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POZOR! 
 
Přímé měření na síťovém napětí může být velmi nebezpečné. 
 
Stínění BNC konektorů na Handyscope HS5 je přímo spojeno se zemí počítače. Používejte kvalitní 
oddělovací transformátor nebo diferenciální sondy! Zkratový proud může poškodit jak Handyscope 
HS5, tak počítač. 
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1 Bezpečnost 
 
Při práci s elektřinou nemůže žádný přístroj zaručit naprostou bezpečnost. Je odpovědností osoby, 
která s přístrojem pracuje, pracovat s ním bezpečným způsobem. 
 
Maximální bezpečnost se dosahuje výběrem vhodných přístrojů a bezpečných pracovních postupů.  
 
Doporučené bezpečné pracovní zásady: 

 Vždy pracovat podle (lokálních) předpisů 

 Práce na instalacích s napětím vyšším než 25 V AC nebo 60 VDC by měl provádět pouze 
kvalifikovaný personál 

 Pracovat alespoň ve dvou 

 Dodržovat maximální měřící parametry dle dokumentace Handyscope HS5 

 Kontrolovat stav sond. Poškozené sondy nepoužívejte! 

 Dávat pozor při měření při napětí vyšším než 25 V AC nebo 60 VDC 

 Nepoužívat zařízení ve výbušném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých plynů nebo výparů 

 Nepoužívat zařízení, pokud nefunguje správně. Nechte jej zkontrolovat revizním technikem, 
případně jej zašlete na servis k dodavateli. 

 Měřit přímo na síťovém napětí může být velmi nebezpečné. Vnější strana BNC (stínění) 
konektorů na Handyscope HS5 je přímo propojena se zemí počítače. Používejte kvalitní 
oddělovací transformátory nebo diferenciální sondy! 

  



2 Prohlášení o shodě 
 

 
  



Životní prostředí 
 
Tato část poskytuje informace o vlivu Handyscope HS5 na životní prostředí. 
 
Handyscope HS5 - konec životního cyklu 
 
Výroba Handyscope HS5 vyžaduje těžbu a využití přírodních zdrojů. Zařízení může obsahovat látky, 
které by mohly být při nesprávném zacházení škodlivé pro životní prostředí. 
 
Aby se předešlo uvolňování těchto látek do životního prostředí a též se zefektivnilo využívání 
přírodních zdrojů, odevzdejte toto zařízení po skončení jeho životnosti v nejbližším recyklačním 
centru. 
 
Níže uvedený symbol ukazuje, že Handyscope HS5 je v souladu s požadavky Evropské unie se 
směrnicí 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEZ). 
 
 

 
 
Omezení nebezpečných látek 
 
Handyscope HS5 byl klasifikován jako monitorovací a kontrolní zařízení a je mimo oblast působnosti 
směrnice 2002/95/EC RoHS. 
  



3 Úvod 
 
! Před použitím osciloskopu Handyscope HS5 si nejprve pozorně přečtěte kapitolu 1 o bezpečnosti! 
 
Mnoho techniků zkoumá elektrické signály. I v případech, kdy vás přímo nezajímají elektrické signály 
a průběhy, je na trhu mnoho senzorů, které interpretují své výstupy jako úrovně napětí a proudu.  
 
Handyscope HS5 je přenosný dvoukanálový měřicí osciloskop s generátorem, který dokáže generovat 
libovolný tvar signálu. Handyscope HS5 je k dispozici v několika provedení s různými maximálními 
vzorkovacími frekvencemi: 50 Ms/s, 100 MS/s, 200 MS/s nebo 500 MS/s. Nativní rozlišení je 8, 12 a 
14 bitů, měření lze přepnout až na 16 bit.  
 
 

Osciloskop HS5 Kanál 
Rozlišení 

8 bit 12/14 bit 16 bit 

Model 540 
CH1 40 MS/s 

20 MS/s 6,25 MS/s 
CH1 + CH2 20 MS/s 

Model 530 
CH1 40 MS/s 

10 MS/s 6,25 MS/s 
CH1 + CH2 20 MS/s 

Model 220 
CH1 20 MS/s 

50 MS/s 3,125 MS/s 
CH1 + CH2 10 MS/s 

Model 110 
CH1 10 MS/s 

20 MS/s 1,25 MS/s 
CH1 + CH2 4 MS/s 

Model 055 
CH1 4 MS/s 

10 MS/s 625 kS/s 
CH1 + CH2 2 MS/s 

Tabulka 3.1: Maximální vzorkovací frekvence 
 
 
Handyscope HS5 podporuje vysokorychlostní kontinuální streamovací měření. Maximální parametry 
pro streamování jsou následující: 
 
 

Osciloskop HS5 Kanál 
Rozlišení 

8 bit 12/14 bit 16 bit 

Model 540 
CH1 40 MS/s 20 MS/s 

6,25 MS/s 
CH1 + CH2 20 MS/s 10 MS/s 

Model 530 
CH1 40 MS/s 20 MS/s 

6,25 MS/s 
CH1 + CH2 20 MS/s 10 MS/s 

Model 220 
CH1 20 MS/s 10 MS/s 

3,125 MS/s 
CH1 + CH2 10 MS/s 5 MS/s 

Model 110 
CH1 10 MS/s 5 MS/s 

1,25 MS/s 
CH1 + CH2 4 MS/s 2 MS/s 

Model 055 
CH1 4 MS/s 2 MS/s 

625 kS/s 
CH1 + CH2 2 MS/s 1 MS/s 

Tabulka 3.2: Maximální streamovací rychlost 
 
 

  



Handyscope HS5 je k dispozici ve dvou konfiguracích pamětí, a to: 
 

Paměť Model 540 Model 530 Model 220 Model 110 Model 055 

Standardní model 128 KiS 128 KiS 128 KiS 128 KiS 128 KiS 

Model XM 32 MiS 32 MiS 32 MiS 32 MiS 32 MiS 

Tabulka 3.3: Maximální délka záznamu pro každý kanál 
 
Volitelně je k dispozici pro Handyscope HS5  systém SureConnect, který kontroluje kvalitu a stav 
připojení. Technologie SureConnect vám okamžitě sdělí, zda je měřený obvod správně zapojen 
(odporové měření). To je užitečné, pokud jsou sonda či kontakty zoxidovány.  
 
