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1 Vítejte
Vítejte v PicoScope 6,� softwaru pro osciloskop pro PC od Pico
Technology.

Se zařízením z Pico Technology, PicoScope změní Váš PC na výkonný
osciloskop pro PC se všemi funkcemi a výkonem prvotřídního
osciloskopu za zlomek ceny.

Jak používat tuto příručku
Co je nového v této verzi?
První použití PicoScope

 

Verze software: PicoScope R6.11.7 (Poznámky k verzi)

http://www.picotech.com/release-notes.html
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2 Přehled PicoScope 6
PicoScope 6 je software Pico Technology pro PC osciloskopy.

Vyšší výkon

Rychlejší záznam, snazší zobrazení rychle se pohybujících signálů
Rychlejší zpracování dat
Lepší podpora nejnovějších USB osciloskopů PicoScope

Zlepšená použitelnost a vzhled

Jasnější grafika a text
Tipy a nápovědy k vysvětlení všech funkcí
Nástroje snadného sledování pro posouvání a přiblížení

Nové funkce

Nejnovější technologie
Windows.NET nám umožňuje
rychlejší zajištění aktualizací

Vícenásobné zobrazení
stejných dat, s individuálním
přiblížením a nastavením pro
každé zobrazení

Správce Vlastní sondy
usnadňuje použití vlastních
sond a snímačů s PicoScope

Podmínky Pokročilého
spuštění včetně impulzu,
okna a logiky

List Vlastnosti zobrazí
všechna nastavení najednou

Režim spektra s plně
optimalizovaným analyzérem
spektra

Filtrování dolní propusti na
kanál

Matematické kanály pro
vytváření matematických
funkcí nebo vstupních kanálů

Referenční průběhy pro
ukládání kopií vstupních
kanálů

Generátor libovolného
průběhu pro osciloskop s
vestavěným generátorem
libovolného průběhu

Rychlý spouštěcí režim pro
záznam sekvence průběhů s
minimální možnou mrtvou
dobou

Integrace Windows Explorer
zobrazí soubory jako snímky
a konvertuje je do jiných
formátů

Možnosti příkazového řádku
pro konvertované soubory

Přehled přiblížení pro rychlé
nastavení přiblížení a
zobrazení jakékoli části
průběhu

Sériové dekódování pro

RS232, I2C a ostatní
formáty, v reálném čase

Testování limitu masky k
zobrazení když signál
překročí meze

Navigátor vyrovnávací paměti
pro vyhledávání ve
vyrovnávací paměti průběhu

Alarmy vás upozorní, dojde-li
k specifikované události
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3 Úvod
PicoScope 6 je komplexní softwarová aplikace pro osciloskopy Pico Technology. Při
použití s hardwarovým zařízením PicoScope vytváří na Vašem PC osciloskop a
analyzátor spektra.

PicoScope 6 podporuje zařízení uvedená v seznamu Tabulka funkcí zařízení. Je
spuštěný na libovolném počítači s Windows XP SP3 až Windows 8. (Další doporučení
viz část Systémové požadavky).

Jak používat PicoScope 6

Začínáme: viz první použití zařízení PicoScope, a funkce PicoScope.
Další informace naleznete v popisu Nabídky a Panely nástrojů, a v části Reference.
Pro nastavení výukových programů si přečtěte část "Jak".

3.1 Právní prohlášení
Přidělení licence. Materiál obsažený v tomto vydání je licencovaný, neprodejný. Pico
Technology Limited („Pico“) uděluje licenci osobě, která tento software nainstaluje, a
to za níže uvedených podmínek.

Přístup. Držitel licence se zavazuje, že přístup k tomuto softwaru umožní pouze
osobám, které byly o těchto podmínkách informovány a souhlasí s nimi.

Použití. Software v tomto vydání slouží pouze k použití s produkty Pico nebo s daty
shromážděnými pomocí produktů Pico.

Copyright. Pico má autorská práva, a ponechává si je, na veškerý materiál (software,
dokument, atd.) obsažený v tomto vydání. 

Odpovědnost. Pico a její zástupci nenesou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo
poškození, k němuž dojde jakkoli, a které souvisí s použitím vybavení nebo softwaru
Pico Technology, pokud to není vyloučeno zákonem.

Vhodnost pro účel. Žádné dvě aplikace nejsou stejné, takže Pico nemůže garantovat,
že je jeho zařízení nebo software vhodné pro danou aplikaci. Proto je vhodnost použití
pro aplikací zodpovědností uživatele.

Důležité aplikace. Vzhledem k tomu, že je software spuštěný na počítači, na kterém
mohou být spuštěné další softwarové produkty a může podléhat interferencím těchto
ostatních produktů, tato licence specificky vylučuje použití v „aplikacích důležitých pro
misi“, např. systémech podpory života.

Viry. Tento software byl během výroby nepřetržitě sledován kvůli virům. Nicméně, za
kontrolu softwaru od okamžiku instalace zodpovídá uživatel.

Podpora. Žádný software není bez chyb, ale nejste-li spokojeni s výkonností tohoto
softwaru, kontaktujte zaměstnance technické podpory.

3.2 Aktualizace
Poskytujeme aktualizace, bezplatně, z naší webové stránky na www.picotech.com.
Vyhrazujeme si právo účtovat poplatky za aktualizace a náhrady zaslané na fyzickém
médiu.

http://www.picotech.com
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3.3 Ochranné známky
Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation. Pico Technology,
PicoScope a PicoLog jsou mezinárodně registrované ochranné známky.

3.4 Jak používat tuto příručku
Pokud ke čtení této příručky používáte prohlížeč PDF, můžete otáčet stránky příručky
jako v knize, k čemuž použijete tlačítka Zpět a Dopředu. Tato tlačítka by měla
vypadat přibližně takto:

 nebo Zpět

 nebo Dopředu

Celou příručku můžete také vytisknout. Vyhledejte tlačítko Tisk, které se podobá
tomuto:

Tisk

Pro první seznámení se s PicoScope Vám doporučujeme, abyste začali s těmito
kapitolami:

První použití zařízení PicoScope
Základní informace o osciloskopu
Základní software osciloskopu pro PC
Základní informace o zařízení PicoScope
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3.5 Systémové požadavky
Chcete-li zajistit správnou funkci PicoScope, musíte mít počítač s minimálními
systémovými požadavky, na kterých spustíte svůj operační systém Windows, který mu
být jednou z verzí uvedených v následující tabulce. Výkon osciloskopu bude lepší s
výkonnějším PC a výhodou bude použití vícejádrového procesoru.

Položka Minimální specifikace Doporučená specifikace

Operační systém Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7
nebo Windows 8

edice 32-bit nebo 64-bit
Bez Windows RT

Procesor 300 MHz 1 GHz

Paměť 256 MB 512 MB

Volné místo na disku* 1 GB 2 GB

Porty Port USB 2.0

Port USB 2.0
(osciloskopy USB 2.0)

Port USB 3.0
(osciloskopy USB 3.0)

* Software PIcoScope nevyužívá veškeré místo na disku uvedené v tabulce. Volné
místo je nutné k tomu, aby systém Windows běžel efektivně.
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4 První použití zařízení PicoScope
Zařízení PicoScope jsme navrhli tak, aby jeho použití bylo co nejsnazší, i pro nové
uživatele osciloskopů. Jakmile provedete úvodní kroky uvedené níže, vydáte se na
cestu, na níž se stanete odborníkem na zařízení PicoScope. 

1.

Instalace softwaru. Vložte CD-ROM, který je součástí Vašeho
zařízení, potom klikněte na odkaz „Instalovat software“ a
postupujte dle pokynů na obrazovce.

2.

Zapojte své zařízení. Systém Windows ho rozpozná a připraví Váš
počítač na práci s ním. Počkejte než Vám systém Windows sdělí,
že zařízení je připraveno k použití.

3.
Klikněte na novou ikonu PicoScope na Vaší ploše.

4.

PicoScope rozpozná Vaše zařízení a připraví zobrazení průběhu.
Zelené tlačítko Start se zvýrazní, aby oznámilo, že zařízení
PicoScope je připravené.

5.

Připojte signál k jednomu ze vstupních kanálů zařízení a sledujte
svůj první průběh! Další informace o použití zařízení PicoScope si
přečtěte PicoScope Primer.

Máte problémy?

Pomoc je na dosah ruky! Naši pracovníci technické podpory jsou v pracovní době vždy
připraveni odpovědět Vaše telefonáty (viz naše Kontaktní údaje). Ve zbývající čas
můžete zanechat zprávu na našem fóru podpory nebo nám pošlete e-mail.

http://www.picotech.com/support/
mailto:support@picotech.com
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5 PicoScope a osciloskop
Tato kapitola vysvětluje základní pojmy, které budete potřebovat vědět, než začnete
pracovat se softwarem PicoScope. Pokud jste osciloskop používali již dříve, většina z
těchto myšlenek Vám bude povědomá. Můžete přeskočit část Základní informace o
osciloskopu a přejít přímo do části Specifické informace o PicoScope. Je-li pro Vás
osciloskop novinkou, věnujte několik minut čtení částí Základní informace o
osciloskopu a Základní informace o PicoScope.

5.1 Základní informace o osciloskopu
Osciloskop je měřící nástroj, který zobrazí graf napětí vůči času. Například následující
obrázek ukazuje typický displej na obrazovce osciloskopu při různém napětí, kdy je
připojen k jednomu ze vstupních kanálů. 

Displeje osciloskopu se vždy čtou zleva doprava. Charakteristické napětí v čase se
nakreslí jako linie nazvaná trasování. V tomto příkladu je trasování modré a začíná v
bodu A. Pokud se podíváte nalevo od tohoto bodu, zobrazí se číslo „0.0“ na ose napětí,
která vám řekne, že napětí je 0.0 V (voltů). Pokud se podíváte pod bod A, uvidíte další
číslo "0.0", tentokrát na časové ose, které Vám sdělí, že čas v tomto bodu je 0.0 ms
(milisekund).

V bodě B, o 0.25 milisekund později, se napětí zvýší na kladný vrchol 0,8 voltů. V
bodě C, 0,75 milisekund po startu napětí pokleslo na záporný vrchol –0,8 voltů. Po
1 milisekundě se napětí zvýší zpět na 0,0 voltů a spustí se nový cyklus. Tento druh
signálu se nazývá sinusoida a je jedním z neomezené řady typů signálů, s nimiž se
setkáte.

Většina osciloskopů Vám umožní provést nastavení vertikálních a horizontálních os
zobrazení. Vertikální stupnice se nazývá rozsah napětí (v tomto případu, i když jsou
možné rozsahy v ostatních jednotkách, např. miliampérech). Horizontální stupnice se
nazývá časový základ a měří se v jednotkách času – v tomto příkladu tisícinách
sekundy.
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5.2 Základní software osciloskopu pro PC
Osciloskop pro PC je měřicí přístroj, který se skládá z měřícího hardwaru a programu
spuštěného na PC. Osciloskopy byly původně samostatné přístroje bez jakéhokoli
zpracování signálu nebo měřících schopností a jediné úložiště, které bylo k dispozici,
bylo velmi drahé. Novější osciloskopy začaly využívat digitální technologii, aby využili
více funkcí, ale zůstaly vysoce specializovanými a drahými nástroji. Osciloskopy pro
PC jsou nejnovějším krokem ve vývoji osciloskopů, které v sobě kombinují měřící
výkon používané technologie Pico, s výhodou PC, který již máte na svém pracovním
stole.

+ =
PC zařízení osciloskop pro PC

5.3 Základní informace o zařízení PicoScope
PicoScope může vytvářet jednoduché zobrazení, např. v tématu Základní informace o
osciloskopu, ale rovněž má řadu pokročilých funkcí. Kopie obrazovky níže ukazuje
okno PicoScope. Klikněte na některý z podtržených popisků a zobrazte více. Vysvětlení
těchto důležitých konceptů viz okno PicoScope.

Poznámka: V hlavním okně PicoScope se mohou v závislosti na schopnostech
připojeného osciloskopu a na nastavení týkajícího se programu PicoScope zobrazit
další tlačítka.
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5.3.1 Režimy záznamu

PicoScope může pracovat ve třech režimech záznamu: režim rozsahu, režim
spektra a režim perzistence. Režim se vybere pomocí tlačítek na panelu nástrojů
Nastavení záznamu.

V režimu rozsahu zobrazí PicoScope hlavní zobrazení rozsahu, optimalizuje
nastavení k použití jako osciloskop pro PC a umožní Vám nastavit čas záznamu.
Můžete zobrazit jedno nebo více sekundárních zobrazení spektra.

V režimu spektra, PicoScope zobrazí hlavní zobrazení spektra, optimalizuje
nastavení pro analýzu spektra a umožní Vám přímo nastavit frekvenční rozsah
podobně i v případě analyzátoru spektra. Můžete zobrazit jeden nebo více
sekundárních zobrazení rozsahu.

V režimu perzistence, PicoScope zobrazí jedno, modifikované zobrazení, v kterém
mají staré průběhy vybledlé barvy, zatímco ty nové mají barvy jasnější. Viz také: 
Jak najít závadu pomocí režimu perzistence a dialogové okno Možnosti
perzistence.

Když uložíte průběhy a nastavení, PicoScope pouze uloží data pro právě používaný
režim. Pokud si přejete provést nastavení režimu záznamu, musíte provést přepnutí do
jiného režimu a své nastavení znovu uložit.

Také viz: Jak fungují režimy záznamu se zobrazeními?
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5.3.2 Jak fungují režimy záznamu se zobrazením?

Režim sběru říká PicoScope zda se zajímáte o prohlížení průběhů (režim rozsah) nebo
frekvenčních grafů (režim spektra). Když vyberete režim záznamu, PicoScope nastaví
hardware a potom zobrazí zobrazení, které odpovídá režimu záznamu (rozsah
zobrazení pokud jste vybrali režim rozsahu nebo režim perzistence, nebo zobrazení
spektra pokud jste vybrali režim spektra). Zbytek této části se nevztahuje na režim
perzistence, který umožňuje pouze jednoduché zobrazení.

Jakmile zařízení PicoScope zobrazí Vaše první zobrazení, pokud chcete, přidejte další
rozsah nebo spektrum zobrazení, bez ohledu na režim záznamu. Přidat a odebrat
můžete co nejvíce zobrazení, stejně jako jedno zobrazení, které odpovídá režimu
záznamu.

 Příklady znázorňující jak můžete vybrat režim záznamu a otevřít další zobrazení v
PicoScope. Horní: režim perzistence (pouze jedno zobrazení). Střední: režim rozsahu.

Spodní: režim spektra.

Při použití sekundárního typu zobrazení (zobrazení spektra v režimu rozsahu) můžete
chtít zobrazit komprimovaná data spíše horizontálně než je zobrazit jako primární
zobrazení. Obvykle to lze překonat pomocí nástrojů pro zvětšení.
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5.4 Okno PicoScope
Okno PicoScope zobrazí blok dat zaznamenaných zařízením. Když PicoScope otevřete
poprvé, obsahuje zobrazení rozsahu, ale kliknutím na Přidat zobrazení v nabídce
Zobrazení můžete přidat další zobrazení. Kopie obrazovky níže zobrazuje všechny
hlavní funkce okna PicoScope. Kliknutím na podtržené štítky získáte více informací.

Chcete-li uspořádat zobrazení v okně PicoScope

Pokud okno PicoScope obsahuje více než jedno zobrazení, PicoScope je uspořádá do
mřížky. Uspořádá je automaticky, ale pokud chcete, můžete je přeuspořádat. Každý
obdélníkový prostor v mřížce se nazývá výřez. Zobrazení� můžete přesunout do jiného
výřezu, a to přetažením názvu záložky (ukázat), ale nemůžete ho přesunout mimo
okno PicoScope. Rovněž můžete do jednoho výřezu vložit víc než jedno zobrazení, a to
přetažením zobrazení na jiné.

Pro další možnosti klikněte pravým tlačítkem na zobrazení a získejte menu Zobrazení,
nebo vyberte Zobrazení na liště Nabídka, a potom vyberte k uspořádání zobrazení
jednu z možností menu.
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5.5 Rozsah zobrazení
Rozsah zobrazení zobrazí data zaznamenaná v rozsahu jako graf nebo amplitudu
signálu proti času. (Další informace o těchto konceptech viz Základní informace o
osciloskopu). PicoScope se otevírá s jedním zobrazením, ale můžete přidat další
zobrazení pomocí nabídky zobrazení. Podobně jako na obrazovce konvenčního
osciloskopu, rozsah zobrazení ukáže jeden nebo více průběhů s vlastní horizontální
časovou osobou, se zobrazenou úrovní signálu na jedné nebo více vertikálních osách.
Každé zobrazení tak může mít tolik průběhů jako má zařízení kanálů. Klikněte na
jeden ze štítků níže a seznamte s dalšími informacemi o této funkci.

