримками запуску розгорнення. Крім звичайних схем запуску синхронізації 

запуск може вироблятися, наприклад, при настанні певної події або при його 

відсутності, а також при досягненні певного значення параметра сигналу. 

Сигнал, за яким здійснюється синхронізація, і основний сигнал можна 

спостерігати в момент безпосередньо перед запуском розгортки. 

Використовуючи в осцилографах процесори цифрової обробки сигналу 

надають можливість дослідження спектру сигналу за допомогою аналізу із 

застосуванням швидкого перетворення Фур'є (див. Рис. 6.12). Цифрове 

представлення інформації забезпечує збереження екрану з результатами 

вимірювання в пам'яті комп'ютера або висновок безпосередньо на принтер. 

Деякі осцилографи мають накопичувач для збереження зображення у вигляді 

файлів для подальшого архівування або подальшої обробки. 

 

 

Рис. 6.12 – Використання швидкого перетворення Фур'є в цифрових 

осцилографа RIGOL серії DS1000 
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Цифрові люмінофорні осцилографи 

Даний клас цифрових осцилографів використовує нову архітектуру 

побудови, яка базується на технології «цифрового люмінофора». Ця 

технологія в цифровій формі імітує притаманне аналоговим осціллографам 

реального часу зміна інтенсивності зображення. Іншими словами, цифрові 

люмінофорние осціллографи дозволяють розробникам бачити на екрані, 

наприклад, модульовані сигнали і всі їх тонкі деталі, як і аналоговий 

осцилограф реального часу, забезпечуючи при цьому їх зберігання, 

вимірювання і аналіз, як цифрові запам'ятовучі осцилографи. Як і інші 

сучасні цифрові Осцилографи, люмінофорние осцилографи мають пам'ять, в 

якій, зокрема, зберігаються значення різниці часів затримок між різними 

пробниками. 

 

 

Рис. 6.13 – Оцилограмма на екрані люмінофорного осцилографа 

 

Для прикладу, здатність цифрових люмінофорних осцилографів 

відображати інформацію зі змінною інтенсивністю істотним чином полегшує 

пошук поломок в імпульсних блоках харчування, особливо визначення 

надлишкової глибини модуляції сигналу в ланцюгах регулювання вихідної 

напруги, яка, як відомо, призводить до нестабільності роботи цих блоків. 

Таким чином, цифрові люмінофорні осцилографи не тільки об'єднують кращі 
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якості аналогових і цифрових приладів, але і перевершують їх. Вони мають 

всі переваги цифрових запам'ятовуючих осцилографов (від зберігання даних 

до складних видів синхронізації), забезпечуючи в той же час особливі 

можливості аналогових осцилографів реального часу (миттєву реакцію на 

зміну сигналу і відображення сигналу зі змінною яскравістю, яка є можливою 

за рахунок цифрового емуляції флюоресценціі). 

Цифрові стробоскопічні осцилографи 

У цьому класі приладів використовується принцип послідовного 

стробірування миттєвих значень сигналу для перетворення (стиснення) його 

спектра; при кожному повторенні сигналу визначається (відбирається) 

миттєве значення сигналу в одній точці. 

 

 

Рис. 6.14 –  Оцилограмма на екрані стробоскопічного осцилографа 

 

До приходу наступного сигналу точка відбору переміщується по 

сигналу, і так до тих пір, поки він не буде весь простробіруван. Перетворений 

сигнал, який представляє собою огинаючу миттєвих значень вхідного 

сигналу, повторює його форму. Загальна тривалість перетвореного сигналу у 

багато разів перевищує тривалість досліджуваного і, отже, має місце стиск 

спектру, що еквівалентно відповідного розширення смуги пропускання. 

Стробоскопічні осцилографи найбільш широкосмугові (значення смуги 

пропускання може становить 100ГГц) і дозволяють досліджувати періодичні 
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сигнали з мінімальною тривалістю. Але слід зазначити, осцилографи цього 

класу є дуже дорогими, а тому використовуються, як правило, для вирішення 

складних технічних і виробничих проблем.  

Віртуальні осцилографи 

Новий клас осцилограф, який може бути як зовнішнім приладом з USB 

або паралельним портом вводу-виводу даних, або ж внутрішнім додатковим 

приладом на основі PCI або ISA карт. Програмне забезпечення будь-якого 

віртуального осцилографа дає можливість повного управління приладом, а 

також надає ряд сервісних можливостей, наприклад, експорт / імпорт даних, 

математична обробка сигналів, розширені вимірювання, цифрова фільтрація і 

т. д. 

 

 

Рис. 6.15 –  Віртуальний осцилограф 

 

Різні серії осцилографи на базі ПК можуть використовуватися для дуже 

широкого спектру вимірювань, зокрема при розробці та обслуговування 

радіоелектронної апаратури, у сферах телекомунікацій та зв'язку, при 

виробництві комп'ютерної техніки, при діагностиці автотранспортних засобів 

на станціях техобслуговування та багатьох інших, в яких необхідно тестувати 

і оцінювати що відбуваються перехідні, нестійкі процеси. З огляду на 

ключові переваги – висока швидкодія, малі габарити, легкість у використанні 

та невисоку вартість, можна стверджувати, що дані прилади – гідні 

альтернатив традиційним цифровим запам'ятовуючим осцилографам 
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Недоліком приладу є неможливість побачити й виміряти постійну складову 

сигналів. 

Портативні осцилографи 

Прогрес у розвитку цифрових технологій дозволив звичайні 

стаціонарні цифрові осцилографи перетворити у портативні осцилографи з 

відмінними малогабаритними показниками і з малим енергоспоживанням 

(див. Рис. 6.16). 

 

 

 

Рис. 6.16 – Портативний осцилограф Fluke 199C 

 

Причому портативні прилади з живленням від батарей не поступаються 

стаціонарним осцилографам за функціональністю і мають широкі можливості 

застосування в різних галузях виробництва, обслуговування, досліджень. 

 