Modely Handyscope HS5 s SureConnect přicházejí s měřením odporu na všech kanálech. Odpory do 
2 MΩ mohou být měřeny napřímo. Odpor může být zobrazen na grafickém výstupu v měřicím 
software a může být také vynesen v závislosti na čase v grafu. 
 
S doprovodným softwarem může být Handyscope HS5 použit jako osciloskop, spektrální analyzátor, 
voltmetr RMS nebo signálový rekordér. Všechny přístroje měří vzorkováním vstupních signálů, 
digitalizují hodnoty, zpracovávají, ukládají a zobrazují je. 
 
 

3.1 Vzorkování 
 
Při vzorkování vstupního signálu se vzorky zaznamenávají v pravidelných intervalech. V těchto 
časových intervalech je velikost vstupního signálu převedena na číslo. Správnost tohoto čísla závisí na 
rozlišení přístroje. Čím vyšší rozlišení, tím menší skoky napětí, na které je vstupní signál přístroje 
rozdělen vzorkováním. Získané hodnoty mohou být použity pro různé účely, např. pro vytvoření 
grafu. 
 

 
Obr. 3.1: Vzorkování 

 
Sinusoida na obrázku 3.1 je vykreslena pomocí červených teček, které představují jednotlivé vzorky. 
Pokud je vzorkování dostatečné, je možné velice přesně rekonstruovat průběh signálu a vynést jej do 
grafu – zelená osa. 
  



3.2 Vzorkovací frekvence 
 
Rychlost, jakou se nabírají data z měřeného průběhu, se nazývá vzorkovací frekvence, tj. počet vzorků 
za sekundu. Vyšší vzorkovací frekvence odpovídá kratšímu intervalu mezi vzorky. Jak je vidět na 
obrázku 3.3 s vyšší vzorkovací frekvencí může být signál velice přesně zaznamenán a zobrazen. 
 

 
Obrázek 3.3: Zvyšování vzorkovací frekvence 

 
Vzorkovací frekvence musí být vyšší než 2 násobek nejvyšší frekvence vstupního signálu. Tento jev se 
nazývá Nyquist frekvence. Teoreticky je možné rekonstruovat vstupní signál z více než 2 vzorků za 
čas. V praxi se doporučuje zaznamenat 10 až 20 vzorků za čas, aby bylo měření dostatečně přesné. 
 
 

3.2.1  Aliasing 
 
Při vzorkování analogového signálu s určitou vzorkovací frekvencí, se signály objeví na výstupu s 
frekvencí rovnající se součtu a rozdílu frekvence signálu a násobky vzorkovací frekvence. Například, 
když je vzorkovací frekvence 1000 Hz a signál frekvence je 1250 Hz, budou přítomny ve výstupních 
datech tyto kmitočty signálu: 
 

Násobek vzorkovací frekvence 1250 Hz signál -1250 Hz signál 

… 

  -1000 -1000 + 1250 =   250 -1000 - 1250 = -2250 

0 0 + 1250 = 1250 0 - 1250 = -1250 

1000 1000 + 1250 = 2250 1000 - 1250 =   -250 

2000 2000 + 1250 = 3250 2000 - 1250 =     750 

…     

Tabulka 3.4: aliasing 
 
Jak již bylo uvedeno, pokud se vzorkuje signál na nižších frekvencích, než polovina vzorkovací 
frekvence může posléze dojít k rekonstrukci signálu. V případě, že je vzorkovací frekvence 1000 Hz, 
můžeme pozorovat pouze signály s frekvencí v rozmezí od 0 do 500 Hz. To znamená, že z výsledných 
frekvencí (viz tabulka) můžeme vidět pouze 250 Hz signál. Tento signál se nazývá alias z původního 
signálu. Pokud je vzorkovací frekvence nižší než dvojnásobek frekvence vstupního signálu, dojde k 
aliasingu. Následující obrázek ukazuje, co se stane. 
 



 
   Obrázek 3.4: aliasing 
 
Na obrázku 3.4 je znázorněno možné chybové měření při použití příliš nízké vzorkovací frekvenci. 
Zelená osa znázorňuje trojúhelníkový průběh signálu, který je do osciloskopu generován pomocí 
generátoru frekvence. Modré body znázorňují místo získání vzorku dat. Jakmile dojde k vykreslování 
tohoto signálu, může nastat situace, kdy je signál vykreslen jako červená osa v obrázku.  
 

!! Aby se zabránilo aliasingu, vždy začněte měření na nejvyšší vzorkovací frekvence a v případě 
potřeby ji postupně snižujte !! 

 

3.3 Digitalizace 
 
Při digitalizaci vzorků, je napětí na každém vzorku převedeno na číslo. To se provádí na základě 
porovnání napětí na několika úrovních. Výsledné číslo odpovídá úrovni, která je nejblíže k napětí. 
Počet úrovní je dána rozlišením podle následujícího vztahu: LevelCount = 2Resolution. 
 
Čím vyšší rozlišení, tím více úrovní je k dispozici, a tím přesnější vstupní signál může být měřen a dále 
zobrazován. Na obrázku 3.5 je stejný signál digitalizován pomocí dvou různých úrovní: 16 (4-bit) a 64 
(6-bit). 
 