Rozsahy zobrazení jsou k dispozici bez ohledu na to, jaký režim - režim rozsahu nebo
režimu spektra - je aktivní.
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5.6 Zobrazení MSO
Použitelnost: pouze osciloskopy se smíšeným signálem (MSO)

Zobrazení MSO zobrazí smíšená analogová a digitální data na stejné časové
základně.

Tlačítko Digitální vstupy: Zapne a vypne digitální zobrazení a otevře dialogové
okno Digitální nastavení.

Analogové zobrazení: Zobrazí analogové kanály. Stejný jako standardní
zobrazení rozsahu.

Digitální zobrazení: Zobrazí digitální kanály a skupiny. Viz digitální
zobrazení.

Rozdělovač: Tažením dolů a nahoru přesuňte část mezi analogovými a
digitálními částmi.
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5.6.1 Digitální zobrazení

Místo: Zobrazení MSO

Poznámka 1: Pravým tlačítkem můžete kliknout na digitální zobrazení a spustit tak
Nabídku digitálního kontextu.

Poznámka 2: Není-li digitální zobrazení viditelné, zkontroluj te, zda je (a) aktivováno
tlačítko Digitální vstupy a (b) je k zobrazení dialogového okna Digitální
nastavení vybrán minimálně jeden digitální kanál.

Digitální kanál: Zobrazí se v po řadí, v kterém se zobrazí v dialogovém okně
Digitální nastavení, kde je lze přejmenovat.

Digitální skupina: Skupiny se vytváří a pojmenovávají v dialogovém okně
Digitální nastavení. Rozšířit a sbalit je můžete v digitálním
zobrazení pomocí  a  tlačítek.
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5.6.2 Nabídka Digitální kontext

Umístění: klikněte pravým tlačítkem na digitální zobrazení

Vedlejší
zobrazení:

Analog: Zobrazení nebo skrytí
analogového zobrazení
rozsahu.

Digitální: Zobrazení nebo skrytí
digitálního rozsahu
zobrazení.

K dispozici také v nabídce Zobrazení.

Formát: Číselný formát , v kterém jsou
skupinové hodnoty zobrazené v 
zobrazení digitálního rozsahu.

Nakreslit skupiny: Podle hodnot: Skupiny s přechodem
pouze, kde jsou změny hodnot:

Podle času: Nakreslit skupiny s
přechody rozmístěnými rovnoměrně v
čase, jednou za vzorkovací období.
Zpravidla potřebujete provést
jednotlivé přechody:

Podle úrovně: Nakreslit skupiny jako
analogové úrovně odvozené z
digitálních dat:
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5.7 Zobrazení XY
Zobrazení XY, ve své nejjednodušší formě, zobrazí graf jednoho kanálu zakresleného
přes druhý. Režim XY je užitečný k zobrazení fázovacích vztahů mezi periodickými
signály (pomocí Lissajousových vzorců) a pro zakreslení vlastností elektronických
komponentů I-V (proud-napětí).

Ve výše uvedeném příkladu byly mezi dva vstupní kanály zavedeny dva různé
periodické signály. Plynulé zaoblení křivky nám sdělí, že vstupy jsou zhruba nebo
přesně sinusové vlny. Tři okruhy v trasování zobrazí, že Kanál B má zhruba
trojnásobnou frekvenci Kanálu A. Můžeme říct, že poměr není přesně tři, protože stopa
se pomalu otáčí, i když to na tomto statickém snímku nemůžete vidět. Vzhledem k
tomu, že pohled XY nemá žádnou časovou osu, neříká nám to nic o absolutních
frekvencích signálů. Chcete-li změřit frekvenci, musíme otevřít Rozsah zobrazení.

Jak vytvořit zobrazení XY

Existují dva způsoby vytvoření zobrazení XY.

Použijte příkaz Přidat zobrazení > XY do nabídky Zobrazení. Tím se do okna
PicoScope přidá nové zobrazení XY aniž by došlo k pozměnění původního rozsahu
nebo spektra zobrazení nebo zobrazení. Automaticky zvolí dva nejvhodnější kanály
pro umístění os Y a X. Volitelně můžete změnit nastavení kanálu osy X pomocí
příkazu osa X (viz níže).

Použijte příkaz Osa X v nabídce Zobrazení. Ten převede aktuální rozsah zobrazení
pohledu XY. Zachová stávající osy Y a umožní Vám zvolit si jakýkoli dostupný kanál
pro osu X. Pomocí tohoto způsobu můžete dokonce ose X přiřadit matematický
kanál nebo referenční průběh.
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5.8 Značka spouštěče
Značka spouštěče ukazuje úroveň a načasování bodu spuštění.

Výška značky na vertikální ose ukazuje, na které úrovni je spuštění nastaveno a jeho
pozici v čase ukáže čas, v nějž k němu dojde.

Značku spuštění můžete posunout přetažením myši nebo pro přesnější kontrolu
pomocí tlačítka na panelu nástrojů Spuštění.

Ostatní formy značek spuštění

Je-li rozsah zobrazení přiblížen a posunut tak, že bod spuštění je mimo obrazovku,
značka spuštění (viz výše) se zobrazí na straně rastru a označí úroveň spuštění.

V režimu prodlevy po spuštění je značka spuštění dočasně nahrazena šipkou po
spuštění, zatímco provádíte nastavení prodlevy po spuštění.

Když se používají pokročilé typy spuštění, značka spuštění se změní na značku okna, v
kterém se zobrazí horní a spodní limity spuštění.

Další informace naleznete v části Načasování spuštění.



PicoScope a osciloskop18

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena.psw.cs r41

5.9 Šipka „Po spuštění“
Šipka „Po spuštění“ je upravená forma značky, která se dočasně zobrazí v rozsahu
zobrazení, zatímco provádíte nastavení prodlevy „po spuštění“ nebo přesunujete
značku po nastavení prodlevy „po spuštění“. (Co je prodleva „po spuštění“?)

Šipka vlevo označuje bod spuštění a je vyrovnána s nulou
na časové ose. Je-li nula na časové ose mimo rozsah
zobrazení, potom se šipka „po spuštění“ na levé straně
zobrazí následovně:

Šipka vpravo (dočasně nahrazující značku spuštění) označuje referenční bod spuštění.

Pomocí tlačítek na panelu nástrojů Spuštění nastavíte prodlevu „po spuštění“.
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5.10 Zobrazení spektra
Zobrazení spektra je jedno zobrazení data ze zařízení. Spektrum je nákres úrovně
signálu na vertikální ose zakreslené vůči frekvenci na horizontální ose. PicoScope
otevře rozsah zobrazení, ale můžete přidat zobrazení spektra pomocí nabídky
zobrazení. Podobně jako na obrazovce běžného analyzéru spektra se ve zobrazení
spektra zobrazí jedno nebo více spekter s vlastní osou. Každé zobrazení může mít tolik
spektra, kolik má zařízení kanálů. Klikněte na jeden ze štítků níže a seznamte se s
dalšími informacemi o této funkci.

 

Na rozdíl od rozsahu zobrazení, ve spektru zobrazení nejsou data oříznutá na limitech
rozsahu zobrazených na vertikální ose, takže můžete použít škálování osy nebo posun
a zobrazit více dat. U dat mimo toho, co je považováno za „užitečný“ rozsah, nejsou
na vertikální ose uvedeny štítky, ale pravítka, která fungují v rámci tohoto rozsahu.

Zobrazení spektra jsou k dispozici bez ohledu na to, který režim - Režim rozsahu nebo
Režim spektra - je aktivní.

Další informace naleznete zde: Jak nastavit zobrazení spektra a dialogové okno
Možnosti spektra.



PicoScope a osciloskop20

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena.psw.cs r41

5.11 Režim perzistence
Režim perzistence překrývá různé průběhy v jednom zobrazení, častějšími daty nebo
novějšími průběhy nakreslenými v jasnějších barvách než jsou ty staré. To je užitečné
při zjišťování závad, když potřebujete vidět vzácné selhání skryté v řadě opakovaných
normálních událostí.

Režim perzistence zapněte kliknutím na tlačítko Režim perzistence  na panelu
nástrojů Nastavení záznamu. Jsou-li možnosti perzistence nastavené na svých
výchozích hodnotách, obrazovka bude vypadat takto:

Barvy označují frekvence data. Červená se používá pro data s nejvyšší frekvencí, žlutá
pro střední frekvence a modrá pro data s nejnižšími frekvencemi. V příkladu výše tráví
průběh většinu času v červené oblasti, ale kvůli šumu občas poklesne do modrých a
žlutých oblastí. To jsou výchozí barvy, ale můžete je změnit pomocí dialogového
okna Možnosti perzistence.

Tento příklad ukazuje režim perzistence v nejzákladnější formě. Způsoby úpravy
displeje tak, aby vyhovoval Vaší aplikaci naleznete v dialogovém okně Možnosti
perzistence a Jak najít závadu pomocí režimu perzistence.



Návod k použití PicoScope 6 21

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena. psw.cs  r41

5.12 Tabulka Měření
Tabulka měření zobrazí výsledky automatického měření. Každé zobrazení může mít
svoji vlastní tabulku a v této tabulce můžete přidávat, mazat nebo upravovat měření.

Sloupce tabulky měření

Název Název měření, který jste vybrali v dialogovém okně Přidat měření nebo
Upravit měření. „F“ po názvu značí, že statistické údaje pro toto
měření jsou filtrované.

Rozpětí Část průběhu nebo spektra, které chcete změřit. To je ve výchozím
nastavení „Celá stopa“.

Hodnota Živá hodnota měření, z nejnovějšího záznamu.

Min. Minimální hodnota měření od začátku měření.

Max. Maximální hodnota měření od začátku měření.

Průměr Aritmetický průměr měření z nejnovějších n záznamů, kdy je n
nastavený na stránce Obecné dialogového okna Předvolby.

σ  Směrodatná odchylka měření z posledních n záznamů, kdy je n
nastavená na stránce Obecné dialogového okna Předvolby.

Počet
záznamů

Počet záznamů použitých k vytvoření výše uvedené statistiky. Začíná na
0 je-li spuštění aktivováno a sčítá počet záznamů specifikovaných na
stránce Obecné v dialogovém okně Předvolby.

Pro přidání, úpravu nebo mazání měření

Viz: Panel nástrojů Měření.

Pro změnu šířky sloupce měření

Nejprve zkontrolujte, zda není možnost Automatická šířka
slupce aktivovaná v nabídce Měření. Je-li to nutné, klikněte
na možnost vypnutí. Potom přetáhněte vertikální oddělovač
mezi záhlavím sloupce a změňte velikost sloupců, jak je
zobrazeno na druhé straně.

 

Chcete-li změnit frekvenci aktualizace dat statistiky

Statistické údaje (Min., Max., Průměr, Standardní odchylka) se zakládají na počtu
záznamů zobrazených ve sloupci Počet záznamů . Můžete provést změnu
maximálního počtu záznamů, a to pomocí ovládacího prvku Zaznamenat velikost na
stránce Obecné v dialogovém okně Předvolby.
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5.13 Popis nástroje Ukazatel
Popis nástroje ukazatel je pole, které při umístění ukazatele myši zobrazí vodorovné
a svislé osy hodnot. Dočasně se zobrazí po kliknutí na pozadí zobrazení. 

Popis nástroje Ukazatel v rozsahu zobrazení



Návod k použití PicoScope 6 23

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena. psw.cs  r41

5.14 Signální pravítka
Signální pravítka (někdy nazývaná kurzory) Vám pomáhají měřit absolutní a
relativní úrovně signálu na zobrazení rozsahu, XY nebo spektra.

V rozsahu zobrazení výše jsou dva barevné čtverečky po levé straně vertikální osy
pravítka s úchyty pro kanál A. Jedno z nich přetáhněte dolů z klidové pozice do
horního levého rohu a z ní se vysune signální pravítko (horizontální přerušovaná
čára).

Vždy, když se používá jedno nebo více signálních pravítek, zobrazí se popisky k
pravítku. Toto je tabulka, v níž jsou zobrazené všechny hodnoty signálního pravítka.
Pokud popisky k pravítku zavřete pomocí tlačítka Zavřít, všechna pravítka se smažou.

Signální pravítka rovněž fungují ve spektru a zobrazení XY.

Popis nástroje Pravítko

Pokud přesunete ukazatel myši nad jedno z pravítek, PicoScope zobrazí popis nástroje
s číslem pravítka a úrovní signálu na pravítku. Příklad vidíte na obrázku výše.
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5.15 Časová pravítka
Časová pravítka měří rozsah zobrazení nebo frekvenci na spektru zobrazení.

V rozsahu zobrazení výše jsou dva bílé čtverečky na časové ose úchyty časového
pravítka. Když je přetáhnete z levého spodního rohu doprava, zobrazí se vertikální
přerušované čáry, tzv. časová pravítka. Pravítka fungují stejně i ve spektru zobrazení,
ale popisky k pravítku ukáží horizontální pozice spíše v jednotkách frekvence než času.

Popis nástroje Pravítko

Pokud podržíte ukazatel myši nad pravítky, jak jsme učinili výše, a PicoScope zobrazí
nástroj s číslem pravítka a časovou hodnotou pravítka.

Popisky k pravítku

Tabulka v horní části zobrazení je popisek k pravítku. V tomto příkladu tabulka ukáže,
že časové pravítko 1 je na 148,0 mikrosekundách, pravítko 2 je na 349,0
mikrosekundách a rozdíl mezi nimi je 201,0 mikrosekund. Kliknutí na tlačítko Zavřít
na popiscích k pravítku také smaže všechna pravítka.

Popisky k frekvenci

Popisky k frekvenci ve spodním pravém rohu rozsahu zobrazení ukáže 1/D, kdy D je
rozdíl mezi dvěma časovými pravítky. Přesnost výpočtu závisí na přesnosti s níž jste
pravítka umístili. Pro větší přesnost periodických signálů použijte funkci měření
frekvence zabudovanou do zařízení PicoScope.
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5.16 Fázovací pravítka
Místo: Rozsah zobrazení

 Fázovací pravítka pomáhají změřit načasování cyklického průběhu zobrazení
rozsahu. Místo měření relativního bodu spuštění, jako je tomu v případě časových
pravítek, fázovací pravítka měří relativní start a konec specifikovaného časového
rozsahu. Měření lze zobrazit ve stupních, procentech nebo vlastní jednotce vybrané v
poli Nastavení pravítka.

Chcete-li použít fázovací pravítka, přetáhněte dvě madla fázovacího pravítka ze své
neaktivní pozice na průběh, jak je zobrazeno níže:

Když přetáhnete obě fázovací pravítka na pozici, rozsah zobrazení bude vypadat takto
(rovněž jsme přidali dvě časová pravítka, a to z důvodu, který vysvětlíme později):
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V rozsahu zobrazení výše byla dvě fázovací pravítka přesunuta na místo, aby označila
začátek a konec cyklu. 

Výchozí zahajovací a konečné hodnoty fáze od 0° a 360° se zobrazí pod pravítky a lze
je upravit na jakoukoli vlastní hodnotu. Například, při měření časování u čtyřtaktního
motoru je zvykem zobrazit konečnou fázi jako 720° neboť jeden cyklus tvoří dvě
rotace klikové hřídele.

Popisky k pravítku

Fázovací pravítka se stávají výkonnějšími při použití s časovými pravítky. Když se oba
typy pravítek použijí společně, jak je zobrazeno výše, popisky k pravítku zobrazí
pozice časových pravítek v jednotkách fází, stejně jako časových jednotkách. Jsou-li
umístěna dvě časová pravítka, popisek rovněž zobrazí fázový rozdíl mezi nimi.
Uzavření popisků k pravítku zavře všechna pravítka, včetně fázovacích pravítek.
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5.17 Nastavení pravítka
Místo: Panel nástrojů Spuštění

Pole Nastavení pravítka Vám umožní ovládat chování časových pravítek a fázovacích
pravítek.

