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Werkpaarden mogen soms ook luxe paarden zijn

Reeds ruim 20 jaar geleden kwam Teledyne LeCroy voor het eerst 
uit met het concept WaveRunner. Zij hadden toen al goed begre-
pen dat het recept voor een succesnummer in het middensegment 
een oscilloscoop moet zijn met zowel goede hardware eigenschap-
pen als analyse mogelijkheden. De eerste WaveRunner met een 
bandbreedte tot 500 MHz beschikte over 1 GS/s sample rate en een 
acquisitiegeheugen van 2 MPunten, gekoppeld aan een 96 MHz 
Power PC processor voor uitgebreide post processing.
Vandaag de dag is de WaveRunner uitgegroeid tot een zeer krachtige 
oscilloscoop met een bijzondere hoeveelheid functies voor wiskun-
dige bewerkingen, meetparameters en andere statistische analyses.
Het nieuwste model, de WaveRunner 9000, is nu voorzien van 
een nieuw front-end en de verticale nauwkeurigheid is verbeterd 
naar 1%. Daarnaast zal de zeer hoge offset mogelijkheid, die wordt 
bereikt met een 16 bit DAC offset generator, engineers aanspreken 
die kleine variaties op grote signalen willen kunnen bestuderen met 
voldoende definitie. De WaveRunner 9000 kan worden uitgevoerd 
met 16 digitale kanalen en de “M” modellen beschikken over een 
maximale sample rate van 40 GS/s en 64 Mpts acquisitiegeheugen.

Groter scherm
Zoals de naam al doet vermoeden, is de WaveRunner 9000 een 
vervolg op de WaveRunner 8000. Er zijn diverse technische verbe-
teringen doorgevoerd, waarvan het grote 15.4” Touch Screen het 
meest in het oog springt. Afbeelding 1 toont dat juist door dit grote 
scherm er veel plaats is om diverse meetresultaten en uitkomsten 
van mathematische bewerkingen tegelijkertijd op het scherm zicht-
baar te maken. Dit maakt dat meetresultaten veel gemakkelijker te 
bestuderen zijn.

Middensegment
Zoals eerder aangegeven bevindt de WaveRunner 9000 zich in het 
middensegment. Dit is precies het segment waarin de oscilloscoop 
een veelzijdig werkpaard moet zijn om overweg te kunnen met 
alle uiteenlopende meetwensen van de gebruikers. Ontwikkelaars 
die om een dergelijke oscilloscoop verlegen zijn, gebruiken deze 
veelal voor debuggen en zijn daarom gebaat bij een oscilloscoop die 
beschikt over krachtige analyse-tools in combinatie met veel func-
tionaliteit. Wordt de oscilloscoop voor geautomatiseerde meettoe-
passingen gebruikt, dan zijn het vaak de de hardware-prestaties die 
een grote rol spelen. Dit alles is verenigd in de WaveRunner 9000 
waarbij opgemerkt mag worden dat de krachtige en ook flexibel 
inzetbare tools bijzonder intuïtief in het gebruik zijn. Ook nu is het 
weer het grote 15.4” Touch Screen dat maakt dat het bedienen heel 
gemakkelijk is.

Ingangen
In afbeelding 2 ziet u het front van de oscilloscoop. Links onder 
zijn de ingangen gepositioneerd. Dit zijn er bij alle modellen 4. 
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In tegenstelling tot de trend die door LeCroy is ingezet, is de 
resolutie waarmee het ingangssignaal gesampled wordt slechts 8 
bits. Wat dit punt betreft is de oscilloscoop dan ook vergelijkbaar 
met elke andere oscilloscoop. Wel moet opgemerkt worden dat 
de weergave op het scherm, hoe groot of hoe klein dan ook, altijd 
met een resolutie van 8 bits gebeurt. Dus ook als zoals in afbeel-
ding 1 het scherm vol staat met ook andere weergaven, te allen 
tijde is de verticale resolutie 8 bits (256 stappen). 
Rechts naast de ingangen treft u de ingang voor externe trigger-
signalen aan en daar weer naast een aux uitgang die te configure-
ren is om een signaal te leveren bij bepaalde triggergebeurtenissen 
of als Pass/Fail signaal als de oscilloscoop voor kwaliteitscon-
trole ingezet wordt. Ook is hier een USB 2.0 interface te vin-
den. Helemaal rechts is een kalibratie-uitgang geplaats alsmede 
een massa-aansluiting. Ook is hier de ingang te vinden van de 
16-kanaals logic analyzer waarmee een aantal typen van de 9000 
is uitgerust. 
Afbeelding 3 toont de rechterzijkant van de oscilloscoop. Aan 
de soorten in- en uitgangen binnen het witte kader, valt op te 
maken dat in het inwendige van de oscilloscoop een PC verwerkt 
is. Deze draait op Windows 10 en kan ook als dusdanig gebruikt 
worden. Juist doordat de PC benaderbaar is, kunnen er functies 
toegevoegd worden die niet standaard zijn. Ook is het mogelijk 
om de oscilloscoop te laten samenwerken met standaardpro-
gramma's zoals Excel, Matlab, etc.
De ingebouwde PC heeft een viertal USB-3 aansluitingen, twee 
Ethernetaansluitingen, twee aansluitingen voor een externe 
monitor waarvan de ene een HDMI-aansluiting is en de andere 
een DisplayPort 2.0-aansluiting. Heeft het externe beeldscherm 
een touch screen, dan kan ook hiermee de oscilloscoop bediend 
worden. Ook vinden we hier de standaard PC in- en uitgangen 
voor geluid.

Remote control
Uiteraard is de oscilloscoop ook op afstand bedienbaar voor bij-
voorbeeld geautomatiseerde metingen, kwaliteitscontrole, lang-
durende metingen, etc. Voor het besturen van de scoop zijn drie 
verschillende mogelijkheden. Allereerst kan het instrument via 
ethernet aangestuurd worden. Daarnaast heeft het instrument 
een USBTMC-poort (een USB-poort die speciaal voor meetap-
plicaties bedoeld is). Ook is het mogelijk om via GPIB te werken. 
U heeft dan wel een USB-GPIB-adapter nodig die optioneel is.

In het gebruik
De oscilloscoop heeft standaard vele meetfuncties aan boord. Het 
aantal is te veel om op te noemen. Wat dat betreft verwijzen we u 
naar de documentatie die op internet te vinden is. Waarschijnlijk 
is de oscilloscoop ook te bewonderen op de E&A-beurs. Daar 
kunt u met een beetje geluk zelf ervaren hoe de oscilloscoop in 
het gebruik is.                     •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'WaveRunner 9000 oscilloscoop'. 
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Afbeelding 1. Door het grote scherm kunnen 
er tegelijkertijd heel veel meetresultaten en 
de bewerkingen daarop weergegeven worden.

Afbeelding 2. Standaard is de oscilloscoop 
uitgerust met vier ingangen die naast andere 
in- en uitgangen op het front te vinden zijn.

Afbeelding 3. De in- en uitgangen op de 
zijkant laten zien dat er in de oscilloscoop 
een PC verwerkt is.
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