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De recorder die lijntjes op papier zet om zo het verloop van één of meerdere parameters in de tijd te kun-
nen vastleggen, is al lang uit de tijd. Nu doen we het digitaal met een digitale recorder of gebruiken we een 
oscilloscoop op de langzaamste tijdbasis, een oscilloscoop met recorderfunctie, of wordt het een recorder 
met oscilloscoop-functies. De nieuwste ScopeCorder van Yokogawa is een apparaat dat voor meer dan 
alleen recorderfunctie is te gebruiken.

DL350 ScopeCorder 
Een	compact,	draagbaar	combinatiemeetinstrument

De papierrecorder van vroeger was een analoog instrument 
dat zonder onderbrekingen metingen op papier vastlegde. 
Geen enkele verandering van de meetsignalen werd gemist, 
maar niet altijd goed zichtbaar gemaakt omdat inzoomen 
op de gebeurtenissen niet mogelijk was. Met de komst van 
de digitale recorder die constant metingen vastlegt in een 
geheugen, kwam hier een einde aan. Uitvergroten van de 
meetresultaten was een kwestie van anders weergeven van 
de vastgelegde meetpunten, waarbij wel opgemerkt moet 
worden dat in tegenstelling tot een analoog instrument de 
digitale recorder wel een beperkte resolutie heeft. In verticale 
zin is de resolutie afhankelijk van de gebruikte AD-omzetter 
terwijl de bemonsteringssnelheid de horizontale resolutie 
bepaalt.
Weergeven van de metingen kan natuurlijk op een willekeu-
rige computer, maar er kan ook een computer en beeldscherm 
in het apparaat zelf ingebouwd worden waardoor ook op de 
werkvloer zelf al naar de resultaten van de metingen geke-
ken kan worden. We gaan dan al aardig in de richting van 
een apparaat dat we een ScopeCorder noemen. Met functies 
zoals triggering en het kunnen verrichten van metingen aan 
signalen met hogere frequenties alsmede het kunnen weerge-
ven van periodieke signalen, wordt de recorder al meer een 
oscilloscoop. Het inbouwen van deze functies is de extra stap 
die van een recorder een ScopeCorder maakt met ingebouwd 
beeldscherm en functies die we van een oscilloscoop kennen.
Aan de andere kant hebben we de oscilloscoop. Met de 
komst van de digitale oscilloscoop met een zeer uitgebreid 
geheugen en de mogelijkheid om niet alleen periodieke sig-
nalen weer te kunnen geven, heeft dit apparaat functies van 
de recorder er bij gekregen. Toch blijft er een verschil. De 
oscilloscoop van vandaag de dag moet signalen weergeven 
met liefst een zo hoog mogelijke frequentie terwijl het bij de 
recorder gaat om veel lagere frequenties, maar wel om metin-
gen die liefst zo lang mogelijk door kunnen lopen, met een 
zo hoog mogelijke resolutie in zowel de tijd als de Y-richting.

De	DL350	ScopeCorder	
Yokogawa is van huis uit een recorderbouwer die ondertus-
sen een vrij uitgebreid programma meetapparatuur kan leve-
ren. Daarbij zijn niet alleen recorders, maar o.a. ook oscil-
loscopen, multimeters en poweranalyzers. Met name in deze 
laatste categorie levert men meetapparatuur die toonaan-
gevend is. Op het gebied van ScopeCorders heeft men met 
de introductie van de DL350 nu een drietal verschillende 
ScopeCorders. In dit gamma is de DL350 een alleskunner 
voor het dagelijks gebruik in zowel het lab als in het veld. 
Uit de serie is dit het meest uitgebreide, volledig draagbare 
meetinstrument dat beschikbaar is voor het vastleggen, weer-
geven, opnemen en analyseren van een breed scala aan elek-
trische en fysische parameters. Doordat hij draagbaar is, kan 
hij overal ingezet worden, van metingen in industriële situa-
ties tot aan testen aan voertuigen of voor metingen aan elek-
tronica-, energie-, transport- en mechatronica-toepassingen.
Zoals op de foto van afbeelding 1 te zien is, gaat het om 
een vrij groot apparaat. De afmetingen zijn vergelijkbaar met 
die van een vel A4-papier (maar uiteraard wel dikker). Zoals 
in afbeelding 2 te zien is, wordt het grootste deel van het 
front gevuld met het 8,4 inch beeldscherm en zijn er opval-
lend weinig knoppen. Slechts een paar drukknoppen om het 
apparaat aan te zetten, metingen te starten en te stoppen, 
voor triggering en om metingen op te slaan, zijn alle knop-
pen. Dit wil dan ook zeggen dat alle bediening via menu’s op 