 
Obrázek 3.5: Vliv rozlišení 

 
Opatření Handyscope HS5 na například 14 bitové rozlišení (214 = 16384 úrovně). Nejmenší krok 
detekovatelné napětí závisí na vstupní oblasti. Toto napětí může být vypočteno jako: 

V oltageStep = FullInputRange/LevelCount 
 

Například rozsah 200 mV v rozsahu od -200 mV do +200 mV, 400 mVp-p. To má za následek nejnižší 
detekovatelný krok napětí 0.400V / 16384 = 24,41μV. 



 
 

3.4 Vazba signálu 
 
Handyscope HS5 má dvě nastavení pro vazbu signálu: AC a DC. V nastavení DC, je signál přímo spojen 
se vstupním obvodem osciloskopu. Všechny složky signálu budou přímo přeneseny na měřící obvod 
osciloskopu. POZOR! Neodbornou manipulací může dojít k poškození vnitřních obvodů osciloskopu!  
V nastavení AC dojde k připojení kondenzátoru mezi vstupní konektor a měřící obvod osciloskopu. 
Tento kondenzátor blokuje všechny DC složky vstupního signálu a nechává měření průchozí pro 
všechny AC signály. Tato metodu můžete použít pro odstranění velké stejnosměrné složky vstupního 
signálu, aby bylo možné měřit malou AC složku ve vysokém rozlišení. 
 

!! Při měření DC signálů, se ujistěte, že máte nastavenu DC vazbu v osciloskopu !! 
 

 

3.5 Kompenzace sond (probe compensation) 
 
Handyscope HS5 je dodáván se dvojící sond. Jedná se o 1x / 10x pasivní sondy. To znamená, že 
vstupní signál prochází přímo, nebo 10 krát zmenšený. 
 

!! Při použití sondy v nastavení poměru 1: 1, je šířka pásma sondy jen 6 MHz. Plná šířka pásma 
sondy je k dispozici pouze v nastavení 1:10 !! 

 
Útlum x10 je dosaženo pomocí útlumového členu. Tento útlumový člen musí být kalibrován tak, aby 
byla zaručena frekvenční nezávislost vstupních obvodů osciloskopu. Toto se nazývá kompenzace 
nízké frekvence. Pokaždé, když se sonda použije na jiný kanál nebo jiný osciloskop, musí být sonda 
opětovně kalibrována. 
 
Z tohoto důvodu sonda je vybavena nastavovacím trimrem, s nímž může být nastavena paralelní 
kapacita útlumového členu. Chcete-li kalibrovat sondu, přepněte sondu na poměr x10 a připojte ji na 
obdélníkový signál 1 kHz. Poté začněte ručně kalibrovat sondu. Obrázky níže zobrazují různé stavy 
kalibrace. 
 

 
    Obrázek 3.6: Správně 
 

 
    Obrázek 3.7: podkompenzován 
 
 



 
    Obrázek 3.8: překompenzován 
 
 

 
4 Instalace ovladačů 
 

Před připojením Handyscope HS5 k počítači musíte nejprve nainstalovat ovladače zařízení do 
počítače. 

 

4.1 Úvod 
 
Pro ovládání Handyscope HS5, je zapotřebí, aby byl do vašeho počítače instalován ovladač zařízení, 
který řeší veškerou komunikaci USB mezi osciloskopem a měřícím softwarem.  Pokud není v počítači 
instalován ovladač zařízení, nebo je instalován příliš starý ovladač, nebude možné měřit pomocí 
měřícího software. 
Instalace probíhá klasickým způsobem. Nejprve je nutné instalovat ovladače bez připojeného 
osciloskopu. Instalátor ovladačů se postará o to, aby byly soubory ovladače vloženy na standardní 
umístění ovladačů operačního systému. Jakmile dojde k úspěšnému ukončení průvodce instalací 
ovladače zařízení, je možné připojit osciloskop pomocí kabelu USB k počítači. Operační systém se již 
automaticky postará o závěrečnou instalaci a inicializaci zařízení. 
 
 

4.2 Kde najít ovladače 
 
Instalační program ovladače a měřícího software lze nalézt v sekci download na stránkách TiePie 
Engineering a na dodaném CD. Doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi softwaru a USB ovladače 
z webových stránek TiePie, ne kterých je k dispozici vždy nejnovější verze ovladačů i měřícího 
software. 
 
 

4.3 Spuštění instalace 
 
Dvojklikem na instalační soubor spustíte instalačního průvodce, který vás provede celou instalací 
ovladače osciloskopu. Dle verze a jazykové verze operačního systému, se mohou obrázky mírně lišit.  
 



 
Obrázek 4.1: Instalace ovladačů: Krok 1 

 
Pokud je již ovladač zařízení v počítači nainstalován, dojde nejprve k odstranění předchozí verze. 
Během tohoto kroku prosím odpojte osciloskop od PC.  

 
Obrázek 4.2: Instalace ovladačů: Krok 2 

 
Instalační program se pokusí detekovat, zda není osciloskop připojen k počítači. Pokud ano budete na 
tuto skutečnost upozorněni. Odpojte prosím osciloskop od PC. 
 

 
Obrázek 4.3: Instalace ovladačů: Přístroj je stále připojen 

 
 
 



 
Obrázek 4.4: Instalace ovladačů: Krok 3 

 
V systému Microsoft Windows XP se může zobrazit hláška o nepodepsaném ovladači zařízení. 
Z důvodu skončení podpory Windows XP ze strany výrobce již nelze tuto skutečnost změnit. Ovladače 
osciloskopu byly důkladně testovány a nezpůsobují žádné problémy s operačními systémy. 
 