Fázovací ovinutí Je-li zaškrtnuto toto pole, hodnoty časového pravítka mimo tento
rozsah nastavený fázovými pravítky, jsou vrácené zpět do daného
rozsahu. Například, jsou-li fázovací pravítka nastavená na 0° až
360°, hodnota časového pravítka vedle fázovacího pravítka 360°
bude 0°, a hodnota časového pravítka v levé části fázovacího
pravítka 0° bude 359°. Není-li toto políčko zaškrtnuto, hodnoty
pravítka jsou bez omezení.

Fázovací oddíl Zvýšení této hodnoty nad 1 způsobí, že prostor mezi dvěma
fázovacími pravítky bude rozdělen rovnoměrně na specifikovaný
počet intervalů. Intervaly jsou označené přerušovanými čárami
mezi fázovacími pravítky. Linky pomůže interpretovat komplexní
vlnové křivky jako podtlak čtyřtaktním motorem s jeho příjem,
komprese, zapalování a výfukových fáze nebo křivku AC v spínaný
zdroj.

Fázovací pravítka se 4 částmi

Jednotky Můžete si vybrat mezi Stupni, Procenty nebo Vlastním. Vlastní
Vám umožní zadat vlastní symbol jednotky nebo název.
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5.18 Popisky k pravítku
Popisky k pravítku jsou pole, v kterém jsou zobrazené pozice všech pravítek, která
jste umístili na zobrazení. Zobrazí se automaticky, kdykoli umístíte pravítko na
zobrazení:

Úprava

Můžete nastavit pozici pravítka a to prostřednictvím úprav hodnoty v prvních dvou
sloupcích. Chcete-li vložit řecký znak µ (symbol micro, znamenající jednu milióntinu

neb x 10-6), napište písmeno „u“.

Sledovací pravítka

Když jsou dvě pravítka umístěny na jeden kanál, tlačítko Zámek  vedle pravítka v
popiscích k pravítku. Kliknutí na toto tlačítko způsobí, že se dvě pravítka začnou
sledovat vzájemně, přetažení jednoho na druhý zajistí fixní oddělení. Tlačítko se změní

na  jsou-li pravítka uzamknuta.

TIP: Pro nastavení páru sledovacích pravítek se známou vzdáleností nejprve klikněte
na tlačítko Zámek, potom upravte dvě hodnoty v popiscích k pravítku, které jsou
požadovanou vzdáleností mezi nimi.

Fázovací pravítka

Při použití fázovacích pravítek se v popiscích k pravítku zobrazí doplňující informace.

Rovněž viz: popisky k frekvenci.

5.19 Popisky k frekvenci

Popisky k frekvenci se zobrazí když umístíte dvě vodítka na rozsahu zobrazení.
Zobrazí 1/D v hertzích (jednotka frekvence SI, rovnající se cyklu za sekundu), kdy D je
časový rozdíl mezi dvěma vodítky. Toto můžete použít k odhadu četnosti periodické
křivky, ale přesnějších výsledků dosáhnete vytvořením měření frekvence pomocí 
tlačítka Přidat měření na panelu nástrojů Měření.

Pro frekvence až do 1.666 kHz lze popisky frekvence také zobrazit v RPM (otáčkách za
minutu). Displej RPM lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí dialogového okna
Preference > Možnosti.
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5.20 List Vlastnosti
Místo: Zobrazení > Zobrazit vlastnosti

Účel: zobrazí shrnutí nastavení, které PicoScope 6 používá

List Vlastnosti se zobrazí po pravé straně okna PicoScope.

Počet vzorků. Počet zaznamenaných
vzorků. Může být nižší než počet
žádostí v prvku Maximální počet
vzorků. Číslo v závorce je počet
interpolovaných vzorků je-li
aktivována interpolace.

Okno. Funkce Okno použitá na data
před sečtením spektra. Výběr se
provede v dialogovém oknu Možnosti
spektra.

Časová brána. Počet vzorků, které
PicoScope využije k výpočtu spektra,
které se rovná dvojnásobnému počtu
přihrádek. Tento počet vzorků je
vyjádřený jako časový interval, který
se nazývá časovou branou. Měří se od
zahájení záznamu.

Rozšíření rozlišení. Počet bitů,
včetně rozšíření rozlišení, vybraného v
dialogovém okně Možnosti kanálu.

Efektivní rozlišení (platí pouze pro
osciloskopy s Flexibilním
rozlišením). PicoScope se pokusí
použít hodnotu specifikovanou pro
ovládací prvek Rozlišení hardwaru na
panelu nástrojů Nastavení záznamu,
ale u některých rozsahů napětí přináší
hardware nižší efektivní rozlišení.
Dostupná rozlišení jsou specifikovaná v
datovém listu daného zařízení.

Záznamový kmitočet. Počet průběhů
zachycených za sekundu. Zobrazí se
pouze v režimu Perzistence.
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5.21 Vlastní sondy
Sonda je jakýkoli snímač, měřící zařízení nebo jiné příslušenství, které připojíte k
vstupnímu kanálu vašeho zařízení. PicoScope má integrovanou knihovnu běžných typů
sond, např.napěťové sondy x1 a x10 použité u většiny osciloskopů, ale není-li Vaše
sonda na tomto seznamu uvedena, můžete použít dialogové okny Vlastní sondy a
definujte novou. Vlastní sondy mohou mít jakýkoliv rozsah napětí v rámci možností
osciloskopu, mohou zobrazit jednotky a mají buď lineární nebo nelineární vlastnosti.

Definice vlastní sondy jsou zejména užitečné, když si přejete zobrazit výstup sondy v
jednotkách jiných než jsou volty nebo použít lineární nebo nelineární opravy dat.
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5.22 Matematické kanály
Matematický kanál je matematickou funkcí jednoho nebo více vstupních signálů.
Funkce může být jednoduchá, jako například "Invertovat A", nahrazující tlačítko 
Invertovat na běžném osciloskopu nebo komplexní, kterou je třeba definovat. Mohou
být zobrazeny v rozsahu, XY nebo spektru zobrazení stejným způsobem jako je tomu v
případě vstupního signálu a jako vstupní signál má vlastní měřící osu, tlačítko rozsahu
a posunu a barvy. PicoScope 6 má vestavěné matematické kanály pro nejdůležitější
funkce, včetně "A+B" (součet kanálů A a B) a "A-B" (rozdíl mezi kanály A a B). Rovněž
můžete definovat své vlastní funkce, a to pomocí editoru rovnic, nebo nahrávat
předem definované matematické kanály ze souborů.

Snímek níže je tříkrokový průvodce použitím matematických kanálů:

1. Nástroje > Matematické kanály. Kliknutím otevřete dialogové okno
Matematické kanály, které je zobrazené v pravém horním rohu snímku výše.

2. Dialogové okno Matematické kanály. Seznam všech dostupných matematických
kanálů. Ve výše uvedeném příkladu jsou uvedené pouze vestavěné funkce.

3. Matematické kanály. Jakmile dojde k aktivaci, matematický kanál se zobrazí ve
vybraném rozsahu nebo spektru zobrazení. Můžete změnit rozsah a posun stejně
jako u jiného kanálu. V příkladu výše je nový matematický kanál (dole) definován
jako A-B, rozdíl mezi vstupními kanály A (nahoře) a B (uprostřed).

Občas se může zobrazit blikající výstražný symbol -  - ve spodní části osy
matematického kanálu. To znamená, že kanál nelze zobrazit, protože chybí vstupní
zdroj. Například k tomu dojde pokud aktivujete funkci A+B zatímco kanál B je
nastavený na Vypnuto.
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5.23 Referenční průběhy
Referenční průběh je uložená kopie vstupního signálu Můžete jej vytvořit kliknutím
pravého tlačítka na zobrazení, výběrem Referenčních průběhů a výběrem kanálu ke
zkopírování. Lze je zobrazit ve zobrazení rozsahu nebo spektra stejným způsobem jako
je tmu v případě vstupního signálu a stejně jako vstupní signál má vlastní měřící osu, 
tlačítko rozsahu a posunu a barvy.

Pro větší kontrolu nad referenční vlnění, použijte referenční vlnění dialog jak je
uvedeno níže.

1. Tlačítko Referenční průběhy. Kliknutím otevřete dialogové okno Referenční
průběhy, zobrazené v pravé horní části snímku.

2. Dialogové okno Referenční průběhy. Seznam všech dostupných vstupních
kanálů a referenčních průběhů. Ve výše uvedeném příkladu jsou zapnuté vstupní
kanály A a B , které se tak zobrazí v části K dispozici. Část Knihovna je na
začátku prázdná. 

3. Tlačítko Duplikovat. Když vyberete vstupní kanál nebo referenční průběh a
kliknete na toto tlačítko, vybraná položka se zkopíruje do části Knihovna.

4 Část Knihovna. Zobrazí všechny referenční průběhy. Každý z nich má zaškrtávací
pole, které určuje, zda se průběh na displeji zobrazí či nezobrazí.

5. Referenční průběh. Jakmile dojde k aktivaci, referenční průběh se zobrazí ve
vybraném zobrazení rozsahu nebo spektra. Můžete změnit rozsah a posun stejně
jako u jiného kanálu. Ve výše uvedeném příkladu je nový referenční průběh
(tlačítko) kopií kanálu A.

6. Tlačítko ovládání osy. Otevírá dialogové okno osy a umožní Vám nastavit
měřítko, posun a zpoždění pro tento průběh.
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5.24 Sériové dekódování
PicoScope můžete použít k dekódování dat ze sériové sběrnice. Na rozdíl od
konvenčního analyzéru Vám PicoScope umožní zobrazit průběh ve vysokém rozlišení,
ve stejný okamžik jako data. Data jsou integrovaná do rozsahu zobrazení, takže není
nutné seznamovat se novým formátem obrazovky.

Jak používat sériové dekódování

1. Vyberte Nástroje > Sériové dekódování.

2. Vyplňte dialogové okno Sériové dekódování.

3. Vyberte k zobrazení data Ve zobrazení, V okně, nebo obojí.

4 Různé kanály můžete současně dekódovat v různých formátech. Použijte záložku
Dekódování pod tabulkou s daty „V okně“ (na obrázku výše) a vyberte, který
datový kanál se v tabulce zobrazí.
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5.25 Testování limitu masky
Testování limitu masky je funkce, která Vám sdělí, kdy průběh nebo spektrum vyjde
ze specifikované oblasti, nazvané maska, nakreslené na rozsahu zobrazení nebo ve
spektru zobrazení. PicoScope může nakreslit masku automaticky, sledováním
zachyceného průběhu nebo ji můžete nakreslit manuálně. Testování limitu masky je
užitečné pro zaměření chyb během ladění a pro nalezení chybových jednotek během
testování produkce.

Chcete-li začít, přejděte do hlavní nabídky PicoScope a vyberte Nástroje > Masky >
Přidat masky. Tím se otevře dialogové okno Knihovna masky. Po provedení
výběru, nahrání nebo vytvoření masky, zobrazení se zobrazí následovně:

(A) Maska Zobrazí povolenou oblast (v bílém) a nepovolenou
oblast (v modrém). Pravým tlačítkem klikněte na oblast
masky a vyberte příkaz Upravit masku, který Vás
převezme do dialogového okna Upravit masku.
Barvy masky můžete měnit pomocí Nástroje >
Předvolby > Barvy, kde můžete přidávat, odebírat a
ukládat masky pomocí nabídky Masky; a skrýt a
zobrazit masky pomocí Zobrazení > Masky.

(B) Neúspěšné průběhy Pokud se průběh dostane do nepovolené oblasti, bere se
to jako selhání. Část průběhu, která způsobila selhání,
se označí a zobrazí se na displeji až do provedení
restartu záznamu.

(C) Tabulka měření Počet chyb od začátku aktuálního spuštění se zobrazí v 
tabulce Měření. Chybu můžete vymazat zastavením a
restartováním záznamu pomocí tlačítka Start/Stop.
Tabulka měření může ve stejný okamžik jako počet
selhání masky zobrazit ostatní měření.
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5.26 Alarmy
Alarmy jsou akce, na něž lze PicoScope naprogramovat tak, aby se spustily dojde-li k
určitým událostem. Použijte příkaz Nástroje > Alarmy a otevřete dialogové okno
Alarmy, v kterém se tato funkce konfiguruje.

Události, které mohou spustit alarm, jsou:

Zaznamenávání - když osciloskop zachytí kompletní průběh nebo blok průběhů.
Plné vyrovnávací paměti - když se vlnění vyrovnávací paměti zaplní.
Selhání masky(ek) - když průběh nesplní test limitu masky.

Akce, které PicoScope může provádět, jsou:

Pípnutí
Přehrání zvuku
Zastavení zaznamenávání
Restartování zaznamenávání
Spuštění spustitelného souboru
Uložit do aktuální vyrovnávací paměti
Uložit vše do vyrovnávací paměti

Další podrobnosti naleznete v dialogovém okně Alarmy.
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5.27 Navigátor vyrovnávací pamětí
Vyrovnávací paměť průběhu PicoScope může obsahovat až 10 000 průběhů, podle
množství dostupné paměti v osciloskopu. Navigátor vyrovnávací pamětí Vám
pomáhá procházet vyrovnávací pamětí rychle, abyste našli požadovaný průběh.

Chcete-li začít, klikněte na tlačítko Navigátor vyrovnávací pamětí  na panelu
nástrojů Navigace vyrovnávací pamětí. Tím se otevře okno Navigátor
vyrovnávací pamětí:

Klikněte na některý z viditelných průběhů a přeneste ho do popředí navigátoru, kde ho
můžete podrobněji prozkoumat, nebo použít ovládací prvky:

Vyrovnávací
paměti k
zobrazení

Pokud je u některého z kanálů použitá maska, potom z tohoto seznamu
můžete provést výběr kanálu. Navigátor vyrovnávací pamětí poté
zobrazí pouze průběhu, u nichž se nezdařil test masky na daném
kanálu.

 Start: Přejděte na průběh číslo 1.

 Zpět: Přejděte na další průběh na levé straně.

Přiblížit:

Změna měřítka průběhů v zobrazení Navigátor vyrovnávací pamětí.
Existují tři úrovně přiblížení: 
Velká: výchozí zobrazení. Jeden průběh vyplní výšku okna.
Střední: středně velký průběh nad řádkem malých průběhů.
Malá: mřížka malých průběhů. Klikněte na horní nebo spodní řádek
snímku a posuňte mřížku nahoru nebo dolů. Oddálit:

 Dopředu:
Přejděte na další průběh po pravé straně.

 Konec:

Přejděte na poslední průběh ve vyrovnávací paměti. (Počet průběhů
závisí na nastavení Nástroje > Předvolby > Obecné > Maximální
průběhy a na typu zapojeného rozsahu).

Klikněte na libovolné místo v hlavním okně PicoScope a zavřete okno Navigátor
vyrovnávací pamětí.
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6 Nabídky
Nabídky jsou nejrychlejší způsob, jak se dostat k hlavním funkcím zařízení
PicoScope. Panel nástrojů Nabídka je vždy v horní části hlavního okna PicoScope,
přímo pod záhlavím okna. Můžete kliknout na některou z položek nabídky nebo
stisknout klávesu Alt a potom přejít do nabídky pomocí šipek, nebo stisknout klávesu
Alt a následně podržené písmeno položky menu.

Seznam položek v panelu nástrojů se může lišit v závislosti na oknech, která jste v
PicoScope otevřeli.



Nabídky38

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena.psw.cs r41

6.1 Nabídka Soubor
Místo: Lišta Nabídka > Soubor

Účel: poskytuje přístup k vstupnímu souboru a výstupním operacím

 

Připojit zařízení. Tento příkaz se zobrazí pouze v případě, že neexistuje
žádný rozsah připojeného zařízení. Otevře dialogové okno Připojit zařízení,
které Vám umožní provést výběr rozsahu zařízení, které si přejete použít.

Otevřít. Umožní provést výběr souboru, který chcete otevřít. Otevřít
PicoScope .psdata a .psd soubory, které obsahují obě vlnění údajů a rozsah

nastavení zařízení, a .pssettings a .pss soubory, které obsahují pouze

rozsah nastavení zařízení. Můžete vytvořit vlastní soubory pomocí zachránit
a Uložit jako... příkazy, popsaných níže. Pokud byl soubor uložen pomocí
jiného rozsahu zařízení od té, která je nyní připojena, PicoScope muset
upravit uložené nastavení, aby vyhovovaly současné zařízení.

Tip: Použijte klávesy Nahoru a Dolů k procházení všemi soubory s
průběhem ve stejném adresáři.

Uložit. Uloží všechny průběhy pomocí názvu souboru zobrazeného v záhlaví
okna. Pokud jste nezadali název souboru, dialogové okno Uložit jako Vás k
tomu vyzve.

