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Signalen in de tijd weergeven is natuurlijk waarvoor een oscilloscoop is 
gemaakt, maar een dergelijk meetinstrument kan tegenwoordig veel meer 
zoals een frequentiespectrum tonen of digitale signalen weergeven. Veel 
van deze functies worden met software gerealiseerd, maar voor sommige 
metingen is een hardware-uitvoering toch echt veel beter. Gw Instek heeft 
dat begrepen en heeft een serie oscilloscopen op de markt gebracht waarin 
veel van de extra functies hardwarematig zijn uitgerust.

Mixed domein 
oscilloscoop
Met	ingebouwde	spectrumanalyzer	en	meer

Hoe meer functionaliteit er in een oscilloscoop verwerkt is hoe hoger de 
aanschafprijs. Dit is een gegeven wat niemand raar vindt. Ook is het heel 
normaal dat we alleen op de hele dure apparaten speciale functies aantreffen 
en dat de goedkope exemplaren alleen de basisfunctionaliteiten kennen. De 
Taiwanese firma Gw Instek  heeft onlangs laten zien dat deze regel toch lang 
niet altijd op gaat. Zij leveren sinds kort een aantal oscilloscopen met heel 
veel extra functionaliteit (en dan niet alleen in software maar ook in hard-
ware) voor een prijs waarvoor je bij de bekende merken alleen een basisoscil-
loscoop kunt krijgen.
Begin dit jaar lanceerden zij de oscilloscoopserie MSO-2000 die naast een 
uitgebreide oscilloscoop ook nog een 16 kanaals logicanalyzer bevat en afhan-
kelijk van het type ook nog een tweekanaals arbitrary waveform generator die 
tot 25 MHz doorloopt. Een unieke serie, zeker gezien de prijs maar nog 
specialer is de MDO-2000-serie die begin augustus is uitgekomen. Hierin is 
standaard een echte spectrumanalyzer aanwezig zodat ook signalen als func-
tie van de frequentie bekeken kunnen worden.
De MDO-2000-serie is er in twee basisuitvoeringen, namelijk de MDO-
2000 EG die naast de oscilloscoop en de spectrumanalyzer ook nog een 
tweekanaals arbitrary waveform generator bevat en de MDO-2000 EX die 
hetzelfde is als de EG maar waar ook nog een echte multimeter is ingebouwd 
plus een 5-V-voeding met twee uitgangen.

FFT	of	spectrumanalyzer
Met software is in de meeste oscilloscopen 
tegenwoordig een FFT-analyzer te realise-
ren waarmee ook een spectrum bekeken 
kan worden. Toch is er een groot verschil 
tussen een FFT-plaatje en dat wat uit een 
echte spectrumanalyzer komt. Het belang-
rijkste verschil is dat een FFT altijd over 
de totale bandbreedte wordt uitgevoerd 
(een bandbreedte die bepaald wordt door 
de halve sampling snelheid van het meet-
instrument). Inzoomen op een specifiek 
stukje van het spectrum kan natuurlijk 
altijd, maar de resolutie blijft horen bij de 
totale bandbreedte. Wat dat betreft is het 
dus net als het inzoomen op een foto. Op 
een gegeven moment zie je alleen maar 
blokjes.

Bij een echte spectrumanalyzer kun je 
begin en eindfrequentie opgeven waarover 
de analyse uitgevoerd moet worden. Dit 
gebied wordt dan met de volle resolutie 
bekeken hetgeen toch veel meer details 
oplevert dan bij een FFT. Afbeelding 1 laat 
zien waar we het hierbij over hebben. Ook 
al zoomen we in op de piek in het FFT-
plaatje, nooit zullen we het beeld krijgen 
dat de echte spectrumanalyzer laat zien. De 
afbeeldingen 2 en 3 laten fraai zien waar we 
het hierbij over hebben.

Afbeelding 5. Op de achterkant zijn de aansluitingen van de 
golfvormgenerator en de voeding te vinden.

En	meer
De oscilloscoop die een scherm heeft van  
8 inch is leverbaar in een twee- of vierkanaals 
uitvoering en heeft een bandbreedte van 
200, 100 of 70 MHz. De realtime sample 
rate voor elk kanaal is 1GSa/s en de geheu-
gendiepte is 10M bij een golfvorm update 
rate van 120.000 wfms/s.
Naast de spectrumanalyzer heeft de oscil-
loscoop ook een FFT-functie, hoge, lage en 
banddoorlaatfilterfuncties, een gesegmen-
teerde geheugen met 29.000 plekken, I2C / 
SPI / UART / CAN / LIN seriële bus trig-
ger- en decoderingsfuncties alsmede een data 
log-functie waarmee gedurende 1000 uur 
gelogd kan worden. Tenslotte heeft de oscil-
loscoop een netwerkaansluiting en is hij 
voorzien van een Masker test functie.
Belangrijk om te realiseren is het feit dat 
veel van de functies niet door software, maar 
door hardware gerealiseerd worden. Niet 
alleen scheelt dat processortijd, maar net 
als bij de spectrumanalyzer is het meetre-
sultaat ook beter. Een software multimeter 
maakt gebruik van de 8 bits ADC van de 
oscilloscoop terwijl een hardware multime-
ter een eigen, onafhankelijke  ADC  heeft. 
Afbeelding 4 en 5 tonen de voor en achter-
kant van de oscilloscoop. Op de voorkant is 
de multimeter te vinden en op de achterkant 
de golfvormgenerator en de voeding.

IoT	en	onderwijs
Alle extra’s waarmee de oscilloscoop is uitge-
rust alsmede het feit dat diverse bussignalen 
geanalyseerd kunnen worden, maakt dat met 
name de ontwikkelaar van IoT-applicaties 
zeer veel profeit van het apparaat zal hebben. 
Hij heeft zelfs niet eens een voeding nodig 
om de applicatie van stroom te voorzien, 
omdat deze al is ingebouwd.
Ook binnen het onderwijs kan deze oscillo-
scoop goede diensten bewijzen. Voor de prijs 
waarvoor anders een veel minder uitgebreide 
oscilloscoop was aangeschaft  heeft de stu-
dent nu de beschikking over een meetinstru-
ment dat alle belangrijke functies bevat (en 
misschien zelfs wel meer) en dat alles voor 
een zeer aantrekkelijke prijs. De duurste en 
meest uitgebreide oscilloscoop kost slechts  
€ 1750,-, een prijs die zelfs voor een hobby-
ist betaalbaar is, maar waarvoor wel een pro-
fessioneel meetinstrument geleverd wordt.

Tijdens de D&E-dagen is deze oscilloscoop 
op de stand van Acal uitgebreid te bewonde-
ren en uit te proberen.                               •
Voor meer informatie zie www.etotaal.
nl/achtergrond. Artikel “Mixed domein 
oscilloscoop”.
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Afbeelding 1. Het ver-
schil tussen het beeld 
van een FFT en een 
spectrumanalyzer.

Afbeelding 2. Veel detail binnen 
een klein deel van een spectrum.

Afbeelding 3. Het spectrum van een 
AM-gemoduleerd signaal. Met een FFT 
is dit slechts één piek.

Afbeelding 4. De voorkant met rechts onder de aansluitingen 
voor de DMM.