 
Obrázek 4.5: Instalace ovladačů: Krok 4 

 
 

 
Obrázek 4.6: Instalace ovladačů: Krok 5 

 



 
Obrázek 4.6: Instalace ovladačů: Ukončení 

 
 
 

5 Instalace hardwaru 
 

Před připojením Handyscope HS5 k počítači musíte nejprve nainstalovat ovladače zařízení do 
počítače. Viz kapitola 4. 

 

 
5.1 Napájení zařízení 
 
Handyscope HS5 je napájen z USB portu počítače. V běžném provozu není nutné používat externí 
napájení. 
 
 
5.1.1 Externí napájení 
 
V některých případech může Handyscope HS5 vyžadovat více energie, než je schopný USB port 
počítače poskytnout. USB porty mají maximální limit proudového zatížení. V případě, že dojde 
k překročení maximálního proudového odběru je USB port počítače z bezpečnostních důvodů 
odpojen.  
 
Některé USB porty, zvláště v případech, kdy je například notebook v režimu na baterii, nebo 
používáte USB hub pro připojení Handyscope HS5 a dalších zařízení, může opět docházet 
k nedostatečnému napájení osciloskopu. Tento jev se navíc může lišit dle konkrétního USB řadiče 
v konkrétním počítači, a tak se tento jev může vyskytovat na různých počítačích v různých časech. 
 
Handyscope HS5 je dodáván s univerzálním napájecím zdrojem, který je vhodné v těchto případech 
použít. Zdroj zapojte do zásuvky elektrické sítě a konektorem 3,5 mm jej připojte do osciloskopu. 
Napájení se dále věnuje kapitola 8.1 
 
V případě, že používáte generátor signálů v Handyscope HS5 dochází k většímu požadavku na 
napájení. Pokud používáte generátor signálů, doporučujeme použít doplňkový zdroj napájení. 
  



5.2 Připojení zařízení k počítači 
 
Poté, co byl předem instalován ovladač (viz kapitola 4), může být Handyscope HS5 připojen k 
počítači. Jakmile Handyscope HS5 připojíte k USB portu počítače, systém Windows nahlásí nový 
hardware. Objeví se Průvodce přidáním nového hardwaru. 
 
V závislosti na verzi operačního systému Windows, bude nový hardware automaticky instalován. 
Během instalace mohou vyskakovat tzv. „balloon tooltip“ v pravé dolní části obrazovky, které vás 
budou informovat o průběhu instalace. 
 

Ovladač se skládá ze dvou částí, které jsou instalovány odděleně. 
 

Jakmile dojde k úspěšné instalaci první části ovladače, instalační proces se automaticky postará i o 
druhou součást ovladače. 
 
 
5.2.1 Průvodce instalací 
 

 
Obrázek 5.1: Instalace hardwaru: Krok 1 

 
Systém Windows zjistil nový hardware a spustí instalaci ovladačů. 
 

 
Obrázek 5.2: Instalace hardwaru: Krok 2 

 

 
Obrázek 5.3: Instalace hardwaru: Krok 3 

 
Nyní je Handyscope HS5 úspěšně nainstalován a je možné jej začít používat. 
 
 

5.3 Zapojení do jiného USB portu počítače 
 
Zapojíte-li Handyscope HS5 do jiného portu, než do toho, kdy byl zapojen původně, dojde nejprve 
k automatické instalaci ovladačů. Tento proces se provede automaticky a dochází k němu pouze 
v systému Windows XP. 
  



5.4 Provozní podmínky 
 
Běžně je Handyscope HS5 připraven k měření, jakmile se spustí měřící software. V případě, že byl 
Handyscope HS5 vystaven extrémním teplotám, je nutné počkal alespoň 20 minut, než dojde k jeho 
ustálení a vyrovnají se teploty prostředí a osciloskopu. 
 
 

6 Kombinace přístrojů 
 
Vyžaduje-li měření měřit pomocí více kanálů v jeden okamžik, je možné propojit více osciloskopů 
Handyscope HS5 pomocí speciálních kabelu. Doporučujeme používat originální kabely, které byly 
dodány od dodavatele, neboť mají zajištěnu určitou kvalitu, délku a zapojení. 
 
Handyscope HS5 má moderní, rychlý a uživatelsky přívětivý systém propojování, pomocí kterého jsou 
velice přesně synchronizovány všechny kanály všech osciloskopů ve skupině a to včetně triggerů.  
 

 
Obrázek 6.1: Pomocné I/O konektory 

 
Připojení mezi jednotlivými osciloskopy se provádí pomocí AUX výstupů/vstupů s využitím 
propojovacího kabelu TP-C50H. Měřící software automaticky detekuje takto propojené osciloskopy a 
v seznamu kanálů a generátorů automaticky přibydou jednotlivé kanály a generátory. Software tak 
zajišťuje velice pohodlný způsob, jak kombinovat více Handyscope HS5 osciloskopů do jednoho 
měřícího systému. Časová odchylka měření skrze propojenou skupinu osciloskopů je 0 ppm. 
 

 
Obrázek 6.2: Kombinace tří Handyscope HS5. Takto lze snadno získat 6 kanálový měřící systém se 

synchronizací. 



7 Čelní panel 
 

 
Obrázek 7.1: Čelní panel 

 
 

7.1 Vstupní konektory CH1 a CH2 
 
BNC konektory CH1 a CH2 jsou hlavními vstupy měřícího systému. Vnější strany BNC konektorů je 
spojena se zemí v Handyscope HS5. Připojení jiného potenciálu na vnější stranu BNC konektoru bude 
mít za následek zkrat, který může poškodit zařízení a to jak Handyscope HS5, tak počítač. 
 