Uložit jako. Otevře dialogové okno Uložit jako, které Vám umožní uložit
nastavení, průběhy, vlastní sondy a matematické kanály pro všechna
zobrazení v různých formátech. Uloží se pouze průběhy pro právě používaný
režim (Režim rozsahu nebo Režim spektra).

V režimu perzistence se tento příkaz nazývá Uložit perzistenci jako a uloží
pouze data pro tento režim.

Nastavení spuštění. Otevře nabídku Nastavení spuštění.

Náhled tisku. Otevře okno Náhled tisku, které Vám umožní zobrazit jak se
vytiskne Váš pracovní prostor když vyberete příkaz Tisk.

Tisk. Otevře standardní dialogové okno Tisk, které Vám umožní provést
výběr tiskárny, nastavení možností tisku a následný tisk vybraného
zobrazení.
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Naposledy otevřené soubory. Seznam naposledy otevřených nebo
uložených souborů. Tento seznam je sestaven automaticky, ale můžete ho
vymazat pomocí stránky Soubory v dialogovém okně Předvolby.

Konec. Zavře PicoScope bez uložení dat.

6.1.1 Dialogové okno Uložit jako

Místo: Soubor > Uložit všechny průběhy jako nebo Uložit aktuální
průběh jako

Účel: Umožní Vám uložit Vaše průběhy a nastavení (včetně vlastních sond a
aktivních matematických kanálů) do souboru v různých formátech

Vybraný název souboru zadejte do pole Název souboru a potom v poli Uložit jako
typ vyberte typ souboru. Data můžete ukládat v následujících formátech:

Datové soubory (.psdata) Ukládá průběhy a nastavení z aktuálního
zařízení. Lze otevřít na libovolném počítači, na
kterém je spuštěný PicoScope.

Soubory Nastavení (.pssettings) Uložení všech nastavení (ale ne průběhů) z
aktuálního zařízení. Lze otevřít na libovolném
počítači, na kterém je spuštěný PicoScope.
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Soubory CSV (oddělené čárkou)
(.csv)

Uložení průběhů jako textového souboru s
hodnotami odděleními čárkou. Tento formát je
vhodný pro import do tabulky, např. Microsoft
Excel. První hodnota na každém řádku je
časové razítko, a následuje ho jedna hodnota
pro každý aktivní kanál, včetně aktuálně
zobrazených matematických kanálů. 
(Podrobnosti)

Textové soubory (oddělené
oddělovačem) (.txt)

Uložení průběhů jako textového souboru s
hodnotami oddělenými oddělovačem. Hodnoty
jsou stejné jako ty ve formátu CSV. 
(Podrobnosti)

Bitmapové obrázky (.bmp) Uloží obrázek průběhů, rastru a pravítek ve
formátu Windows BMP. Obrázek je 800 pixelů
široký a 600 pixelů vysoký, v 16 miliónech
barev a nekomprimovaný. Soubory BMP se
hodí pro import do programů DTP systému
Windows.

Obrázky GIF (.gif) Uloží průběhy, rastr a pravítka ve formátu
Compuserve GIF. Snímek je 800 pixelů široký
a 600 pixelů vysoký, 256 barvách a
zkomprimovaný. Soubory GIF jsou široce
používány k ilustraci webových stránek.

Animovaný obrázek GIF (*.gif) Vytvoří animovaný obrázek GIF, který zobrazí
všechny průběhy ve vyrovnávací paměti v
sekvenci. Každý průběh je naformátován jako
samostatný formát GIF, popsaný výše.

Obrázky PNG (.png) Uloží rastr, pravítka a průběhy ve formátu
PNG. Obrázek je 800 pixelů široký a 600
pixelů vysoký, v 16 miliónech barev a je
komprimovaný.

Soubory MATLAB 4 (.mat) Uloží data průběhu ve formátu MATLAB 4.

Možnosti

První tři možnosti řídí to, co se děje pokud vyrovnávací paměť obsahuje více než jeden
průběh:

Všechny vyrovnávací paměti
průběhu

Uloží všechny průběhy do jednoho souboru
.PSDATA. Po načtení souboru, můžete
krokovat pomocí křivek panelu nástrojů pro
navigaci k vyrovnávací paměti.

Pouze aktuální vyrovnávací paměť Uložení jednoho průběhu, který je právě
zobrazený.

Vyrovnávací paměti s průběhy Uložení specifikovaného seznamu nebo
rozsahu průběhů. Každý průběh je
identifikován číslem indexu. Například:

1,2,9,10
2, 5-10

Pouze zvětšené oblasti Je-li průběh přiblížen horizontálně, uloží se
pouze viditelná část.
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6.1.1.1 Formáty souborů pro export dat

PicoScope 6 dokáže exportovat nezpracovaná data v textovém nebo binárním formátu:

Formáty textových souborů

Snadné čtení bez speciálních nástrojů
Lze importovat do standardní tabulky aplikací
Soubory jsou velmi velké, pokud existuje mnoho vzorků v datech (takže soubory
jsou omezeny na hodnoty kolem 1 milionu na jeden kanál)

Podrobnosti o formátu textového souboru

Formát binárního souboru

Soubory zůstanou relativně malé a dokonce je lze v některých situacích
komprimovat (to znamená, že množství uložených dat je neomezené)
Buď je ke čtení souborů nutné použít speciální aplikaci nebo uživatel musí napsat
program k čtení dat ze souboru

Pokud potřebujete ušetřit více než 64 K hodnot na kanál, potom musíte použít binární

formát souboru, např. formát souboru MATLAB® MAT.

Podrobnosti o formátu binárního souboru

Typy dat pro ukládání dat PicoScope 6

Bez ohledu na to, zda byly typy dat načteny z binárního souboru nebo z textového
souboru, doporučujeme k ukládání hodnot nahraných z datového souboru PicoScope 6
následující datové formáty:

Vzorová data (např. napětí) musí používat 32-bitové plovoucí datové typy.
Časy musí používat 64-bitové datové typy s dvojitou přesností.

6.1.1.1.1 Textové formáty

Soubory s textovým formátem exportované zařízením PicoScope 6 jsou ve výchozím
nastavení kódované ve formátu UTF-8. Jde o populární formát, který je schopen
vyjádřit obrovský rozsah znaků, zatímco stále zachovává kompatibilitu se sadou znaků
ASCII, jsou-li v souboru použity pouze standardní západoevropské znaky a číslice.

CSV (hodnoty oddělené čárkami)

Soubory CSV obsahují data v následujícím formátu:

Čas, Kanál A, Kanál B
(µs), (V), (V)
-500.004, 5.511, 1.215
-500.002, 4.724, 2.130
-500, 5.552, 2.212
…

Po každé hodnotě na řádku je čárka, která představuje sloupec dat a návrat na konci
řádku, který představuje nový řádek s daty. Hodnoty 1 miliónu na kanál brání
nadměrnému vytváření velkých souborů.

Poznámka Soubory CSV nejsem nejlepší volbou formátu pokud pracujete s jazykem,
který používá jako desetinnou čárku znak čárky. Místo toho zkuste použít formát
omezený tabulátorem, který pracuje téměř stejným způsobem.

Tabulátory

http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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Soubory omezené tabulátorem obsahují data v následujícím formátu:

Čas
(µs)

Kanál A
(V)

Kanál B
(V)

500.004 5.511 1.215
-500.002 4.724 2.130
-500 5.552 2.212
…

Soubory mají znak tabulátoru po každé hodnotě na řádku, který představuje sloupce
dat a návrat na konci řádku, který představuje nový řádek s daty. Tyto soubory pracují
v jakémkoli jazyce a jsou dobrou volbou pro sdílení dat na mezinárodní úrovni.
Hodnoty 1 miliónu na kanál brání nadměrnému vytváření velkých souborů.

6.1.1.1.2 Binární formáty

PicoScope 6 může exportovat data do verze 4 binárního formátu souboru .mat.
Jde o otevřený formát a plná specifikace je k dispozici na webové stránce 
www.mathworks.com. PicoScope 6 ukládá data do souboru s formátem MAT,
specifickým způsobem, definovaným níže.

Import do MATLAB

Nahrajte soubor do svého pracovního prostoru pomocí tohoto syntaxu:

load myfile

Data každého kanálu se uloží do řady proměnných pojmenované po kanálu. Tudíž
budou vzorová data pro kanály A až D ve čtyřech řadách pojmenovaných A, B, C a D.

Existuje pouze jedna sada časových dat pro všechny kanály a ta se nahraje do jednoho
ze dvou možných formátů:

1. Čas zahájení, interval a délka. Proměnné jsou nazvány Tstart, Tinterval a Délka.
2. Časová pole (někdy použitá pro data ETS). Časové pole je pojmenované T.

Jsou-li časy nahrány jako Tstart, Tinterval a Délka, potom můžete použít k vytvoření
odpovídající řady následující příkaz:

T = [Tstart : Tinterval : Tstart + (Délka – 1) * Tinterval];

Poznámka: Velikost největšího souboru, který MATLAB dokáže otevřít závisí na
zdrojích počítače. Proto je možné, že PicoScope vytvoří soubor MATLAB, který nemusí
některé instalace MATLAB otevřít. Při ukládání důležitých dat si toto riziko uvědomujte,
prosím.

Formát pro zkoumání souboru

Úplná specifikace souboru, k dispozici na www.mathworks.com, je vyčerpávající, takže
tento průvodce nepopisuje celý formát. Místo toho tento průvodce popisuje dostatečný
formát, který Vám umožní získat data ze souboru a použít je ve Vašem vlastním
programu.

Proměnné popsané výše (pod Import do MATLAB) jsou uložené v sérii datových bloků,
každému z nich předchází záhlaví. Každá proměnná má své vlastní záhlaví a datový
blok a v nich jsou uložené odpovídající názvy proměnných (např. A, B, Tstart).
Následující části popisují, jak číst každou proměnnou ze souboru.

Pořadí datových bloků není zadáno, takže program může vyhledat názvy proměnných
a rozhodnout, která proměnná se právě nahrává.

http://www.mathworks.com
http://www.mathworks.com
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Záhlaví
Soubor tvoří řada datových bloků, kterým předchází 20 bajtové záhlaví. Každé záhlaví
obsahuje pět 32-bitových čísel (jak je popsáno v tabulce níže).

Bajty Hodnota

0 – 3 Formát dat (0, 10 nebo 20)

4 – 7 Počet hodnot

8 – 11 1

12 – 15 0

16 – 19 Délka názvu

Formát dat
‘Formát dat“v prvních 4 bajtech popisuje typ číselných dat v poli.

Hodnota Popis

0 Dvojité (64-bit s pohyblivou
čárkou)

10 Jednoduchý (32-bit s
pohyblivou čárkou)

20 Celé číslo (32-bit)

Počet hodnot
“Počet hodnot“ je 32-bitové celé číslo popisující popis numerických hodnot v řadě. Tato
hodnota může být 1 pro proměnné, které pouze popisují jednu hodnotu, ale v případě
vzorků nebo časů očekávejte, že to bude vysoké číslo.

Délka názvu
“Délka názvu“ je délka názvu proměnné zakončené nulou, 1-bajtem na řetězec znaků
ASCII. Poslední ukončovací znak (‘\0’) je součástí „Délky názvu“, takže je-li název
proměnné “TStart” (stejně jako ‘TStart\0’), potom bude délka názvu 7.

Datový blok
Datový blok začne názvem proměnné (např. A, Tinterval) a musíte přečíst počet
bajtů popsaných částí “Délky názvu“ coby součást záhlaví (nezapomeňte, že poslední
bajt v řetězci je ‘\0’ pokud Váš programovací jazyk potřebuje vzít v úvahu toto).

Zbývající část datového bloku tvoří samotná data, takže si přečtěte počet hodnot
popsaných v části záhlaví “Počet hodnot“. Nezapomeňte vzít v úvahu velikost každé
hodnoty popsané v části záhlaví “Formát data“.

Data kanálu, např. napětí, v proměnných, např. A a B, jsou uložené jako 32-bitové
typy dat s plovoucími body. Časy jako Tstart, Tinterval a T jsou uložené jako
64-bitové typy dat s dvojitými přesnými plovoucími body. Délka je uložena jako
32-bitové celé číslo.
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6.1.2 Menu Nastavení při spuštění

Místo: Soubor > Nastavení při spuštění

Účel: Umožní nahrát, uložit a obnovit nastavení PicoScope 6 při spuštění

 

Uložit nastavení při spuštění. Uloží Vaše aktuální nastavení pokud vyberete Nahrát
nastavení při spuštění. Tato nastavení jsou zapamatována z jedné relace PicoScope
6 a předána do další.

Nahrát Nastavení při spuštění. Vrátí se k nastavení, které jste vytvořili pomocí
příkazu Uložit nastavení při spuštění.

Restartovat nastavení při spuštění. Smaže nastavení při spuštění, které jste
vytvořili pomocí příkazu Uložit nastavení při spuštění a obnoví výchozí nastavení
instalace.



Návod k použití PicoScope 6 45

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena. psw.cs  r41

6.2 Upravit menu
Místo: Menu > Upravit

Účel: Poskytuje přístup ke schránce a funkcím úpravy poznámek

Kopírovat jako obrázek. Zkopíruje aktivní pohled do schránky jako rastrový obrázek.
Obrázek můžete poté vložit do libovolné aplikace, která přijímá rastrové obrázky.

Kopírovat jako text. Zkopíruje data v aktivním zobrazení do schránky jako text. Data
můžete vložit do tabulkového procesoru nebo jiné aplikace. Textový formát, který je
stejný jako používaný dialogovým oknem Uložit jako když vyberete formát txt.

Kopírovat celé okno jako obrázek. Zkopíruje obrázek okna PicoScope do schránky.
Je poskytován jako alternativní ekvivalent stisku kláves Alt PrtScn pro uživatele
notebooků bez klávesy PrtScn. Obrázek lze vložit do libovolné aplikace, která může
zobrazovat obrázky, například textový procesor nebo program DTP.

Poznámky. Otevře oblast Poznámky ve spodní části okna PicoScope. Do této oblasti
můžete zadat nebo vložit vlastní poznámky.

Detaily. [Pouze PicoScope Automotive] otevírá dialogové okno Podrobnosti vozidla,
které umožňuje zadávat údaje o testovaném vozidle.

6.2.1 Poznámky

Místo: Upravit > Poznámky

Účel: Textové pole pro zadání vlastní poznámky
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Poznámky lze zobrazit ve spodní části okna PicoScope. Do této oblasti můžete zadat
libovolný text. Rovněž sem můžete zkopírovat a vložit text z jiného programu.

6.2.2 Dialogové okno Údaje o vozidle (pouze PicoScope Automotive)

Místo: Upravit > Podrobnosti
Soubor > Uložit

Účel: databáze vozidel Vám pomůže sledovat Vaše zákazníky
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6.3 Zobrazení nabídky
Místo: Menu > Zobrazení, nebo pravým

tlačítkem myši klikněte na zobrazení

Účel: Určuje rozložení aktuálního zobrazení, což
je obdélníková oblast okna PicoScope,
které zobrazí rozsah, spektrum nebo jiné
druhy dat.

Obsah nabídky zobrazení se může lišit podle toho,
kam kliknete a kolik zobrazení je otevřených. Pokud
aktuální zobrazení obsahuje tabulku měření, zobrazí se
kombinovaná nabídka Měření a nabídka Zobrazení.

Přidat zobrazení:
Přidat zobrazení vybraného typu (rozsah, XY nebo
spektrum). V režimu formátu automatické mřížky
(výchozí), PicoScope přeuspořádá mřížku tak, aby
vytvořil prostor pro nové zobrazení až do omezení čtyř
pohledů. Jakákoli další zobrazení se přidají jako záložky
do stávajících výřezů. Pokud jste vybrali fixní formát
mřížky, PicoScope ho nezmění.

Vedlejší zobrazení:
(Pouze osciloskopy se smíšeným signálem) Přepínejte
analogové zobrazení a digitální zobrazení nezávisle na
sobě.

Přejmenovat zobrazení:
Změna standardního označení „Rozsah“ nebo „Spektrum“ dle Vašeho výběru.

Zavřít zobrazení:
Vyjměte zobrazení z okna PicoScope. V režimu automatického formátu mřížky (výchozí
nastavení) přeuspořádá PicoScope mřížku tak, aby co nejlépe využil zbývající prostor.
Ve fixním režimu formátu mřížky (pokud jste vybrali fixní formát) PicoScope mřížku
nezmění.

