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A papírdoboz tartalmazta a tel-
jes alkatrészmennyiséget, az
alaplapi panelt, beforrasztva az
összes SMD alkatrésszel. A „lá-
bas” alkatrészek precízen becso-
magolva. A kit tartalmazott min-
den alkatrészt, a dobozt, a szük-
séges 2×5 cm-es vezetéket, sőt, a
későbbi számítógépes összekö-
téshez használható USB-kábelt
és egy ×1/×10-es átkapcsolható
mérőfejet is. Természetesen ösz-
szeszerelési és használati utasí-
tást, angol nyelven. (A kezelési
utasítás érthető és használható,
HG5BMR Feri jóvoltából már
magyar nyelven is.)

Az összeszerelési utasítás tar-
talmazott minden információt,
ami alapján gond nélkül elkészít-
hető a műszer. Az összeszerelés
után a kijelző beforrasztása előtt
a tápellátást kellett ellenőrizni.
Az összeszerelési utasításban
részletesen leírt lépések végigkö-
vetésével éleszthető a szkóp, mo-
dulról modulra. Ha az élesztési
sorrendben valahol hibát talá-
lunk, hibakeresési fák alapján
megtalálható a hiba. Külön érde-
kes megoldás, hogy az egyes mo-
dulok az élesztés során forraszt-
ható jumperrel kapnak tápfe-
szültséget modulról modulra.

A kijelző életre keltése után a
beépített belső oszcillátor jelével
lehet a hitelesítést elvégezni. A
hitelesítésre 3 beállító pont áll
rendelkezésre. A szkóp a tápellá-
tási problémák leküzdése után
működött is, igaz két alkalom
kellett hozzá, hogy rájöjjünk a ki-
jelzési anomáliákra egyes mérés-
határokon.

A szkóp táplálható külső 5 V-
os tápról, belső akkumulátorról
vagy USB-csatlakozón át. Az
USB-n keresztül – a gyártó hon-
lapjáról letölthető program-
mal – a monitorra is kitehető a
kijelző képe, onnan vezérelhető
a mérési beállítások nagy része.

Az oszcilloszkóp megépítésé-
vel egy frekvenciamérőhöz és
egy spektrum-átviteli kijelzőhöz
is jutunk, melyeknek főbb mű-
szaki adatai a következők:

Szkóp:
Csatornák száma: 1
Analóg felbontás: 0-3 MHz 
Függőleges mérési tartomány:
10 mV/div - 5 V/div
Bemeneti impedancia: 1 Mohm
Felbontás: 8 bit
Maximum méréshatár: 50 Vpk

(×1 mérőfejjel) és 400 V (a ×10
mérőfejjel)
Időalap: 0,2 us – 10 min
Felvételi szélesség: 256/512/1024

képpont, változtatható
Jelforrás: max. 5 V, 1 Hz – 4 MHz,

változtatható
USB kapcsolódás adatátvitelhez
Rotary encoder a paraméter állí-
tásához

Frekvenciamérő:
Méréshatár: 5 MHz
Érzékenység: 0,2 Vpp

FFT:
FFT szélesség: 256/512/1024

pont, változtatható
FFT mintavételezési ráta: 1 Sa/s
– 2 MSa/s

Táplálás: USB/3,7 V Li-ion akku
(nem tartozék)

Fogyasztás: 300 mA
Méret: 140 × 70 × 30 mm
Súly: 145 g M
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Jytech DSO 068 1 MHz-es szkóp építése
Németh János HG5VY, hg5vy@ha5khc.hu

Az internetet böngészve HA5CH Pista OM talált egy könnyen megépíthető kézi szkóp kitet. Megrendelés
után 3 héttel már meg is érkezett a csomag.

Oszcilloszkóp javítás nagy gyakorlattal!
Oszcilloszkóp-Video/Trubifilm Bt.

1163 Budapest, Cziráki u. 19. III. 16.
Tel.: 06-1-404-9697, 06-20-241-9848
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