 

7.2 Výstupní konektor AWG 
 
Konektor BNC AWG je výstup generátoru signálu. Vnější strana BNC konektoru je připojena k zemi v 
Handyscope HS5. 
 
 

7.3 Indikátor napájení 
 
Indikátor napájení se nachází na horním krytu přístroje. Indikátor svítí, pokud je Handyscope HS5 
napájen. 
 
 

8 Zadní panel 
 

 
Obrázek 8.1: Zadní panel. 

 
 

8.1 Napájení 
 
Osciloskop Handyscope HS5 je napájen přes USB. V případě, že USB nemůže poskytnout dostatek 
energie, je možné napájet přístroj externě. Handyscope HS5 má dva externí napájecí vstupy umístěné 
na zadní straně přístroje: vyhrazený konektor napájení a port 9 pin D-sub. Specifikace vyhrazeného 
napájecího konektoru jsou následující: 
 

 

Pin Rozměry Popis 

Vnitřní pin Ø 1,3 mm plus 

Vnější dutinka Ø 3,5 mm zem 

Obrázek 8.2: Napájecí konektor 
 



 
K napájení přístroje přes konektor D-sub, se využívá pinu 7 pro napájení a pinu 6 pro zem. Následující 
tabulka zobrazuje požadavky napájení: 
 

Minimum 4,5 VDC/2 A max. 

Maximum 15 VDC/1 A max. 

Tabulka 8.1: Maximální napětí 
 

8.1.1 Napájecí adaptér 
 
Handyscope HS5 je dodáván s externím napájecím adaptérem, který lze připojit k elektrické síti 
s parametry 100 - 240 VAC, 50-60 Hz. Externí napájecí adaptér se připojuje do vyhrazeného 
konektoru napájení na zadní straně přístroje. 
  

 
Obrázek 8.3: Napájecí adaptér 

 
 
8.1.2 Napájecí USB kabel 
 
Speciální USB externí napájecí kabel je dodáván jakou součást balení Handyscope HS5. Tento kabe lze 
použít pro posílení napájení osciloskopu a připojuje se do dalšího USB portu v počítači, ze kterého 
odebírá pouze napětí a neprobíhá zde žádná datová výměna. 
 

 
Obrázek 8.4: Napájecí USB kabel 

  



8.2 USB 
 
Handyscope HS5 je vybaven portem USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) s pevným kabelem se zástrčkou 
typu A. Z principu USB je kompatibilní i s USB 3.0 (s parametry USB 2.0) a USB 1.1 (max. 12 Mbit/s). 
 

8.3 Rozšiřující konektor D-sub 
 

 
Obrázek 8.5: Rozšiřující konektor D-sub 

 
9 pinový D-sub konektor je k dispozici na zadní straně Handyscope HS5. Následující tabulka popisuje 
jeho zapojení: 
 

Pin Popis Pin Popis 

1 EXT 1 (LVTTL) 6 GND 

2 EXT 2 (LVTTL) 7 Power IN 

3 EXT 3 (LVTTL) 8 Power OUT (viz popis) 

4 I2C SDA 9 rezervován 

5 I2C SCL     

Tabulka 8.2: Popis kolíků rozšiřujícího konektoru 
 

Kolíky EXT 1, EXT 2 a EXT 3 jsou vybaveny vnitřními pull-up rezistory 1 kΩ, 2,5 V. Tyto piny lze 
současně použít jako vstupy a výstupy. Každý pin může být nastaven jako externí digitální trigger pro 
spuštění měření průběhů nebo generování signálu. Taktéž lze nastavit, aby byla na pin zasílána 
informace o funkčním generátoru: 
 

 generátor Start 

 generátor Stop 

 generátor Nová perioda 
 
I2C kolíky jsou vybaveny vnitřními 2,2 KΩ pull-up rezistory připojenými na 3 V. 
 
Pin 8, Power OUT má stejný potenciál jako napájení Handyscope HS5. Když se napájí Handyscope HS5 
pomocí USB napájení, je na úrovni výkonu USB. Když je napájen Handyscope HS5 externě, je na 
tomto výstupu napětí z externího zdroje. 
 

8.4 AUX I/O 
 
Handyscope HS5 má dva přídavné I/ O konektory na zadní straně přístroje. Ty mohou být použity pro 
kombinaci více přístrojů do jednoho a může tak být prováděno synchronizovaného měření. 
 

 
Obrázek 8.6: Pomocný I/O konektor 

 

Pin Popis Pin Popis 



1 GND 11 Data OK P EXT (LVDS) 

2 EXT CLK P (LVDS) 12 Data OK N EXT (LVDS) 

3 EXT CLK N (LVDS) 13 rezervován 

4 GND 14 Generátor Trigger (I/O) 

5 Data OK (I/O) 15 rezervován 

6 rezervován 16 rezervován 

7 GND 17 GND 

8 Ext Trigger (I/O) 18 rezervován 

9 rezervován 19 GND 

10 GND     

Tabulka 8.3: Popis pinů pomocného I/O konektoru 
 

I/O signály (piny 5, 8 a 14) můžou být použit jako vstup i výstup. Jedná se o digitální signály 0 V a 2,5 
V. LVDS externí hodiny (piny 2 a 3) musí být 10 MHz, ± 1%. 
 

!! I/O konektory sice využívají konektorů HDMI type C, ale nejedná se o HDMI. K propojení proto 
nelze použít klasických HDMI kabelů !! 

 
 

9 Specifikace 
 
K dosažení definované přesnosti osciloskopu i generátoru je nezbytně nutné nechat osciloskop 
Handyscope HS5 při přechodu z extrémně nízkých či vysokých teplot 20 minut odpočinout a tím 
vyrovnat teplotu zařízení s okolní teplotou. Zařízení obsahuje teplotní kompenzaci, která se snaží i 
tyto nastalé situace maximálně eliminovat během měření. 
 