Kanály:
Vyberte, které kanály se v aktuálním zobrazení zobrazí. Každé zobrazení zobrazí při
vytvoření všechny vstupní kanály, ale pomocí tohoto příkazu je můžete zapínat a
vypínat. K zobrazení jsou pouze vstupní kanály, které jsou aktivovány (nejsou na 
panelu nástrojů Nastavení kanálu nastaveny na „Vyp.“). Nabídka Kanály také
seřazuje matematické kanály a referenční průběhy. V libovolném zobrazení můžete
vybrat až 8 kanálů.

Osa X:
Vyberte jakýkoli vhodný kanál pro řízení osy X. Ve výchozím nastavení osa X
představuje čas. Pokud místo toho vyberete vstupní kanál, rozsah zobrazení se stane 
zobrazením XY, které znázorní jeden vstup přes druhý. Rychlejším způsobem jak
vytvořit zobrazení XY je použít příkaz Přidat zobrazení (viz výše).
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Formát mřížky:
Výchozí nastavení formátu mřížky je „Automatický“ režim, v kterém PicoScope
automaticky uspořádá zobrazení do mřížky. Rovněž si můžete vybrat jeden ze
standardních formátů mřížky nebo vytvořit vlastní formát, který PicoScope zachová
když přidáváte nebo odebíráte zobrazení.

Uspořádat formát mřížky:
Upravte formát mřížky tak, aby odpovídal počtu zobrazení. Přesunutí zobrazení do
prázdných výřezů. Přepíše jakékoli předchozí volby mřížky rozložení.

Restartovat velikosti zobrazení:
Pokud jste změnili velikost zobrazení přesunutím vertikálního nebo horizontálního
oddělovače mezi zobrazeními, tato možnost restartuje všechny výřezy do původní
velikosti.

Přesunout zobrazení do:
Přesunutí zobrazení do specifikovaného výřezu. Přetažením zobrazení na záložku a
posunutím do nového výřezu můžete dosáhnout stejného účinku. Viz Jak posunout
zobrazení.

Uspořádat zobrazení:
Je-li ve stejném výřezu zobrazeno více zobrazení, přesuňte je do jejich vlastních
výřezů.

Automatické uspořádání os:
Rozsah a posuny vyplní zobrazení a předejdou překrytí.

Resetovat formát zobrazení:
Reset faktoru rozsahu a posun vybraného zobrazení na jejich výchozí hodnoty.

Zobrazit vlasnosti:
Zobrazení listu Vlastnosti, který seřadí nastavení rozsahu, která jsou normálně skrytá.

Referenční průběhy:
Zkopírujte jeden z dostupných kanálů do nového referenčního průběhu a přidejte ho k
zobrazení.

Masky:
Vyberte jaké masky (viz Testování limitu masky) jsou viditelné.

Přidat měření: Viz nabídka Měření.
Upravit měření:
Smazat měření:
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6.3.1 Dialogové okno Rozvržení vlastní mřížky

Místo: pravým tlačítkem klikněte na > Menu zobrazení > Rozvržení
mřížky > Vlastní rozvržení...  
nebo Zobrazení > Rozložení mřížky

Účel: pokud část Rozvržení mřížky v nabídce Zobrazení neobsahuje
požadované rozvržení, toto dialogové okno nabízí další možnosti

Zobrazení mřížky můžete rozložit jakýmkoli počtem řádků a sloupců, až 4x4.
Zobrazení můžete poté přetáhnout na jiné místo v mřížce.
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6.4 Nabídka Měření
Místo: Nabídka > Měření 

Účel: ovládá tabulku Měření 

Přidat měření. Přidá řádek do tabulky měření, a otevře Upravit
dialogové okno Měření. Toto tlačítko můžete také najít na Panelu nástrojů
Měření.

Upravit měření. Tak přejdete na dialogové okno Upravit měření. Toto
tlačítko můžete najít na panelu nástrojů Měření, nebo můžete provést
úpravu měření dvojitým poklepáním na řádek s rozměry stolu.

Vymazat měření. Smaže vybraný řádek z tabulky měření. Toto tlačítko
můžete také najít na panelu nástrojů Měření.

Velikost písma v mřížce. Nastaví velikost písma pro záznamy v tabulce
s měřením.

Automatická šířka sloupce. Dojde-li ke stisknutí tohoto tlačítka,
sloupce v tabulce měření se nastaví tak, aby se při změně tabulky
přizpůsobily obsahu. Opětovným kliknutím tlačítko uvolníte.
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6.4.1 Přidat/Upravit dialogové okno Měření

Místo:Lišta Měření >  Přidat měření nebo  Tlačítko Upravit měření

Zobrazení nabídky >  Přidat měření nebo  Tlačítko Upravit měření
Dvakrát klikněte na měření v tabulce měření

Účel:  umožní vám přidat měření křivky do vybraného zobrazení, nebo provést úpravu
existujícího měření

 

PicoScope automaticky obnoví měření pokaždé, když se tvar kmitu obnoví. Pokud je to
první měření pro zobrazení, PicoScope vytvoří novou tabulku měření k zobrazení
měření; jinak, přidá nové měření na konec existující tabulky.

Kanál Který z rozsahu zařízení kanálu provede měření.

Typ PicoScope může vypočítat celou řadu hodnot pro tvary kmitu. Viz 
Rozsah měření (pro použití s rozsahem zobrazení) nebo měření
spektra (pro použití se zobrazením spektra).

Část Měří celou trasu, pouze část mezi měřítky, nebo tam, kde je to
vhodné, samostatný cyklus označený měřítky.

Pokročilý Poskytuje přístup k pokročilému nastavení měření.
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6.4.2 Pokročilé nastavení měření

Místo: Přidat měření nebo Upravit měření Dialogové okno > Pokročilé

Účel: upravuje parametry některých měření, např. filtrování a spektrální
analýzy

Limit Některé měření, například jako Doba náběhu a Doba doběhu,
lze provést pomocí různých limitů. Zde vyberte ty správné. Při
porovnávání doby náběhu a doby doběhu se specifikacemi
výrobce je důležité použít pro všechna měření stejné limity.

Rozpětí spektra Při měření parametrů souvisejících s vrcholem, např. ‘Frekvence
na vrcholu‘ v zobrazení spektra, dokáže zařízení PicoScope
vyhledávat vrchol u zadaného umístění měřítka. Tato možnost
sdělí zařízení PicoScope, kolik frekvenčních schránek hledat.
Výchozí hodnota je 5 - ta sdělí zařízení PicoScope kde hledat -
počínaje 2 přihrádkami pod po 2 přihrádky nad měřítko
frekvence, což celkově poskytuje 5 schránek včetně měřítka
frekvence.
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Ovládání filtru Filtr pro dolní pásmo PicoScope dokáže vytvořit stabilnější a
přesnější čísla. Filtrování není k dispozici u všech typů měření.
Povolit filtr - zaškrtnutím povolíte filtrování dolního pásma, je-
li k dispozici. Po názvu měření se v tabulce měření zobrazí „F“.
Automaticky - zaškrtněte k automatickému nastavení
vlastností filtru pro dolní pásmo.

Mezní kmitočet Mezní kmitočet filtru normalizovaný na měřící frekvenci.
Rozsah: 0 až 0,5.

Velikost filtru Počet vzorků použitých pro sestavení filtru.

Harmonické
ovládání

Tyto možnosti platí pro měření zkreslení v spektru zobrazení.
Můžete určit, které harmonické kmity PicoScope při těchto
měřeních využije.

Nejvyšší
harmonické kmity

Nejvyšší harmonické kmity pro zahrnutí při výpočtu
deformačního výkonu.

Rozsah vyhledávání Počet frekvenčních schránek k vyhledání, soustředěných na
očekávané frekvenci, při pohledu na harmonický vrchol.

Harmonický šum na
pozadí

Úroveň v dB nad níž se bude vrchol signálu počítat jako
harmonický.
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6.5 Nabídka Nástroje
Místo: Nabídka > Nástroje 

Účel: poskytuje přístup k rozmanitým nástrojům pro analýzu signálu 

Vlastní sondy: Definice vlastních sond a kopírování, mazání, přesunování a
úprava stávajících.

Matematické kanály: Přidání nebo úprava kanálu, který je matematickou
funkcí jednoho nebo více kanálů.

Referenční průběhy: Vytvoření, nahrání nebo uložení kanálu jako kopie
stávajícího kanálu.

Sériové dekódování: Dekódování a zobrazení obsahu vysílání sériových
dat, např. sběrnice CAN.

Alarmy: Specifikujte akce,které je třeba v určitých případech udělat.

Masky: Provést testování limitu masky na průběhu. Rozpozná, kdy se
průběh odliší od specifikovaného tvaru.

Záznam makra: Uložení často používané sekvence operací.

Předvolby: Nastavení různých možností, které řídí chování PicoScope.
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6.5.1 Dialogové okno Vlastní sondy

Místo: Nástroje > Vlastní sondy, 

nebo klikněte na tlačítko Možnosti kanálu : 

Účel: umožní Vám vybrat přednastavené sondy a nastavit vlastní sondy 

Zobrazený výběr sond může záviset na verzi používaného softwaru PicoScope.

Seznámení se se seznamem sond

Všechny sondy, které PicoScope zná, jsou zařazeny pod třemi hlavními názvy: 
Vestavěné, Knihovna a Načtené. Seznam sond se mezi relacemi zachová, takže
PicoScope nikdy nezapomene na Vaše vlastní sondy, dokud je nesmažete.

Vestavěné sondy. Vestavěné sondy dodává technologie Pico a nemění se dokud si
od nás nestáhnete autorizovanou aktualizaci. Na ochranu Vám PicoScope nepovolí
tyto sondy upravit ani smazat. Chcete-li jednu z nich upravit, můžete ji zkopírovat
do své knihovny kliknutím na Duplikovat, a potom upravit kopii ve Vaší knihovně.

Knihovna sond. Toto jsou sondy, které vytvořili pomocí některého ze způsobů
popsaného v tomto tématu. Jakékoli z těchto sond můžete upravit, smazat nebo
duplikovat kliknutím na příslušné tlačítko v tomto dialogovém okně.

Načtené sondy. Zde se zobrazí sondy v datových souborech PicoScope (.psdata)

nebo soubory nastavení (.pssettings), které jste otevřeli, a to dokud je

nezkopírujete do své knihovny. Tyto sondy nemůžete upravovat ani mazat, ale
můžete je do své knihovny, kde je můžete upravovat, zkopírovat kliknutím na 
Duplikovat . Rovněž můžete sondy importovat z vlastních rozsahů uložených v
souborech PicoScope 5 .psd a .pss, ale těm chybí některé funkce poskytované

PicoScope 6. (Více podrobností viz "Aktualizace z PicoScope 5").
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Přidání nové sondy do Vaší knihovny

Existují tři způsoby vytvoření nové sondy:

1. Použijte tlačítko Duplikovat, jak je popsáno výše.

2. Kliknutím na Nová sonda... definujte novou sondu.

3. Klikněte na Importovat a nahrajte definici sondy ze souboru *.psprobe a přidejte

ji do své knihovny. Tyto soubory Pico běžně dodává, ale můžete je také vytvořit
sami definicí nové sondy a následným kliknutím na Export.

Způsoby 2 a 3 otevřou Průvodce vlastní sondou a navedou Vás procesem definování
sondy.

6.5.1.1 Průvodce vlastní sondou

Místo: Dialogové okno Vlastní sondy > Nová sonda 

Účel: umožňuje definovat vlastní sondy a nastavit vlastní rozsahy 

První dialogové okno je buď Vytvořit novou vlastní sondu nebo Upravit stávající
dialogové okno vlastní sondy.

6.5.1.1.1 Dialogové okno Vytvořit novou vlastní sondu

Místo: Dialogové okno Vlastní sondy > Nová sonda 

Účel: uvádí postup pro vytvoření nové vlastní sondy 

Jak dialogové okno používat

Klikněte na Další a pokračujte do dialogového okna Výstupní jednotky sondy.
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6.5.1.1.2 Dialogové okno Upravit stávající vlastní sondu

Místo: Dialogové okno Vlastní sondy > Upravit 

Účel: seznamuje Vás s postupem úprav stávající vlastní sondy 

Jak dialogové okno používat

Klikněte na Další a pokračujte do dialogového okna Výstupní jednotky sondy, kde
můžete provést úpravu vlastní sondy.

Klikněte na Přeskočit dopředu... pokud jste již provedli nastavení základní
charakteristiky vlastní sondy a chcete manuálně přidat nebo změnit vlastní rozsah.
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6.5.1.1.3 Dialogové okno Výstupní jednotky sondy

Místo: Vytvořte nové dialogové okno Vlastní sonda > Další 

Účel: umožňuje vybrat jednotky, které PicoScope použije k zobrazení výstupu
vaší vlastní sondy 

Jak používat dialogové okno

Pro výběr standardní jednotky SI klikněte na Použít standardní jednotku ze
seznamu a ze seznamu vyberte jednu.

Pro zadání vlastní jednotky klikněte na Použít vlastní jednotku definovanou
níže a zadejte název jednotky a symbol.

Klikněte na Další a pokračujte do dialogového okna Způsob škálování.

Klikněte na Zpět a vraťte se do dialogového okna Vytvořit novou vlastní sondu je-li
to nová sonda nebo do dialogového okna Upravit stávající vlastní sondu pokud se
jedná o stávající sondu.
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6.5.1.1.4 Dialogové okno Způsob škálování

Místo: Dialogové okno Výstupní jednotky sondy > Další 

Účel: umožní Vám definovat charakteristiku, kterou PicoScope použije ke
konverzi výstupního napětí vlastní sondy k měření na displeji 

Jak používat dialogové okno

Pokud nevyžadujete žádné škálování nebo posun, klikněte na tlačítko Nepoužít
žádné škálování.

Pokud sonda vyžaduje lineární škálování, klikněte na tlačítko Použít lineární
rovnici a zadejte přechod (nebo měřítko stupnice) m a posun c v rovnici y = mx +
c, kdy y je zobrazenou hodnotou a x je výstupním napětím sondy.

Pokud si přejete použít nelineární funkci pro výstup sondy, vyberte Použít tabulku
vyhledávání..., potom klikněte na tlačítko Vytvořit tabulku vyhledávání... a
vytvořte novou tabulku vyhledávání. To Vás přesměruje do dialogového okna
Tabulka vyhledávání - Škálování.

Klikněte na Další a pokračujte do dialogového okna Rozsah měření.
Klikněte na Zpět a vraťte se do dialogového okna Výstupní jednotky sondy.
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6.5.1.1.4.1 Dialogové okno Vyhledávání v tabulce se škálováním

Místo: Dialogové okno Způsob škálování > Vytvořit tabulku s
vyhledáváním nebo Upravit tabulku s vyhledáváním... 

Účel:  vytvoření tabulky s vyhledáváním pro kalibraci vlastní sondy

Úprava tabulky s vyhledáváním

Nejprve vyberte vhodné hodnoty v polích Vstupní jednotky a Škálované jednotky.
Například, je-li Vaše sonda aktuální svorka, jejíž výstup je jeden milivolt na ampér nad
rozsah -600 až +600 ampérů, vyberte Vstupní jednotky milivoltů a Výstupní
jednotky ampérů.

Dále zadejte některá data do tabulky rozsahu. Klikněte na první prázdnou buňku v
horní části tabulky a zadejte „-600“, stiskněte klávesu Tabulátor a zadejte "-600".
Když jste připraveni na zadání dalšího páru hodnot, stiskněte klávesu Tabulátor a
spusťte nový řádek. Rovněž můžete kliknout na tabulku a získat podrobnější nabídku
možností, zobrazených ve snímku. Ve výše uvedeném příkladu jsme zadali mírně
nelineární odezvu; je-li odezva lineární, potom by bylo snazší použít lineární možnost
v dialogovém okně Způsob škálování.

Import/Export

Pomocí tlačítek Import a Export můžete vyplnit tabulku daty v čárkou odděleném
nebo tabulátorem odděleném textovém souboru a uložit tabulku vyhledávání do
nového souboru.

Dokončení

Kliknutím na OK nebo Zrušit se vrátíte do dialogového okna Způsob škálování.
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6.5.1.1.5 Dialogové okno Správa rozsahu

Místo:  Dialogové okno Způsob škálování > Další

Účel: umožní Vám přepsat funkci automatického vytváření rozsahu PicoScope
pro vlastní sondy. Ve většině případů bude automatický postup úspěšný.
 