het scherm plaats moet vinden. Het scherm 
zelf is een multi touch scherm hetgeen wil 
zeggen dat de bediening vergelijkbaar is met 
die van onze telefoon. Met twee vingers in- 
en uitzoomen, werkt dan ook vertrouwd. 
Waar je aan moet wennen is de structuur van 
de menu’s en waar alle functies, instelmoge-
lijkheden en andere bedieningselementen 
op het scherm te vinden zijn. Voor iemand 
die nog nooit met een oscilloscoop gewerkt 
heeft, maakt dit dat de bediening misschien 
wat lastig is, maar wie gewend is om met 
een oscilloscoop om te gaan, zal vrij snel zijn 
weg in de menustructuur weten te vinden. 
Yokogawa heeft namelijk in de menu’s wel de 
gangbare functies verwerkt. Nieuw voor mij 
was wel dat je voor het instellen van de ver-
ticale resolutie of de tijdbasis ook het twee-
vinger multi touch systeem kunt gebruiken. 

Modules
Net als andere modellen in de ScopeCorder-
familie van Yokogawa combineert de DL350 
functies van een algemene oscilloscoop en 
die van een high performance data acquisitie 
recorder in een enkel draagbaar instrument. 
Een belangrijk kenmerk van de DL350 
ScopeCorder, die we niet zo vaak op andere 
draagbare apparaten aantreffen, is het feit dat 
de ingangseenheid modulair is opgebouwd. 
Voor de ScopeCorder zijn er verschillende 
plug in modules leverbaar waarmee het 
apparaat zo kan worden geconfigureerd dat 
het aantal ingangen en het soort ingangen 
past bij het type metingen dat uitgevoerd 
moeten worden. Voor deze modules zijn er 
twee sleuven aan de bovenkant te vinden 

voor deze ingangsmodules (afbeelding 3). Hiermee kunt u 
het apparaat zo configureren dat hij bijvoorbeeld vier geïso-
leerde 16-bits spanningsingangen heeft waarmee gemeten 
kan worden met snelheden tot één megasample per seconde 
(MS/s), ingangen om 16 temperaturen te meten of twee 
aparte CAN- of LIN-bussen kan volgen die elk 60 signalen 
bevatten. Doordat er twee modules gebruikt kunnen wor-
den, is het mogelijk om twee totaal verschillende modules 
naast elkaar te plaatsen. U kunt dan bijvoorbeeld 16 analoge 
spanningen volgen en tegelijkertijd een CAN-bus in de gaten 
houden. Er is zelfs een GPS-module die heel handig is als het 
instrument gebruikt wordt voor metingen in voertuigen.
In totaal zijn er op dit moment 18 verschillende modules 
waaronder een high-resolution, high-speed sampling module 
met individueel geïsoleerde 12-bits, 100 MS/s-ingangen. 
Transiënts kunnen hiermee perfect zichtbaar gemaakt wor-
den.
Naast de ingangen via de twee modules is het apparaat ook 
nog voorzien van 16 logische ingangen. Deze zijn standaard 
naast de modules beschikbaar (de twee connectoren die in 
afbeelding 4 te zien zijn boven de linker insteekmodule).

Recorder	of	oscilloscoop
Omdat een recorder toch echt een aantal andere functies 
heeft dan een oscilloscoop, heeft men het de gebruiker 
gemakkelijk gemaakt door twee aparte menustructuren te 
gebruiken. Alvorens er gemeten kan worden, moet er geko-