 

9.1 Parametry měření signálů 
 

Počet vstupních kanálů 2 analogové 

CH1, CH2 BNC 

   Type Jednostranně zakončený 

   Rozlišení 8, 12, 14, 16 bit uživatelsky volitelné 

   Přesnost 0,25 % na plném rozsahu ± 1 LSB 

   Rozpětí ± 200 mV do ± 80 V na plném rozsahu 

   Vazba AC/DC 

   Impedance 1 MΩ/25 pF 

   Maximální napětí 200 V (DC + AC peak <10 kHz) 

   Maximální napětí 1:10 sonda 600 V (DC + AC peak <10 kHz) 

   Šířka vlnového pásma (-3 dB) 75 % z plného rozsahu vstupu 

      CH1 250 MHz 

      CH2 100 MHz 

   AC měření oříznutá frek. (-3 dB) ± 1,5 Hz 

   SureConnect Volitelně dostupný (model S) 

      Maximální napětí na připojení 200 V (DC + AC peak <10 kHz) 

      Detekce vnitřního odpor Volitelně dostupný (volba S) 



      Rozpětí 100 Ω do 2 MΩ v plném rozsahu 

      Přesnost 1% 

      Reakční čas (do 95 %) < us 

Zdroj vzorkovacího signálu   

   Interní TCXO 

      Přesnost ± 0,0001 % 

      Stabilita ± 1 ppm od 0 °C do + 55 °C 

      Časová základna ± 1 ppm za rok 

   Externí LVDS, na přídavných konektorech 

      Vstupní rozsah 10 MHz 

Paměť   

   Standardní model 128 KiVzorků na kanál 

   XM volba 
32 MVzorků na kanál při měření 2 kanály 

64 MVzorků při měření 1 kanálem 

Maximální vzorkovací frekvence Dle modelu 

   Model 540, 530   

      8/12 bit, měření na 1 kanálu 500 MS/s 

      8/12 bit, měření na 2 kanálech 200 MS/s 

      14 bit 100 MS/s 

      16 bit 6,25 MS/s 

   Model 220   

      8/12 bit, měření na 1 kanálu 200 MS/s 

      8/12 bit, měření na 2 kanálech 100 MS/s 

      14 bit 50 MS/s 

      16 bit 3,125 MS/s 

Model 110   

      8/12 bit, měření na 1 kanálu 100 MS/s 

      8/12 bit, měření na 2 kanálech 50 MS/s 

      14 bit 20 MS/s 

      16 bit 1,25 MS/s 

Model 055   

      8/12 bit, měření na 1 kanálu 50 MS/s 

      8/12 bit, měření na 2 kanálech 20 MS/s 

      14 bit 10 MS/s 

      16 bit 625 kS/s 

Maximální streamovací frekvence 

Dle modelu. 

Na některých počítačích nemusí být z důvodu omezení počítače k 
dispozici vyšší streamovací rozsah. 

   Model 540, 530   

      8/12 bit, měření na 1 kanálu 40 MS/s 

      8/12 bit, měření na 2 kanálech 20 MS/s 

      12/14 bit, měření na 1 kanálu 20 MS/s 



      12/14 bit, měření na 2 kanálech 10 MS/s 

      16 bit 6,25 MS/s 

   Model 220   

      8/12 bit, měření na 1 kanálu 20 MS/s 

      8/12 bit, měření na 2 kanálech 10 MS/s 

      12/14 bit, měření na 1 kanálu 10 MS/s 

      12/14 bit, měření na 2 kanálech 5 MS/s 

      16 bit 3,125 MS/s 

Model 110   

      8/12 bit, měření na 1 kanálu 10 MS/s 

      8/12 bit, měření na 2 kanálech 4 MS/s 

      12/14 bit, měření na 1 kanálu 5 MS/s 

      12/14 bit, měření na 2 kanálech 2 MS/s 

      16 bit 1,25 MS/s 

Model 055   

      8/12 bit, měření na 1 kanálu 4 MS/s 

      8/12 bit, měření na 2 kanálech 2 MS/s 

      12/14 bit, měření na 1 kanálu 2 MS/s 

      12/14 bit, měření na 2 kanálech 1 Ms/s 

      16 bit 625 kS/s 

 
 

9.2 Trigger - spoušť 
 

Systém Digitální, 2 úrovně 

Zdroj 
CH1, CH2, digitální externí, generátor start, generátor stop, 
generátor nová perioda 

Triggerovací módy 
Vnitřní okno, vnější okno, okno pro vkládání, exit okno, pulzní 
šířka 

Nastavení úrovně 0 až 100 % v plném rozsahu 

Nastavení hystereze 0 až 100 % v plném rozsahu 

Rozlišení 0,024 % (12 bit)/0,006 % (14/16 bit) 

Pre trigger 

0 až 64 MVzorků při měření 1 kanálem 
0 až 32 MVzorků při měření 2 kanály 
rozlišení 1 Vzorek 

Post trigger 

0 až 64 MVzorků při měření 1 kanálem 
0 až 32 MVzorků při měření 2 kanály 
rozlišení 1 Vzorek 

Trigger hold-off 0 až 64 MVzorků, rozlišení 1 Vzorek 

Zpoždění triggeru 0 až 16 GVzorků, rozlišení 1 Vzorek 

Segmentace triggeru Dostupné skrze LibTiePie SDK 

   Maximální počet segmentů 1024 

   Minimální délka segmentu 1 vzorek 

   Maximální délka segmentu 
64 M/počet segmentů při měření 1 kanálem 
32 M/počet segmentů při měření 2 kanály 