Jak používat dialogové okno

Pokud vyberete možnost Automatické řízení mých rozsahů softwarem, potom
kliknutí na Další Vás přesměruje do dialogového okna Identifikace vlastní sondy.
Automatické rozsahy PicoScope jsou pro většinu aplikací ideální.

Pokud vyberete možnost Rozsahy vlastních sond budu spravovat manuálně,
kliknutí na Další Vás přesměruje do dialogového okna Manuální nastavení rozsahů.

Kliknutím na Zpět se vrátíte do dialogového okna Způsob škálování.

Co je Automatické zařazování?

Je-li vybrána funkce Automatické zařazování, PicoScope neustále monitoruje
vstupní signál a v případě potřeby zobrazení signálu s maximálním rozlišením nastaví
rozsah. Tato funkce je k dispozici u všech standardních rozsahů a s vlastními rozsahy
ji lze použít pouze pokud v tomto dialogovém okně vyberete možnost Automatické
řízení mých rozsahů softwarem.



Nabídky62

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena.psw.cs r41

6.5.1.1.6 Dialogové okno Nastavení manuálních rozsahů

Místo: Dialogové okno Rozsah správy > Pokročilý > Další 

Účel: manuálně vytvoří rozsahy pro Vaši vlastní sondu 

Jak dialogové okno používat

Pokud chcete, můžete kliknout na Automatické generování rozsahů a program
vytvoří řadu rozsahů pro vybrané zařízení. Tak se vytvoří stejný seznam rozsahů, které
byste v předchozím dialogovém okně získali výběrem Povolit správu rozsahů
softwarem automaticky. Když rozsah vyberete, nákres pod seznamem zobrazí svůj
vztah k vstupnímu rozsahu zařízení — to je dále vysvětleno v dialogovém okně Upravit
rozsah. Rozsahy můžete poté upravit kliknutím na Upravit, nebo můžete také přidat
nový rozsah, a to kliknutím na Nový rozsah. Obě tato tlačítka Vás přesměrují do
dialogového okna Upravit rozsah.

Klikněte na Další a pokračujte do dialogového okna Způsob filtrování.

Klikněte na Zpět a vraťte se do dialogového okna Správa rozsahů.

Jak používat nový vlastní rozsah

Poté, co jste vytvořili
vlastní rozsah, zobrazí se v
rozbalovacím seznamu
rozsahů na panelu nástrojů
Kanály, např.
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6.5.1.1.6.1 Dialogové okno Upravit rozsah

Místo: Dialogové okno Nastavení manuálních rozsahů > Upravit nebo Nový
rozsah 

Účel: úprava manuálního rozsahu pro vlastní sondu 

Automatický režim

Pokud necháte stisknuté tlačítko „Automaticky“, program automaticky určí nejlepší
vstupní oblast hardwaru pro zařízení při změně Limitů rozsahu. Je to nejlepší režim
téměř pro většinu rozsahů. Musíte nastavit Škálované limity rozsahu na maximální
a minimální hodnoty pokud si přejete zobrazení na vertikální ose zobrazení rozsahu.

Fixní režim rozsahu

Pokud stisknete tlačítko "Vstupní rozsah hardwaru" a z rozbalovacího okna vyberete
vstupní rozsah hardwaru, PicoScope poté použije daný vstupní rozsah hardwaru bez
ohledu na zvolené limity rozsahu. Nastavte horní a spodní limity na limity, jaké chcete
zobrazovat v horní a spodní části vertikální osy v rozsahu zobrazení PicoScope.

Co je vstupní rozsah?

Vstupní rozsah je rozsah signálu, zpravidla ve voltech, na vstupním kanálu zařízení
roszahu. Váš škálovaný rozsah mu musí co nejvíce odpovídat, aby se tak využilo
maximálního rozlišení rozsahu.

Co je škálovaný rozsah?

Škálovaný rozsah je rozsah, který se zobrazí na vertikální ose zobrazení rozsahu je-li
vybrána sonda.

Škálování, které si vyberete na stránce Způsob škálování definuje vztah mezi vstupním
rozsahem a škálovaným rozsahem. Toto dialogové okno Vám umožní nastavit rozsahy
pro zobrazení škálovaných dat ve zobrazení rozsahu.
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Rozsah využití

Tento nákres ve spodní části dialogového okna ukazuje jak dobře vstupní rozsah
zařízení odpovídá škálovanému rozsahu.

• Zelená - Část vstupního rozsahu, který se používá škálovaným rozsahem. Musí
být co největší, aby se maximalizovalo použití rozlišení zařízení.

• Modrá - Oblasti vstupního rozsahu, které se nepoužívají. Značí nevyužité
rozlišení.

• Šedá - Části škálovaného rozsahu, které nejsou zahrnuty do vstupního rozsahu.
To bude mít za následek zobrazení nevyužitého prostoru na grafu. Lišta rozsahu
využití nemusí v případě použití nelineárního škálování tyto oblasti zobrazovat
přesně, takže vždy musíte otestovat škálované limity rozsahu zobrazení.

Záložka Pokročilé

Dokončení
Kliknutím na OK nebo Zrušit se vrátíte do dialogového okna Nastavení manuálních
rozsahů.
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6.5.1.1.6.2 Dialogové okno Upravit rozsah (záložka Pokročilé)

Místo: Dialogové okno Nastavení manuálních rozsahů > Upravit nebo
Nový rozsah > záložka Pokročilé 

Účel: konfigurace pokročilých možností pro vlastní sondy 

Tyto možnosti jsou pro tovární použití a doporučujeme, abyste je neměnili.

Dokončení

Kliknutím na OK nebo Zrušit se vrátíte do dialogového okna Nastavení manuálních
rozsahů.
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6.5.1.1.7 Dialogové okno Způsob filtrování

Místo: Dialogové okno Nastavení manuálních rozsahů > Další 

Účel: nastaví filtrování dolní propusti pro tuto vlastní sondu 

Toto dialogové okno má stejný vliv jako manuální aktivace možnosti Filtrování dolní
propusti v dialogovém okně Možnosti kanálu. K filtrování dojde pouze pokud připojené
zařízení podporuje filtrování.

Zpět: Přechod do dialogového okna Nastavení manuálního rozsahu

Další: Přechod do dialogového okna Identifikace vlastní sondy
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6.5.1.1.8 Dialogové okno Identifikace vlastní sondy

Místo: Dialogové okno Rozsah správy > Další 

Účel: zadávání textu k identifikaci vlastní sondy 

Jak používat dialogové okno

Klikněte na Zpět a vraťte se do dialogového okna Způsob filtrování.

 Název sondy se zobrazí v seznamu sond.
 Popis není v aktuální verzi softwaru použit.

Vyplňte textová pole a klikněte na Další a pokračujte do dialogového okna Dokončení
vlastní sondy.
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6.5.1.1.9 Dialogové okno Vlastní sonda - Dokončeno

Místo: Dialogové okno Identifikace vlastní sondy > Další 

Účel: signalizuje konec postupu nastavení vlastní sondy

Jak používat dialogové okno

Klikněte na Zpět a vraťte se do dialogového okna Identifikace vlastní sondy.

Klikněte na Dokončit a přijměte nastavení své vlastní sondy a vraťte se do
dialogového okna Vlastní sondy.
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6.5.2 Dialogové okno Matematické kanály

Místo: Nástroje > Matematické kanály 

Účel: vytváření, úprava a kontrola matematických kanálů, které jsou
virtuálními kanály vytvořenými matematickými funkcemi vstupních
kanálů

Seznam
Matematických
kanálů

Hlavní oblast dialogového okna Matematických kanálů je
seznam Matematických kanálů, který ukazuje všechny
vestavěné, knihovny a načtené matematické kanály. Chcete-li si
vybrat zda se kanál zobrazí v hlavním okně PicoScope, klepněte
na příslušné políčko a potom na OK. V libovolném zobrazení
můžete mít až 8 kanálů, včetně vstupních kanálů a
matematických kanálů. Pokud se pokusíte aktivovat 9. kanál,
PicoScope otevře nové zobrazení.

Vestavěné: tyto matematické kanály jsou definovány zařízením
PicoScope a nelze je měnit.

Knihovna: toto jsou matematické kanály, které definujete
pomocí tlačítka Vytvořit nebo Duplikovat, Upravit, nebo je
můžete nahrát pomocí tlačítka Importovat.

Nahráno: toto jsou matematické kanály přítomné v libovolném
nastavení zařízení PicoScope nebo datové soubory, které jste
nahráli.

Vytvořit Otevírá Průvodce Matematickým kanálem, který Vás provede
procesem vytvoření nebo úpravy matematického kanálu. Nový
kanál se zobrazí v „Knihovna“ v části seznam Matematických
kanálů.



Nabídky70

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena.psw.cs r41

Upravit Otevře Průvodce matematickým kanálem, aby Vám pomohl
upravit vybraný matematický kanál. Nejprve musíte vybrat kanál
v části Knihovna, v Seznamu matematických kanálů. Je-li
kanál, který chcete upravit v části Vestavěný nebo Nahraný,
nejprve ho zkopírujte do části Knihovna, a to kliknutím na
Duplikovat, potom proveďte výběr a klikněte na Upravit.

Smazat Trvale smaže vybraný matematický kanál Smazat lze pouze
matematické kanály v části Knihovna.

Duplikovat Vytvoří kopii vybraného matematického kanálu. Kopie se poté
umístí do části Knihovna, z které můžete po kliknutí na Upravit
provádět úpravy.

Import Otevře soubor s matematickým kanálem .psmaths a umístí

matematické kanály, které obsahuje do části Knihovna.

Export Uloží všechny matematické kanály z části Knihovna do nového
souboru .psmaths.
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6.5.2.1 Průvodce Matematickým kanálem

Místo: Panel nástrojů Nastavení kanálu > tlačítko Matematické kanály 

Účel: vytváření, úprava a kontrola matematických kanálů, které jsou
virtuálními kanály generovanými matematickými funkcemi vstupních
kanálů

1. Úvod

2. Rovnice

3. Název kanálu

4. Jednotky a rozsah

5. Dokončeno
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6.5.2.1.1 Dialogové okno Úvod průvodce matematickým kanálem

Místo: Dialogové okno Matematické kanály > Vytvořit (pokud nebylo
zaškrtnuto políčko „Nezobrazovat úvodní stránku“) 

Účel: zavádí Průvodce matematickým kanálem 
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6.5.2.1.2 Dialogové okno Průvodce matematickým kanálem - rovnice

Místo: Průvodce matematickým kanálem  

Účel: umožní Vám zadat nebo upravit rovnici pro matematický kanál. Můžete
psát přímo do pole rovnice nebo kliknout na tlačítka kalkulačky a nechat

program, aby symboly vložil za Vás. Červená chybová kontrolka 
zobrazí se v pravé části rovnice v případě, že rovnice obsahuje
syntaktickou chybu. 

Základní zobrazení

Dialogové okno Průvodce matematickým kanálem - Rovnice, základní
zobrazení

Základní tlačítka

Tlačítko Rovnice Popis
Smazat rovnici. Vymaže celý obsah pole rovnice.

Vymazat. Smaže jeden znak nalevo od kurzoru.

+ Sečíst

- Odečíst (nebo vyvrátit)

* Násobení

/ Dělení

...
A...D Vstupní kanály. Počet tlačítek se liší podle počtu

kanálů na vašem osciloskopu.

{...}, T Ostatní operandy. Zobrazí rozbalovací seznam
dostupných vstupů do rovnice, včetně referenčního
průběhu a času.

(...) Závorky. Výrazy v závorkách budou hodnoceny
před vyjádřením druhé strany.
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Pokročilé zobrazení

Kliknutí na tlačítko Pokročilé odkryje další tlačítka funkcí, včetně trigonometrických
funkcí a lograitmů.

Dialogové okno Průvodce matematickým kanálem - Rovnice, pokročlé
zobrazení

Pokročilá tlačítka

Tlačítko Rovnice Popis
sqrt() Druhá odmocnina

^ Výkon. Zvýšení x výkon y.

ln() Přirozený logaritmus

abs() Absolutní hodnota

freq() Frekvence Vypočítané v hertzích.

norm() Normalizovat. PicoScope vypočítá maximální a
minimální hodnoty argumentu nad obdobím
záznamu a potom nastaví argument tak, aby
přesně zapadal do rozsahu jednotek [0, +1].

exp() Přirozený exponent. Zvýšit e, základní
přirozeného logaritmu na výkon x.

log() Logaritmus. Logaritmus o základu 10.

derivative() Derivace. Počítá se vzhledem k ose x. 
Poznámka: derivát vzorkovaného signálu obsahuje
velké množství šumu, takže je vhodné aplikovat 
digitální filtrování dolní propustí na všechny
kanály, které jsou použity jako vstupy do této
funkce.

integral() Integrál. Podél osy x.

min() Minimum. Záporný vrchol detekuje všechny
předchozí průběhy.
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max() Maximum. Kladný vrchol detekuje všechny
předchozí průběhy.

average()
Průměr. Aritmetický průměr všech předchozích
průběhů.

peak()
Detekce vrcholu. Zobrazí rozsah maximum-
minimum u všech předchozích průběhů.

pi Pí. Poměr obvodu kruhu k jeho průměru.

Inverze. Upraví tlačítko sin, cos and tan na asin,
acos a atan.

sin() Sinus. Operand je v radiánech.

cos() Kosinus. Operand je v radiánech.

tan() Tangens. Operand je v radiánech.

...
0..9 0 až 9. Desítkové číslice.

. Desetinná čárka

E Exponent. aEb znamená a × 10b.

Další funkce

Existuje několik dalších funkcí, které lze zadat pouze pomocí pole rovnic.

Hyperbolické funkce. Můžete zadat sinh(), cosh() a tanh()a získat tak
hyperbolické funkce.

Funkce Signum. Sign() operátor vrátí znaménko vstupu.. Výsledek je +1 je-li vstup
pozitivní, –1 je-li vstup negativní a 0 je-li vstup 0.

Záloha/Zpoždění. Přidat [t] po názvu kanálu a předejít ho o t sekund. Například
[0.001] je rovno Kanálu A rozšířenému o 1 milisekundu, a [–0.001] je rovno Kanálu
B, který je opožděný o 1 milisekundu.
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6.5.2.1.3 Dialogové okno Průvodce názvem matematického kanálu

Místo: Průvodce matematickým kanálem  

Účel: umožňuje zadat nebo upravit název a barvu matematického kanálu 

PicoScope nejprve nastaví název textu rovnice, ale můžete provést úpravu čehokoli, co
chcete. Název se zobrazí v seznamu kanálů v dialogovém okně Matematické kanály.
Můžete nastavit barvu stopy jedné ze standardních barev v rozbalovacím seznamu,
nebo klepněte na Vlastní a vyberte všechny možné barvy povolené Windows.



Návod k použití PicoScope 6 77

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena. psw.cs  r41

6.5.2.1.4 Dialogové okno Průvodce matematickým kanálem - Jednotky a rozsah

Místo: Průvodce matematickým kanálem  

Účel: vám umožní určit měrné jednotky a rozsah hodnot ke zobrazení 
matematického kanálu 

Jednotky, dlouhý název: Pouze pro informační účely.

Jednotky, zkrácený název: Zobrazí se na ose měření ve zobrazení rozsahu a
spektra, v popiscích k pravítku a v tabulce měření.

Rozsah: Ponecháte-li zaškrtávací políčko prázdné, PicoScope vybere nejvhodnější
rozsah pro osu. Chcete-li nastavit vlastní hodnoty pro minimální a maxímální extrémy
osy, zaškrtněte pole Min. a Max..
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6.5.2.1.5 Dokončené okno Průvodce matematickým kanálem

Místo: Průvodce matematickým kanálem  

Účel: ukazuje nastavení matematického kanálu, který jste právě vytvořili nebo
upravili 

Zpět. Klepnutím na toto tlačítko se vrátíte k předchozímu dialogovému oknu v
Průvodci matematickým kanálem, a to v případě, že si přejete změnit některé z
nastavení.

