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TBS2104 = Oikea kouluskooppi  

 

Tektronix on tehnyt TBS2000:tta skooppisarjan oppilaitoskäyttöön. 
Sen suunnittelun lähtökohtana ei ole ollut pelkästään alahainen hinta, vaan aidon oikeasti 
opetustyötä tukevat toiminnot. 
 
Suurempi näyttö 
TBS2000:tta sarjan skoopeissa on 50% isompi aikatason näyttö kuin muissa skoopeissa. 
Isompi näyttö on havainnollisempi ja yksityiskohtaisempi. Isosta värinäytöstä asiat näkyvät 
yksityiskohtaisen opettavasti.  9” näyttöä on helppo lukea. 

 
 
Pidempi muisti - suurempi näytteenotto 
Opetuskäytössä on usein pienitaajuisia signaaleita, jolloin skoopin näytteenottonopeus on 
pieni eikä se siksi pysty näyttämään nopeita häiriöitä.  Tämän vuoksi TBS2000 sarjan 
skoopeissa on vakiona pitkä ,20M, muisti, joka on moninkertainen perusskooppeja verrattuna.  
Pidempi muisti mahdollistaa saman aikaikkunan mittaamisen huomattavasti suuremmalla 
näytteenottonopeudella, jolloin nopeatkin häiriöt saadaan luotettavasti mitattua pitkään 
muistiin.  
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FFT- ja aikatason näyttö samalla kertaa 

 
 

Esimerkillinen mittaustekniikka 
Opetuskäyttöä varten tässä skoopissa on esimerkillisen hyvät ja selvälukuiset kursorit; 
sellaiset kuin ne olisi aina pitänyt skoopissa olla.  
 

 
 

Skoopeissa on myös monipuolinen ja opastava mittausautomatiikka. Huomaa että näissä 
skoopeissa mittaus tapahtuu muistiin mitatun datan perusteella eikä näyttödatan perusteella, 
kuten monissa skoopeissa.  Muistiin mitatusta datasta tehdyt mittaukset ovat tietysti 
luotettavampia, mutta ennen kaikkea arvot eivät muutu zoomauksessa.  Zoomauksen mukaan 
muuttuvat mittausarvo hämmentävät mittaajaa varsinkin aloitteluvaiheessa olevia, jolloin 
kaikki on uutta ja epävarmaa. 
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opastavaa mittausautomatiikkaa 

 
Itse opettava skooppi 
Näissä skoopeissa on vakiona älykäs neuvonta, joka kosketuksesta kertoo mitä ko. kytkimellä 
tai painikkeella tehdään tai mihin se vaikuttaa.  Näin se opastaa itse käyttäjäänsä ja 
tarvittaessa se voidaan tietysti käytöstä, kun skooppi on tullut tutuksi. 
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Opetusmateriaalit skoopin sisällä! 
Tektronix on laittanut skooppien sisään dokumenttimuistin, jonne opetusmateriaalit ja 
harjoitustyöt voidaan tallentaa.  Laitteissa on valmiina mm. opetusmateriaalit, jotka 
käsittelevät oskilloskoopin ja probein perusteita kuvin ja sanoin. 

 

Harjoitustyöt skoopissa. 
Tektronix on laittanut skooppeihin valmiiksi Arduino piirin harjoitustöitä.  Tämä skooppi 
osallistuu oikeasti harjoitustöihin, sillä se voi näyttää esim. kuvan tehtävässä tarvittavista 
varusteista, kytkennästä ym. muuta vastaavaa.   Harjoitusasetus voi myös sisältää raja-arvot 
missä signaalin tulee olla, ennekuin tehtävässä mennään eteenpäin. 
Näin laite ohjaa tarvittaessa käyttäjäänsä eikä tehtävä mene pieleen, kun ollaan vasta 
oppimassa uutta. 

 
 
Harjoitustyössä on myös mukana mittauksia, jolloin skooppi voi tallentaa tehtävän 
mittaustulokset sekä haluttaessa myös näyttökuvat.  Harjoitustyön lopuksi mittaaja voi ottaa 
kaikki harjoitustyön tiedot kätevästi talteen USB tikulle.  Siten ne voidaan helposti siirtää 
lagallisen tai langattoman verkon kautta muille verkkoon liitetyille laitteille. Näin harjoitustyön 
tulokset on helppo siirtää sähköisesti opettajalle tarkistettavaksi. 
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Omien harjoitusten teko 
Jo olemassa olevia tai tulevia harjoitustöitä voidaan helposti siirtää skooppiin, maksuttomalla 
Tektronix Courseware ohjelmalla.  Sillä voidaan myös editoida tekstiä, kuvia sekä 
matemaattisia/ fysikaalisia kaavoja.  Harjoitustyöt voidaan myös tulostaa PDF formaattiin, 
joten niitä voidaan helposti lukea myös muualla.  
Tektronix kurssikeskuksessa on kymmenittäin valmiita harjoitustöitä, jopa useilla eri kielillä. 

 

Osaa myös etäkäyttöohjauksen 
Laitteessa on vakiovarusteen etäkäyttömahdollisuus.  Skooppi voidaan liittää sekä langalliseen 
että langattomaan (lisävaruste) verkkoon, jonka kautta laitteeseen voidaan olla yhteydessä.  
Laiteessa on sisäinen LXI webbiselain, joten mitään lisäohjelmia ei PC:lle tarvitse asentaa.  
Etäkäytä laitetta samalla tavalla kuin käytät webbiselainta.  Helppoa ja kätevää. 
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Luotettava opetuslaite 
Tektronix TBS2000 tuoteperheessä on 70MHz ja 100MHz malleja, 2- tai 4-kanavaisina. 
Oppilaitoskäytössä skoopin takuu on 5 vuotta ja mittajohtojen takuu on 1 vuosi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
TekFinland 
BCC Solutions Oy 
Aarne Vikström 
0400 285 390 
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