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WavePro HD biedt daarentegen deze hoge resolutie en lage 
ruis bij de volledige bandbreedte zonder compromissen.
Afbeelding 2 toont de interne opbouw van de oscilloscoop. 
Te zien is dat we in feite bij het vierkanaals model te maken 
hebben met twee aparte tweekanaals oscilloscopen die gro-
tendeels onafhankelijk werken. Pas bij de verwerking van de 
meetdata en uiteraard de triggering zien we dat de signalen 
samenkomen om zo tot één plaatje op het scherm te komen. 
Daarbij mag u natuurlijk rekenen op alle mogelijke interac-
ties. Uitgebreide mathematische berekeningen kunnen op alle 
signalen losgelaten worden voor de gewenste analyses. 

Next-Generation	Long-Memory	Architecture
De nieuwe manier van signaalacquisitie en geheugenbeheer 
van de WavePro HD maken het mogelijk om op een snelle en 
betrouwbare manier 5 Gpoints aan meetdata op te slaan. De 
geavanceerde MAUI-gebruikersinterface maakt het vervolgens 
gemakkelijk om te navigeren door het geheugen om golfvor-
men die van belang zijn terug te vinden om ze zo grondig 
te kunnen analyseren. Met het instrument kan 250 ms aan 
data bij de volledige samplefrequentie van 20 GS/S opgeslagen 
worden en dat altijd met een resolutie van 12 bits. Afwijkingen 
in het signaal zijn hiermee nog gemakkelijker terug te vinden 
(afbeelding 3).

Debug	embedded	computersystemen	
Optioneel kunnen in de WavePro HD de analoge ingan-
gen gecombineerd worden met digitale ingangen om zo een 
mixed-signal oscilloscoop (MSO) te krijgen. Dit maakt de 

De WavePro HD 12-bit oscilloscopen zijn vooral bedoeld 
voor ontwikkelaars van kleine, snelle en low power mobiele 
en handheld apparaten, en uitgebreide high-speed embedded 
computersystemen alsmede datacentertechnologieën. Al deze 
applicaties worden gekenmerkt door analoge sensoringangen, 
gevoelige stroomverdelingsnetwerken (PDN’s) met lage span-
ningen en high-speed CPU’s en seriële data-interfaces. Dit 
vereist een oscilloscoop met een unieke combinatie van hoge 
resolutie, lage ruis, hoge bandbreedte en zeer lange opname-
tijden bij hoge sample rates om uitgebreide systeem-debug-
ging mogelijk te maken.
Alle WavePro HD-oscilloscopen hebben een groot 15,6-inch 
1900 x 1080-pixel capacitief aanraakscherm en een krachtige 
OneTouch-gebruikersinterface voor een intuïtieve, efficiënte 
bediening. De instrumenten zijn er in vier modellen met 
bandbreedtes van 2,5 GHz tot 8 GHz, alle met sample rates 
tot 20 GS/s.

HD4096-technologie	bij	8-GHz	bandbreedte
De basis van de WavePro HD is een nieuwe 8 GHz-chipset 
(afbeelding 1), bestaande uit een ruisarm front-end en een 
12-bits ADC. Door deze chipset, die fraai geïntegreerd is op 
een module die zo opgebouwd is dat de hoge bandbreedte 
en de lage ruis gegarandeerd zijn, komt het volledige poten-
tieel van HD4096 High Definition-technologie naar voren. 
Concurrerende instrumenten plaatsen een 10- of 12-bits 
ADC eenvoudigweg in een conventioneel 8-bits signaalpad 
of gebruiken softwaretechnieken om bandbreedte op te offe-
ren voor een hogere resolutie. De HD4096-technologie van 

oscilloscoop zeer geschikt voor een breed scala metingen aan 
analoge sensoren, digitale logica, power-rail, seriële data en 
andere signalen. Hierbij kan de gebruiker kiezen uit een uitge-
breide set aan standaardanalysetools aangevuld met opties voor 
triggering, decoderen, grafische weergave en oogdiagrammen 
(TDME) voor seriële data. Door het uitgebreide geheugen 
slaat WavePro HD een brug tussen high- en low-speed sig-
nalen om zo de effecten over en weer te zien, want met name 
signalen met een hele hoge frequentie kunnen grote invloed 
hebben op Power-Distribution netwerken, analoge sensor-
ingangen en seriële data. Gecombineerd met een krachtige, 
uitgebreide toolbox en toolsets voor high-speed serial-data 
jitter-analyse en protocol-compliance, hebben gebruikers een 
fraai systeem voor het debuggen en analyseren van een breed 
scala aan embedded computersystemen binnen handbereik.

Hoge	resolutie
Voor met name het verrichten van metingen aan de ener-
gievoorziening van embedded systemen, is de hoge resolutie 
een ware uitkomst. Door de hoge resolutie is het dynamisch 
bereik vele malen groter en zijn kleine afwijkingen van de voe-
dingsspanning duidelijk zichtbaar te maken. Afbeelding 4 laat 
zien waar we het over hebben. Hier wordt eenzelfde meting 
getoond met een 8-bits- en een 12-bits resolutie. Met name 
bij het inzomen zijn er details zichtbaar die bij 8 bits nooit 
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het lage ruisniveau van 
de ingangsversterker helpt hier natuurlijk ook bij, want sig-
nalen die in de ruis verdwijnen, zijn immers nooit zichtbaar 
te maken. 

EMC-metingen
In een EMC-lab zijn het de bandbreedte en de zeer hoge sam-
plefrequenties en resolutie die zorgen voor extreem nauwkeu-
rige weergave van pulsvormige signalen. Daarmee is het veel 
gemakkelijker om de bron van EMI-signalen op te sporen 
binnen het dichte elektromagnetisch landschap. De uitzon-
derlijk lage ruis en de spectrumanalyzer van de WavePro HD 
zorgen samen voor een krachtig hulpmiddel voor het zoeken 
naar storingen.

En	meer
Over de nieuwe serie valt nog veel meer te vertellen, maar daar 
ontbreekt helaas de ruimte voor. Gelukkig is er internet en 
anders de vertegenwoordiger van Teledyne LeCroy waar u alle 
informatie kunt verkrijgen. Links daarnaar toe vindt u o.a. op 
de site van e-totaal.                                                                 •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel “Leg elk detail vast tot 8 GHz”.
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Van Teledyne LeCroy is onlangs een nieuwe oscilloscoop uitge-

komen en wel de WavePro HD high-definition. Deze oscilloscoop 

met 12-bit technologie en een bandbreedte van 8 GHz levert door 

de hoge resolutie zeer signaalgetrouwe plaatjes bij een laag ruis-

niveau. Met een maximum van 5 Gpoints aan snel, responsief en 

gemakkelijk navigeerbaar acquisitie-geheugen zijn ook extreem 

fijne golfvormdetails over lange perioden vast te leggen voor ana-

lyse achteraf. 

Leg elk detail
vast tot 8 GHz
12-bits	resolutie,	8	GHz	bandbreedte	en	
5	Gpts	geheugen

Afbeelding 3. Door het grote geheugen kan 250 ms data 
bij de hoogste sample-snelheid opgeslagen worden.Afbeelding 1. De aparte module met daarop de ingangs-

versterker en de ADC’s zorgen voor de grote bandbreedte.

Afbeelding 2. De interne opbouw van de nieuwe serie 
oscilloscopen.

Afbeelding 4. Door de resolutie van 12 bit zijn details op 
voedingslijnen zichtbaar te maken die met 8 bits onzicht-
baar blijven.