Afbeelding 1. DE DL350 is ongeveer zo 
groot als een vel A4 papier.
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zen worden of het apparaat als oscilloscoop ingezet gaat wor-
den of als recorder. Veel functies worden hiermee voorgecon-
figureerd en het voorkomt verwarring tussen functies die wel 
in de recorder beschikbaar zijn en niet in de oscilloscoop en 
omgekeerd. 
Als oscilloscoop heeft de DL350 de gebruikelijke functies die 
vandaag de dag op elke digitale oscilloscoop te vinden zijn. 
We hebben het dan over uitgebreide triggerfuncties in com-
binatie met een uitgebreid geheugen voor het opslaan van 
meerdere golfvormen om zo afwijkingen te kunnen opspo-
ren. Uiteraard ontbreken de rekenkundige bewerkingen niet 
zoals FFT. Daarnaast heeft de oscilloscoop ook functies waar-
mee het apparaat ook als poweranalyzer ingezet kan worden.
Wat de oscilloscoop niet heeft, zijn ingangen met een hele 
hoge bandbreedte. Voor metingen aan hoogfrequentsignalen 
is de oscilloscoop dan ook niet geschikt. Afhankelijk van de 
gebruikte ingangsmodule kan tot 20 MHz gemeten worden.
In de recordermode is de DL350 geschikt voor langdurige, 
continue opname van metingen met een vooraf vastge-
stelde sampling rate. Maximaal 5 Gpoints per module kun-
nen rechtstreeks op een SD-kaart worden opgenomen. Dit 
betekent dat de DL350 kan worden gebruikt voor continue 
opname tot 50 dagen. Voor high-speed signalen is maximaal 
100 Mpoints per module aan intern geheugen beschikbaar 
om snelle transiënts vast te leggen. Dit is maximaal 10.000 
keer groter dan andere draagbare meetapparatuur en bied 
de mogelijkheid om signalen met hogere sampling rates of 
gedurende een langere perioden op te nemen.

Touchscreen
Gekozen is voor een 8,4-inch resistief touchscreen. In omge-
vingen met een hoog niveau aan elektrische velden, zoals 
in de buurt van motoren en omvormers, wordt hiermee 
de bediening van het apparaat gegarandeerd. Capacitieve 
schermen kunnen hier problemen ondervinden. Ook kan 
daardoor het toestel met handschoenen aan of met een sty-
lus bediend worden. Als de achtergrondverlichting is uitge-
schakeld, is ook het aanraakscherm niet actief. De gebruiker 
heeft dan nog altijd toegang tot de functies START/STOP, 
handmatige trigger en data opslaan. In deze mode kan het 
apparaat door iedereen bediend worden voor het verrichten 
van metingen waarbij gebruik gemaakt wordt van de instel-
lingen die vooraf vastgelegd zijn.

On	site
Een draagbaar instrument is natuurlijk gemaakt om in 
principe overal te kunnen gebruiken. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van de ingebouwde accu om onafhankelijk 
van het lichtnet te kunnen meten. Het energiegebruik van 
de ScopeCorder is echter relatief hoog. Hierdoor is de accu 
slechts in staat om de meter gedurende drie uur van ener-
gie te voorzien. Met name als de DL350 als recorder ingezet 
wordt voor langere tijd, dan kan hij niet zonder netaanslui-
ting gebruikt worden. De elektronica van de DL350 wordt 
gedurende het gebruik warm. Voor koeling is er daarom een 

ventilator ingebouwd. Dit maakt dat het apparaat niet stof 
en waterdicht is en daardoor niet in alle omstandigheden 
zomaar gebruikt kan worden. Voor zware industriële omge-
vingen moeten dan ook beschermende maatregelen getroffen 
worden om uitval van de ScopeCorder te voorkomen.

Tot	slot
Doordat de DL350 twee totaal onafhankelijke gebruiksmodi 
heeft en hij dus als volwaardige oscilloscoop of recorder is 
in te zetten, is dit een uniek apparaat. Dit unieke karakter 
wordt nog versterkt door het feit dat er voor de ingangen 
verschillende modules leverbaar zijn zodat de meter zo goed 
mogelijk op de meettaak afgestemd kan worden. Wat voor de 
gebruiker even wennen zal zijn, is het ontbreken van knop-
pen om het apparaat in te stellen en te bedienen. De opbouw 
van de menu’s is echter dusdanig dat u al vrij snel vertrouwd 
zult raken met de bediening en het gemis van knoppen niet 
meer als storend zal ervaren. Daarbij helpt het feit dat het 
aanraakscherm met meerdere vingers tegelijkertijd bediend 
kan worden en functies als in- en uitzoomen op dezelfde 
manier werken als op onze telefoon.                                   •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “DL350 ScopeCorder”.
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Afbeelding 2. Knoppen om het apparaat te bedienen 
ontbreken op het front.

Afbeelding 3. Door insteekmodules kan het apparaat naar wens geconfigureerd worden.

Afbeelding 4. Ook op de bovenkant zijn connectoren te vinden voor 16 digitale ingangen.