   Obnovovací čas triggeru 
Podmíněná vzorkovací frekvence 
< 700 ns na nejvyšší vzorkovací frekvenci 



Digitální externí trigger   

   Vstup Rozšiřující konektor D-sub (piny 1, 2 a 3) 

   Rozpětí 0 až 2,5 V (TTL) 

   Vazba DC 

Jitter V závislosti na zdroji nebo vzorkovací frekvenci 

   Zdroj = kanál ≤ 1 vzorek 

   Zdroj = externí nebo generátor   

      Vzorkovací frekvence = 500 MS/s ≤ 8 vzorků 

      Vzorkovací frekvence < 500 MS/s ≤ 4 vzorky 

      Vzorkovací frekvence ≤ 100 MS/s ≤ 1 vzorek 

 

9.3 Generátor signálu 
 

Výstupní kanál 1 analog, BNC 

   DAC rozlišení 14 bit @ 240 MS/s 

   Výstupný rozsah -12 až +12 V (otevřený okruh) 

   Amplituda   

      Rozsah 0,12 V, 1,2 V, 12 V (otevřený okruh) 

      Rozlišení 12 bit 

      Přesnost 0,4 % z rozsahu 

   DC offset   

      Rozsah -12 až + 12 V (otevřený okruh) 

      Rozlišení 12 bit 

      Přesnost 0,4 % z rozsahu 

  Rušení   

      0,12 V 900 uVrms 

      1,2 V 1,3 mVrms 

      12 V 1,5 mVrms 

   Vazba DC 

   Impedance 50 Ω 

   Ochrana přetečení 
Pokud dojde k přetížení, výstup se vypne. Zařízení 
toleruje neomezeně trvající zkrat k zemi. 

Systém Constant Data Size 

Paměť   

   Standardní model 256 KiVzorků 

   XM volba 64 MiVzorků 

Pracovní módy Kontinuální, trigger, ohraničený 

Maximální vzorkovací frekvence 
 

   Model 540, 530 240 MS/s 

   Model 530 240 MS/s 

   Model 220 200 MS/s 

   Model 110 100 MS/s 

   Model 055 50 MS/s 

Zdroj vzorkování Interní TCXO 

   Přesnost 0,00% 

   Stabilita ± 1 ppm od 0 °C do + 55 °C 



Chybovost ± 1 ppm za rok 

Generátor průběhů   

   Standardní průběhy Sinus, obdélník, trojúhelník, pulz, šum, DC 

   Další vestavěné průběhy 
Exponenciální vzrůst a pád, Sin(x)/x, srdce, Haversine, 
Lorentz, D-Lorentz 

Signálová charakteristika   

   Sinus   

      Frekvenční rozsah V závislosti na modelu 

         Model 540 1 uHz až 40 MHz 

         Model 530 1 uHz až 30 MHz 

         Model 220 1 uHz až 20 MHz 

         Model 110 1 uHz až 10 MHz 

         Model 055 1 uHz až 5 MHz 

      Plochost amplitudy Relativní do 1 kHz 

         <100 kHz ± 0,1 dB 

         <5 MHz ± 0,15 dB 

         <20 MHz ± 0,3 dB 

         <30 MHz ± 0,4 dB 

         <40 MHz ± 1 dB 

      Zkreslení   

         <100 kHz -75 dBC 

         100 kHz až 1 MHz -70 dBC 

         1 MHz až 10 MHz -60 dBC 

         10 MHz až 15 MHz -55 dBC 

         15 MHz až 20 MHz -45 dBC 

         20 MHz až 30 MHz -35 dBC 

         30 MHz až 40 MHz -30 dBC 

   Obdélník   

      Frekvenční rozsah V závislosti na modelu 

         Model 540 1 uHz až 40 MHz, nad 30 MHz není specifikováno 

         Model 530 1 uHz až 30 MHz 

         Model 220 1 uHz až 20 MHz 

         Model 110 1 uHz až 10 MHz 

         Model 055 1 uHz až 5 MHz 

      Čas náběhu/pádu < 8 ns 

      Nepřesnost náběhu < 1 % 

      Variabilní pracovní cyklus 0,01 % až 99,99 % 

      Asymetrie < 0 % za periodu + 5 ns (@ 50 % pracovního cyklu) 

      Jitter (RMS) < 50 ps 

   Trojúhelník   

      Frekvenční rozsah V závislosti na modelu 

         Model 540 1 uHz až 40 MHz, nad 30 MHz není specifikováno 

         Model 530 1 uHz až 30 MHz 

         Model 220 1 uHz až 20 MHz 

         Model 110 1 uHz až 10 MHz 

         Model 055 1 uHz až 5 MHz 



      Nelinearita (mimo špičku) < 0,01 % 

      Symetrie 0 % až 100 %, 0,1 % kroků 

   Pulz   

      Perioda 100 ns až 1 Ms 

      Šířka pulzu 
1 hodnota za periodu – 1 číslo (min. 20 ns a perioda - 20 
ns) 