Dokončit. Klepnutím na toto tlačítko potvrdíte zobrazené nastavení a vrátíte se do
dialogového okna Matematické kanály. Pokud chcete, aby se nový nebo upravený
kanál zobrazit na displeji rozsahu nebo spektra, nezapomeňte v seznamu kanálů
zaškrtnout vhodné pole. Později je můžete změnit klepnutím na tlačítko
Matematické kanály v panelu nástrojů Nastavení kanálu.
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6.5.3 Dialogové okno Referenční průběhy

Místo: Nástroje > Referenční průběhy 

Účel: umožní vytvářet, upravovat a ovládat referenční průběhy, které jsou
uloženými kopiemi vstupních kanálů 

Seznam
referenčních
průběhů

Hlavní oblast dialogového okna Referenční průběhy je Seznam
referenčních průběhů, který zobrazí všechny dostupné vstupní
kanály a knihovny a nahrané referenční průběhy. Chcete-li si vybrat,
zda se má průběh zobrazit či nezobrazit v hlavním okně PicoScope,
klikněte na vhodné pole a potom na OK. V libovolném zobrazení máte
až 8 kanálů, včetně vstupních kanálů, matematických kanálů a
referenčních průběhů. Pokud se pokusíte aktivovat 9. kanál,
PicoScope otevře další zobrazení.

K dispozici: tyto vstupní kanály jsou vhodné jako zdroje referenčních
průběhů.

Knihovna: zde jsou referenční průběhy, které jste definovali pomocí
tlačítka Duplikovat nebo jste je nahráli pomocí tlačítka Importovat.

Nahráno: toto jsou referenční průběhy přítomné v libovolném
nastavení PicoScope nebo datové soubory, které jste nahráli.

Upravit Otevře dialogové okno Upravit referenční průběh, v kterém
můžete upravit vybraný referenční průběh. Nejprve musíte vybrat
průběh v části Knihovna v seznamu Referenční průběhy. Je-li
průběh, který chcete upravit v části Nahráno, nejprve ho zkopírujte
do části Knihovna a to kliknutím na Duplikovat, potom ho vyberte a
klikněte na Upravit.
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Smazat Trvale smaže vybraný referenční průběh. Smazat lze pouze referenční
průběhy v části Knihovna.

Duplikovat Vytvoří kopii vybraného vstupního kanálu nebo referenčního průběhu.
Kopie se poté umístí do části Knihovna, kde ji můžete upravit
kliknutím na Upravit. Rychlejší způsob jak udělat to stejné je
kliknout pravým tlačítkem na zobrazení, vybrat Referenční
průběhy a potom kliknout na kanál, který si přejete zkopírovat.

Import Otevře soubor .psreference s referenčním průběhem, který je v

části Knihovna.

Export Uloží všechny referenční průběhy z části Knihovna do nového
souboru .psreference nebo MATLAB 4 .mat.

6.5.3.1 Dialogové okno Upravit referenční průběh

Místo: Dialogové okno Referenční průběhy > Upravit  

Účel: umožní Vám upravit název a barvu referenčního průběhu 

Název. PicoScope zpočátku pojmenuje průběh po použití vstupního kanálu jako
zdroje, ale můžete to upravit tak, jak se Vám to bude hodit. Zde jsme ho
pojmenovali „sinus“. Název se zobrazí v seznamu průběhů v dialogovém
okně Referenční průběhy. 

Barva: Můžete nastavit barvu na jednu ze standardních barev v rozbalovacím
seznamu nebo klikněte na Vlastní a vyberte jakoukoli barvu povolenou
systémem Windows.



Návod k použití PicoScope 6 81

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena. psw.cs  r41

6.5.4 Dialogové okno Sériové dekódování

Místo: Nástroje > Sériové dekódování 

Účel: umožní Vám zvolit, které kanály použijete pro sériové dekódování a
nastavení dalších možností  
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6.5.5 Dialogové okno Alarmy

Místo: Nástroje > Alarmy 

Účel: poskytuje přístup k funkci alarmů, která specifikuje aktivity, které je
třeba provést v případě různých událostí 

Událost: Vyberte událost, která spustí alarm:

Záznam: při zaznamenání vlnové křivky. Je-li spuštění povoleno,
tato možnost odpovídá události, která provádí spuštění. Proto
můžete použít tuto funkci k uložení souboru pro každou událost.

Plné vyrovnávací paměti: když počet vlnových křivek ve
vyrovnávací paměti vlnové křivky dosáhne maximálního počtu
vlnových křivek.

Selhání masky: kdy se některému z kanálů nepodaří provést
test masky.

(Seznam akcí): Přidání do tohoto seznamu provedete kliknutím na Přidat.
Kdykoli dojde ke specifikované události, PicoScope provede
všechny aktivity v seznamu, shora dolů. 

POZNÁMKA: Aby bylo možné akci provést, musí být
zaškrtnuto příslušné políčko.

Použít: Nastavte rozsah podle nastavení v tomto dialogovém okně.

Přidat: Přidat událost do seznamu Akce. Možné události jsou:

Pípnutí: aktivace vestavěného reproduktoru v počítači. 64bitové
počítače přesměrují tento zvuk do výstupu pro sluchátka.
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Přehrát zvuk: zadejte název zvukového souboru .wav, který

chcete přehrát.

Zastavit zaznamenávání: ekvivalent stisknutí červeného
tlačítka Stop.

Restart zaznamenávání: ekvivalent stisknutí zeleného tlačítka
Start. Použijte pouze tehdy, pokud akce Zastavit
zaznamenávání byla v seznamu použita již dříve.

Spustit spustitelný soubor: spustí specifikovaný soubor EXE,
COM nebo BAT. Za název programu můžete napsat proměnnou %

file% a přejít tak název posledního uloženého souboru jako

argument do programu. PicoScope zastaví zaznamenávání během
spuštění programu a pokračovat po ukončení programu.

Uložit aktuální vyrovnávací paměť: uložit aktuální vlnovou
křivku z vyrovnávací paměti jako soubor .psdata, .pssettings,

CSV nebo .mat. Můžete použít proměnnou %buffer% pro vložení

čísla indexu do názvu souboru nebo proměnnou %time% vložit čas

záznamu.

Uložit všechny vyrovnávací paměti: uložit do vyrovnávací
paměti celý průběh jako soubor .psdata, .pssettings, CSV

nebo .mat.
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6.5.6 Nabídka Masky

Místo: Nástroje > Masky 

Účel: poskytuje kontrolu nad Testováním limitu masky 

Přidat masky: Přidat masku na displej pomocí dialogového okna Knihovna
masek.

Smazat masku: Odebere masku z displeje.

Uložit masku: Uložení zobrazené masky na disk jako soubor .mask.

6.5.6.1 Dialogové okno Knihovna masek

Místo: Nástroje > Masky

Účel: umožňuje vytvářet, exportovat a importovat masky pro Testování
limitu masky

Kanál: Výběr kanálu, na který chcete masku použít.

Masky k
dispozici:

Část Knihovna zobrazí všechny masky, které jste v minulosti uložili a
nesmazali. Část Nahráno zobrazí všechny masky, které se aktuálně
používají.

Generovat: Vytvoření nové masky na základě posledního průběhu zachyceného ve
vybraném kanálu. Otevře dialogové okno Generovat masku.

Import: Načtení masky, která byla již dříve uložena jako soubor .mask.

Export: Uložení masky jako soubor .mask pro budoucí použití.

Použít: Použit vybranou masku na vybraném kanálu, která ale zůstane v 
dialogovém okně Knihovna masek.

OK: Použít vybranou masku na zvoleném kanálu a vrátit se k zobrazení
rozsahu.
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6.5.6.2 Úprava masky

Chcete-li upravit masku v Testování limitu masky, klikněte pravým tlačítkem na
zobrazení rozsahu a vyberte Upravit masku:

Masku tvoří jeden nebo více tvarů, kterým se říká mnohoúhelníky. Klikněte na
mnohoúhelník, který chcete upravit. PicoScope potom nakreslí úpravy na vybranou
masku mnohoúhelníku a zobrazí pole masky. Pokud přetáhněte některý z úchytů tak,
abyste mohli mnohoúhelník upravit, statistické výsledky budou okamžitě
aktualizovány.

Pole pro úpravu masky vypadá takto:

Normální zobrazení
Minimalizované

zobrazení

Není-li pole hned vidět, může být minimalizované, a v takovém případě klikněte na

tlačítko obnovení: . Pokud upravíte souřadnice vrcholu, okamžitě se aktualizují
statistické výsledky. Masku můžete také exportovat do souboru .mask s tlačítkem

exportu: . Pro přidání vrcholů použijte tlačítka + a -. Tlačítko minimalizace má svoji
obvyklou funkci. Chcete-li opustit režim úprav masky, zavřete pole pro úpravu masky
pomocí tlačítka (X).

Chcete-li přidat nebo odebrat celý mnohoúhelník, klikněte pravým tlačítkem na rozsah
a vyberte příkaz Přidat masku mnohoúhelníku nebo Odebrat masku
mnohoúhelníku:
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6.5.6.3 Dialogové okno Generovat masku

Místo: Dialogové okno Knihovna masek > Generovat

Účel: umožní Vám nastavit parametry pro automaticky generovanou masku.
PicoScope potom vytvoří novou masku na základě posledního
zaznamenaného průběhu.

Název: PicoScope automaticky zvolí název nové masky. V tomto poli můžete
provést úpravu názvu.

Posun X: Horizontální vzdálenost mezi průběhem a maskou.

 / Toto tlačítko přepne hodnotu posunu mezi absolutními
jednotkami (SI) a relativními jednotkami (% celého měřítka).

Toto tlačítko resetuje hodnotu posunu na výchozí.

Posun Y: Vertikální vzdálenost mezi průběhem a maskou.
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6.5.7 Záznam makra

Místo: Nástroje > Záznam makra

Účel: zaznamenává posloupnost příkazů, které se později znovu nahrají

 Záznam maker pomáhá, když chcete opakovaně provést řadu příkazů. Uloží všechny
příkazy do souboru .psmacro, který lze upravit pomocí editoru XML.

Spustit v reálném čase: Přehrání makra při stejné rychlosti jako při zaznamenání.
Bez této možnosti bude přehrání co nejrychlejší.

Poznámka: soubory .psmacro lze také přehrávat z příkazového řádku PicoScope.
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6.5.8 Dialogové okno Předvolby

Místo: Nástroje > Předvolby 

Účel: Umožní Vám nastavit možnosti softwaru PicoScope. Kliknutím na jednu
ze záložek na obrázku níže se dozvíte více
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6.5.8.1 Stránka Obecné

Místo: Nástroje > Předvolby > Obecné

Účel: obsahuje obecné ovládací prvky PicoScope 

Restartovat dialogová okna „Znovu nezobrazovat“
Obnovit všechna chybějící dialogová okna, u nichž jste PicoScope požádali, aby je
znovu nezobrazoval.

Restartovat předvolby
Nastavit všechny předvolby zpět na výchozí hodnoty.

Vyrovnávací paměť průběhu
Maximální počet průběhů: Toto je maximální počet průběhů, které zařízení
PicoScope uloží do vyrovnávací paměti s průběhy. Můžete vybrat číslo od 1 do
maxima, které je povolené zapojeným osciloskopem: viz technické údaje
osciloskopu. Skutečný počet uložených průběhů závisí na dostupné paměti a počtu
vzorků v každém průběhu.

Jednotky sběru
Změna režimu ovládání Časové základny na panelu nástrojů Natavení záznamu.

Časy na oddělení: ovládání Časové základny zobrazí časové jednotky na
oddělení - např. 5ns/div. Většina laboratorních osciloskopů takto zobrazí natavení
displejů.

Celkový čas sběru: ovládání Časové základny zobrazí časové jednotky pro celou
šířku rozsahu zobrazení, např. '50 ns'.

Statistiky měření
Velikost záznamu - počet po sobě jdoucích záznamů, které PicoScope používá k
výpočtu statistických údajů v tabulce Měření. Větší číslo vytváří přesnější statistické
údaje, ale způsobí, že budou aktualizovány méně často.
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6.5.8.2 Stránka Napájení

Místo: Nástroje > Předvolby > Správa napájení

Účel: ovládá funkce osciloskopu, které ovlivňují jeho spotřebu energie 

Záznamový kmitočet

Tento ovládací prvek omezuje rychlost, při které PicoScope shromažďuje údaje ze
zařízení. Další nastavení PicoScope, typ zařízení a rychlosti počítače ovlivní to, zda
bude tohoto limitu skutečně dosaženo. PicoScope automaticky vybere odpovídající
limit podle zda váš počítač běží na baterie nebo je napájen ze sítě.

Nastavení jsou v záznamech za sekundu. Ve výchozím nastavení je záznamový
kmitočet nastavený na „Neomezeno“ a když je Váš počítače napájený ze sítě
(napájecí) , je dosaženo maximálního výkonu. Jsou-li v počítači během záznamu
PicoScope spuštěny ostatní aplikace příliš pomalu, potom záznamový kmitočet snižte.
Když je počítač napájený z baterie, PicoScope omezí výkon tak, aby docházelo k
úspoře baterie. Tento limit můžete zvýšit manuálně, ale díky tomu se baterie velmi
rychle vybije.
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6.5.8.3 Stránka Vzorkování

Místo: Nástroje > Předvolby > Vzorkování
Účel: řídí vzorkovací chování osciloskopu 

Pomalý přechod vzorkování

V normálním (rychlém) režimu vzorkování PicoScope shromáždí dostatek dat, aby
vyplnil obrazovku a potom obrazovku překreslí najednou. Tento způsob se hodí pro
rychlé časové základy, kdy se obrazovka překreslí několikrát každou sekundu, ale v
případě pomalého časového základu může způsobit nepřijatelnou prodlevu než se data
zobrazí na obrazovce. Aby se předešlo této prodlevě, PicoScope automaticky přepne na
režim pomalého vzorkování, v kterém rozsah postupně sleduje vývoj během záznamu
dat.

Ovládací prvek Čas sběru Vám umožní shromáždit časový základ, při němž se
PicoScope přepne na pomalý režim vzorkování.

Zobrazení pomalého vzorkování

Je-li zašrktnuto toto pole, PicoScope zobrazí předchozí průběh ve vyrovnávací paměti,
zatímco postupně překreslí nový průběh. Tak, kdykoli, levá část zobrazení ukáže
začátek nového průběhu, zatímco pravá stran ukáže konec předchozího průběhu.
Vertikální čára odděluje dva průběhy.

Interpolace sin(x)/x

Je-li počet pixelů napříč rozsahem zobrazení vyšší než počet vzorků ve vyrovnávací
paměti průběhu, PicoScope interpoluje - což znamená, že vyplní prostor mezi vzorky s
odhadovanými daty. Může kreslit rovné čáry mezi vzorky (lineární interpolace) nebo
propojit je hladkými křivkami (interpolace sin(x)/x). Lineární interpolace usnadňuje
zobrazení umístění vzorků, což je užitečné pro vysoce přesná měření, ale výsledkem je
rozeklaný průběh. Interpolace sin(x)/x nabízí hladší průběh, ale zakrývá skutečná
umístění vzorků, takže ji lze použít je-li počet vzorků na obrazovce nízký.

Rovněž můžete nastavit počet vzorků mezi nimiž se přepíná interpolace sin(x)/x.
Interpolace sin(x)/x se používá pouze u nejrychlejšího časového základu.
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6.5.8.4 Stránka Klávesnice

Místo: Nástroje > Předvolby > Klávesnice

Účel: zobrazí a umožní provést úpravu klávesových zkratek

Klávesová zkratka je kombinace kláves, které lze stisknout na klávesnici a aktivovat
tak činnost PicoScope.
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Klávesové zkratky Toto je seznam operací zařízení PicoScope a jejich
souvisejících klávesových zkratek (jsou-li definovány).
Rozsah seznamu závisí na možnosti Zobrazit úplný
seznam kláves (viz níže).

Chcete-li upravit nebo přidat klávesovou zkratku:
· Posouvejte seznam příkazů PicoScope, dokud se

nezobrazí požadovaná operace.
· Vyberte požadovanou operaci.
· Vyberte pole „Stisknutí klávesových zkratek“.
· Na klávesnici stiskněte požadovanou kombinaci kláves.
· Klikněte na Přiřadit.

Zobrazit úplný seznam
kláves

Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte všechny operace k
dispozici. Ve výchozím nastavení jsou uvedeny pouze
nejčastější operace plus další operace, které mají přidělené
klávesové zkratky.

Mapy klávesnic Sada klávesových zkratek se nazývá mapa. Pro různé
aplikace můžete definovat několik různých aplikací.
Výchozí: Tuto mapu nelze upravovat. Použijte ji k návratu
k základním zkratkám definovaným v továrním nastavení.
Pokročilé: Toto je další mapa definovaná v továrním
nastavení, kterou nelze upravit. Obsahuje komplexnější
sadu zkratek.
Uživatel: Toto je mapa, kterou jste právě vytvořili nebo
importovali. Je zachovaná mezi relacemi PicoScope.
Import: Nahrát mapu klávesnice ze souboru .pskeys.