      Velikost kroku 6 číslic, minimum při 1 ns 

      Nepřesnost náběhu < 1 % 

      Jitter (RMS) < 50 ps 

   Rušení   

      Šířka pásma (typická) 30 MHz 

   Nastavitelný   

      Frekvenční rozsah V závislosti na modelu 

         Model 540, 530 1 uHz až 30 MHz 

         Model 220 1 uHz až 20 MHz 

         Model 110 1 uHz až 10 MHz 

         Model 055 1 uHz až 5 MHz 

      Délka vzorku 1 až 64 MiVzorků 

      Maximální rozsah vzorku 
 

         Model 540 240 MS/s 

         Model 530 240 MS/s 

         Model 220 200 MS/s 

         Model 110 100 MS/s 

         Model 055 50 MS/s 

      Čas náběhu/pásu < 8 ns 

      Nelinearita (mimo špičku) < 0,01 % 

      Čas ustálení < 8 ns až 10 % konečné hodnoty 

Burst   

      Tvar signálu Sinus, obdélník, trojúhelník, definovatelný 

      Počítání 1 až 65535 

      Trigger Software, externí 

Sweep Dostupné pouze u modelů s rozšířenou pamětí XM 

   Tvar signálu Sinus, obdélník, trojúhelník, definovatelný 

   Typ Lineární, logaritmický 

   Počítání Nahoru, dolů 

   Trigger Software, externí 

Modulace   

   Amplitudová modulace   

      Nosné vlny Sinus, obdélník, trojúhelník, definovatelný 

      Modulované tvary signálů Sinus, obdélník, trojúhelník, rušení, definovatelný 

      Frekvence modulování 2 mHz až 20 MHz 

      Hloubka 0,0 % až 100 % 

      Zdroj Interní 

   Frekvenční modulace   

      Nosné vlny Sinus, obdélník, trojúhelník, definovatelný 

      Modulované tvary signálů Sinus, obdélník, trojúhelník, rušení, definovatelný 



      Frekvence modulování 2 mHz až 20 MHz 

      Zkreslení špičky DC až 20 MHz 

      Zdroj Interní 

   FSK   

      Nosné vlny Sinus, obdélník, trojúhelník, definovatelný 

      Modulované tvary signálů 50 % z průběhu obdélníkového signálu 

      Frekvence modulování 2 mHz až 20 MHz 

      Zkreslení špičky 1 μ Hz až 20 MHz 

      Zdroj Interní 

 
 

9.4 Zdroj 
 

Zdroj USB nebo externí vstup 

Spotřeba 5 VDC, 500 mA max 

Napájecí adaptér Externí 

   Vstup 
110 až 240 VAC, 50 až 60 Hz 
0,85 A Max., 50 VA až 80 VA 

   Výstup 5,5 VDC, 2 A 

   Rozměry   

      Výška 30 mm/ 1,2" 

      Šířka 45 mm/1,8" 

      Délka 75 mm/3" 

   Objednací číslo TP-UE15WCP1-055200SPA 

   Vyměnitelná zásuvka pro EU, US, AU, UK 

 
 

9.5 Synchronizace více přístrojů 
 

Maximální počet přístrojů 
Limitováno počtem dostupných USB portů v 
PC 

Synchronizační přesnost 0 ppm 

 
 

9.6 Rozměry 
 

Výška 25 mm 

Délka 170 mm 

Šířka 140 mm 

Váha 430 g 

Délka USB kabelu 1,8 m 

 

  



9.7 I/O konektory 
 

CH1, CH2 BNC 

AWG BNC 

USB Fixní kabel USB A, 1,8 m 

Rozšiřující konektor D-sub, 9 pin, samyca 

Napájení 3,5 mm  

Propojovací I/O konektory 1-2 miniHDMI type C 

 
 

9.8 Rozhraní 
 

Rozhraní 
USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) 
(USB 1.1 Full Speed (12 Mbit/s) a USB 3.0 compatible) 

 
 

9.9 Systémové požadavky 
 

PC I/O propojení USB 1.1, USB 2.0 nebo vyšší 

Operační systém 
Windows XP/Vista/7/8/10 
32 a 64 bit 

 
 

9.10 Provozní podmínky 
 

Provoz   

   Okolní teplota 0 °C až 55 °C 

   Relativní vlhkost 10 až 99 % nekondenzující 

Skladování   

   Okolní teplota -20 °C až 70 °C 

   Relativní vlhkost 5 až 95 % nekondenzující 

 
 

9.11 Certifikáty a prohlášení o shodě 
 

CE prohlášení o shodě Ano 

RoHS Ano 

EN 55011:2009/A1:2010 Ano 

EN 55022:2006/A1:2007 Ano 

IEC 61000-6-1/EN 61000-6-1:2007 Ano 

IEC 61000-6-1/EN 61000-6-1:2007 Ano 

Canada: ICES-001:2004 Ano 

Australia/New Zealand: AS/NZS Ano 

 
  



9.12 Sondy 
 

Model HP-9250 

Vlnový rozsah   

   1:1 6 MHz 

   1:10 250 MHz 

Doba náběhu   

   1:1 58 ns 

   1:10 1,4 ns 

Vstupní impedance   

   1:1 1 MΩ (impedance osciloskopu) 

   1:10 10 MΩ (včetně 1 MΩ impedance osciloskopu) 

Vstupní kapacitance   

   1:1 47 pF + kapacitance osciloskopu 

   1:10 17 pF 

Kompenzační rozsah   

   1:1 - 

   1:10 10 až 35 pF 

Pracovní napětí   

   1:1 300 V CATI, 150 V CAT II (DC + špička AC) 

   1:10 600 V CATI, 300 V CAT II (DC + špička AC) 

 
 

9.13 Obsah balení 
 

Zařízení Handyscope HS5 

Sondy 2 x 1:1 / 1:10 přepínatelný, HP-9250 

Příslušenství 
Externí napájecí adaptér 
USB napájecí kabel 

Software Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

Ovladače Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

Manuál Uživatelský manuál 

 
 
 
 
Pokud máte nějaké návrhy a/nebo připomínky týkající se tohoto návodu, prosím kontaktujte: 
 
Bohemian Technology Group s.r.o. 
Obecní 129 
251 62 Louňovice 
 
Tel. +420 266 007 264 
E-mail: info@boteg.cz 
Web: www.boteg.cz 