Export: Uložit aktuální mapu klávesnice do souboru
.pskeys.
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6.5.8.5 Stránka Regionální nastavení a jazyk

Místo: Nástroje > Předvolby > Regionální nastavení a jazyk

Účel: umožňuje Vám provést výběr jazyka a dalších nastavení závislých na
umístění pro uživatelské rozhraní zařízení PicoScope 

Jazyk Z rozbalovacího pole vyberte jazyk, který si přejete použít
v uživatelském rozhraní zařízení PicoScope 6. PicoScope
Vás před přepnutím na nový jazyk vyzve k restartování
programu.

Systém měření Vyberte metrické nebo americké jednotky.
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6.5.8.6 Stránka Tisk

Místo: Nástroje > Předvolby > Tisk

Účel: umožňuje zadat podrobnosti, které se zobrazí v dolní části tištěného
výstupu 

Výchozí
natavení tisku

Při tisku zobrazení z nabídky Soubor budou tyto údaje přidány do
spodní části stránky. 
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6.5.8.7 Stránka Barvy

Místo: Nástroje > Předvolby > Barvy

Účel: umožňuje nastavit barvy pro různé části uživatelského rozhraní 

Vlastní barvy

Tyto ovládací prvky umožňují určit barvy pro různé části obrazovky PicoScope:

Kanály Barva trasování pro každý rozsah kanálu

Digitální kanály máte-li smíšený osciloskop (MSO), zde lze nastavit barvu
každého kanálu

Masky oblasti masky v Testování limitu masky

Různé různé položky:

Čáry mřížky vodorovné a svislé čáry na měřící mřížce

Pozadí oblast za průběhy a měřící mřížkou. (V režimu perzistence lze
toto nastavení přepsat v dialogovém okně Možnosti perzistence).

Živý spouštěč  značka spouštěče pro aktuální pozici spouštěče

Spouštěč sekundární značka spouštěče (zobrazí se když živý spouštěč
přejde z posledního záznamu průběhu)

Horizontální osa čísla ve spodní části každého zobrazení, která zpravidla označují
časové měření

Pravítka horizontální a vertikální pravítka, která můžete přetáhnout a
pomoci tak změřit funkce na průběhu
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Perzistence tři barvy pro každý kanál v digitálním barevném režimu
perzistence. Horní barva se používá pro nejčastěji zobrazení
pixely, střední a spodní barvy pro méně a nejméně často
používané pixely.

Tloušťka čáry

Tyto ovládací prvky umožňují určit tloušťku čáry nakreslené na rozsahu a ve spektru
zobrazení:

Kanál průběhy a stopy spektra pro všechny kanály
Čáry mřížky vodorovné a svislé čáry na měřící mřížce
Značky horizontální a vertikální pravítka, která můžete přetáhnout a

pomoci tak změřit funkce na průběhu

Restartovat barvy do výchozího nastavení

Restartuje všechny barvy a nastavení tloušťky čáry na jejich výchozí hodnoty.
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6.5.8.8 Stránka Možnosti

Místo: Nástroje > Předvolby > Možnosti

Účel: umožní Vám nastavit různé možnosti, které řídí způsob, jakým
PicoScope 6 funguje 

Nastavení po spuštění zařízení

Pamatovat si poslední zařízení. Tato možnost se používá když PicoScope nalezne
víc než jedno zařízení. Je-li políčko zaškrtnuto, PicoScope se pokusí použít stejné
zařízení jako naposledy. V opačném případě použije první dostupné zařízení.

Pokročilé funkce
Pokročilé režimy záznamu se aktivují ve výchozím nastavení v PicoScope 6 a ve
výchozím nastavení se deaktivují v PicoScope 6 Automotive. Bez ohledu na verzi,
kterou máte, můžete tyto funkce aktivovat nebo deaktivovat pomocí následujících
možností:

Spektrum Spektrum zobrazení a analyzátor spektra
Perzistence Digitální barva, Analogová intenzita a vlastní

zobrazení perzistence
Přehled zvětšení Okno, které se zobrazí, když provedete přiblížení,

aby Vám pomohlo posunout velké průběhy s
minimálním počtem kliknutí myši

ot./min. Otáčky za minutu, zobrazené v hertzích v
popiscích k frekvenci

Prodleva spuštění Časové zpoždění na panelu nástrojů Spuštění.
Rychlé spuštění Položka „Rychlé“ v ovládání režimu Spuštění na

panelu nástrojů Spuštění.

Panel nástrojů Spuštění v horní části
Panel nástrojů obsahující ovládací prvky Start/Stop, Spuštění, Měření a Pravítka je ve
východním nastavení ve spodní části okna PicoScope. Tato možnost je přesune
nahoru.

Naposledy otevřené soubory
Maximální počet souborů uvedený v nabídce Soubor > Naposledy otevřené
soubory. Kliknutím na tlačítko seznam smažete.
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6.6 Menu Nápověda
Místo: Nápověda

Účel: poskytuje přístup k uživatelské příručce pro PicoScope 6 a souvisejícím
informacím.

Uživatelská
příručka

Toto je hlavní nápověda obsahující úplné informace o programu. 
Obsah, Index a Vyhledávání jsou zástupci různých funkcí
nápovědy.

Kontrola
aktualizací

Připojení k webové stránce Pico Technology a vyhledání novější
verze softwaru PicoScope. Vyžaduje připojení k Internetu.

O zařízení
PicoScope

Zobrazení čísel verze softwaru PicoScope a jakéhokoli připojeného
osciloskopu.



Nabídky100

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena.psw.cs r41

6.7 Nabídka Automobil (pouze automobil PicoScope)
Místo: Nabídka > Automobil 

Účel: umožňuje přístup k databázi přednastavených testů

Poznámka: 
Toto je příklad z R6.6.43.4 softwaru. Obsah
nabídky se mění často, neboť do naší
knihovny jsou přidávány nové testy.

1. Vyberte přednastavený test.

2. PicoScope otevře stránku s informacemi, které popisují jak zapojit rozsah, spustit
test a interpretovat výsledky. (Několik testů nemá stránku s informacemi).

3. PicoScope zobrazí ukázku průběhu.

4. PicoScope nakonfiguruje nezbytná nastavení. Ve většině případů musíte ke
spuštění testu pouze stisknout mezerník.
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6.8 Dialogové okno Připojit zařízení
Místo: Soubor > Připojit zařízení

nebo zapojte nové zařízení

Účel: když PicoScope najde víc než jeden rozsah zařízení, toto dialogové okno
Vám umožní provést výběr, který použít 

Viz "Jak provést změnu na jiné zařízení" pokud si přejete přepnout později na zařízení
s jiným rozsahem.

Postup

Čekat na seznam zařízení, která se zobrazí. To může trvat několik sekund.
Vyberte zařízení a klikněte na OK.
PicoScope otevře zobrazení rozsahu pro vybrané zaířzení.
Použijte panely nástrojů k nastavení zařízení a zobrazení rozsahu k zobrazení
Vašeho signálu.

Demonstrační režim

Pokud spustíte PicoScope bez zařízení připojena, dialog připojit zařízení automaticky
zobrazí s ‘Demo‘ (demonstrace) zařízení jako jednu z možností. Jde o virtuální
zařízení, které můžete použít k experimentování s funkcemi PicoScope. Vyberete-li 
Demo zařízení a klepněte na OK, PicoScope přidá Demo Signální generátor
tlačítko na panel nástrojů. Toto tlačítko slouží k nastavení testovacích signálů z
vašeho Demo zařízení.
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6.9 Konvertování souborů ve Windows Explorer
Datové soubory PicoScope můžete zkonvertovat do ostatních formátů k použití v
ostatních aplikacích nebo do různých forem dat, které lze použít s PicoScope.

Nejjednodušší způsob jak tuto konverzi provést je prostřednictvím kontextového
menu ve Windows Explorer. Kontextové menu je menu, které se otevře když na něj
kliknete pravým tlačítkem myši nebo ho aktivujete pomocí tlačítka „menu“ na
klávesnici Windows. Při instalaci PicoScope se do kontextového menu přidá záznam
"Konvertovat" a umožní Vám konvertovat datové soubory PicoScope.

Kontextové menu PicoSdcope ve Windows Explorer

Konverze do formátu PicoScope 6.2.4

Výše uvedení příklad ukazuje čtyři již existující datové soubory PicoScope představené
standardními ikonami PicoScope. PicoScope 6.2.4 představil novou funkci, která
umožňuje datovým souborům PicoScope zobrazovat se jako průběhy a ne ikony.
Chcete-li tuto funkci pro staré datové soubory aktivovat, musíte je konvertovat do
nového formátu pomocí kontextového menu Windows Explorer.

Je-li PicoScope spuštěný, zavřete ho.
Ve Windows Explorer,klikněte pravým tlačítkem na datový soubor PicoScope.

Vyberte Konvertovat > Všechny průběhy > .psdata. Ikona PicoScope  zobrazí
se v upozornění Windows během probíhající konverze.
PicoScope Vás vyzve k potvrzení, zda si přejete soubor .psdata přepsat novou verzi.
Klikněte na Ano.
Počkejte, než Windows Explorer displej aktualizuje.
Zopakujte u všech souborů .psdata.
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Soubory .psdata se nyní zobrazí jako na tomto snímku:

Konverze do ostatních formátů

U všech těchto konverzí si můžete vybrat buď "Všechny průběhy" nebo "Aktuální
průběh". Soubor .psdata může obsahovat buď samostatný průběh nebo celý obsah
vyrovnávací paměti, která dokáže zadržet řadu průběhů z následných událostí
spuštění. Pokud soubor .psdata obsahuje více než jeden průběh, potom si můžete
vybrat konverzi všech nebo pouze jednoho, toho, který byl v PicoScope prohlížený jako
poslední.

Pravým tlačítkem klikněte na datový soubor PicoScope.
Chcete-li převést všechny průběhy v souboru, vyberte Konvertovat > Všechny
průběhy nebo Konvertovat > Aktuální průběh a potom na formát požadovaného

souboru. Ikona PicoScope  zobrazí se v upozornění Windows během probíhající
konverze. 

Komplexní operace

U složitějších operací, např. konverzi všech souborů do adresáře, můžete spustit
PicoScope v příkazovém řádku (viz syntaxe příkazového řádku).
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7 Panely s nástroji a tlačítka
 Panel nástrojů je sada tlačítek a ovládacích prvků souvisejících funkcí. PicoScope 6
obsahuje následující panely nástrojů:

Panel nástrojů Navigace k vyrovnávací paměti
Panel nástrojů Nastavení kanálu
Panel nástrojů Měření
Panel nástrojů Nastavení záznamu
Panel nástrojů Start / Stop
Panel nástrojů Spuštění
Panel nástrojů Přibližování a posouvání
Tlačítko Generátor signálu

7.1 Panel nástrojů Kanály
Panel nástrojů Kanály řídí nastavení každého vertikálního vstupního kanálu. Na
obrazovce níže je zobrazen panel nástrojů pro dvoukanálový rozsah zařízení, ale různá
zařízení mají různý počet kanálů. (Také viz Panel nástrojů PicoLog 1216, který se
používá pro sérii PicoLog 1000).

Každý kanál má vlastní sadu tlačítek:

Tlačítko Možnosti kanálu. Otevírá Menu Možnosti kanálu s
možnostmi sond, zlepšení rozlišení, měřítek a filtrování.

Rozsah přepínače. Nastaví rozsah zařízení pro zachycení signálů
nad specifikovaný rozsah hodnot. Seznam možností závisí na

vybraném zařízení a sondě. Červený výstražný symbol -  -
zobrazí se pokud vstupní signál překročí vybraný rozsah. Pokud
vyberete Auto, PicoScope upraví vertikální měřítko tak, aby výška
průběhu vyplnila co nejvíce zobrazení to bude možné. 

Řízení připojení. Nastaví vstupní okruh.
Připojení AC: zamítne frekvence pod 1 Hz. 
Připojení DC: přijme všechny frekvence z DC do maximálního
rozsahu pásma.
50W DC: možnost nízké impedance (viz Tabulka funkí zařízení).
Akcelerometr: sepne aktuální zdrojový výstup pro aktivované
rozsahy IEPE, např. PicoScope 4224 IEPE. V Návodu k obsluze
osciloskopu jsou údaje o specifikacích IEPE.
Frekvence: aktivuje vestavěný frekvenční čítač, je-li k dispozici. V
tomto režimu lze ovládat pouze jeden kanál najednou. Ohledně
dostupnosti se seznamte s Tabulkou funkcí zařízení.

Tlačítko digitální vstupy (pouze MSO). 
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7.1.1 Nabídka Možnosti kanálu

 Kanál možnosti menu se zobrazí po klepnutí tlačítko volby kanálu (například:

) na panelu nástrojů Kanály.

Seznam sond. Označuje sondu, která se právě
používá a umožní provést výběr jiné. Používejte ho
k tomu, abyste sdělili zařízení PicoScope, jaký typ
sondy je připojen ke kanálu. Ve výchozím nastavení
se předpokládá, že sonda bude x1, což znamená, že
je jednovoltový signál na vstupu do sondy se
zobrazí jako jeden volt na displeji.

Rozbalte seznam sond. Klepněte sem a proveďte
výběr ze seznamu sond.

Dialogové okno Otevřít vlastní sondy. Dialogové
okno Vlastní sondy vám umožní upravit Vaši
knihovnu vlastních sond.

Rozšíření rozlišení Umožňuje zvýšit efektivní
rozlišení rozsahu zařízení pomocí Rozšíření rozlišení.
Číslo v tomto poli je cílová hodnota, kterou software
přijme, aby se pokusil použít vše, co je možné.
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Osové škálování. Toto jsou ovládací prvky osy,
které umožňují nastavit měřítko a posun pro každou
svislou osu jednotlivě.

Analogové možnosti. Možnosti, které mohou být
použity pro vstupní hardware osciloskopu, pokud jej
podpoří hardware osciloskopu.

Posun DC: posunu napětí přidaný k analogovému
vstupu ještě před digitalizací. Ohledně dostupnosti
si prohlédněte tabulku Funkce zařízení.
Limit šířky pásma: analogový filtr se stálou
frekvencí. Může to být užitečné pro snížení hlučnosti
a souzvuků, které by jinak mohly způsobovat
vytváření aliasů. Ohledně dostupnosti si
prohlédněte tabulku Funkce zařízení.

Filtr pro dolní pásmo. Nezávislý digitální filtr pro
dolní pásmu pro každý vstupní kanál, s
programovatelným mezním kmitočtem. To může
být užitečné pro odstranění šumu ze signálu, aby se
zajistilo přesnější měření. Ohledně dostupnosti si
prohlédněte tabulku Funkce zařízení.

Nulové hodnoty. Digitálně odstraní jakýkoli posun
ze vstupního kanálu. Před spuštěním této operace,
odeberte veškerý vstupní signál z vybraného kanálu
a zkrat na vstupu. Klikněte na Vynulovat a spusťte
nastavení. Klikněte na Vymazat a obnovte vstup do
neopraveného stavu.

7.1.1.1 Rozšíření rozlišení

Rozšíření rozlišení je technikou ke zvýšení účinného vertikálního rozlišení rozsahu
při vysoce frekvenčním detailu. Výběrem rozšíření rozlišení se nezmění vzorkovací
rychlost, ale v některých režimech může zařízení PicoScope snížit počet vzorků, které
jsou k dispozici pro zachování výkonu zobrazení.

Aby tato technika fungovala, signál musí obsahovat velmi malé množství
Gaussovského šumu, ale u mnoha zařízení je již vybaven samotným rozsahem a šume
odpovídá normálním signálům.

Funkce rozšíření rozlišení využívá plochý filtr s klouzavým průměrem. Funguje jako
filtr s dolní propustí, s dobou charakteristikou reakce a velmi pomalým posunováním z
pásma do pásma zastavení.

Při použití rozšíření rozlišení lze pozorovat některé vedlejší účinky. Ty jsou normální a
mohou být neutralizovány snížením použitého množství, zvýšením počtu zachycených
vzorků nebo změnou časového základu. Pokus a omyl jsou zpravidla tím nejlepším
způsobem jak najít optimální rozšíření rozlišení Vaší aplikace. Mezi vedlejší účinky
patří:

Rozšířené a zploštělé impulzy (hroty)
Vertikální hrany (např. jako ty na čtvercových vlnách) přepnuté do lineárních svahů
Inverze signálu (někdy vypadá jako bod spuštění na špatné hraně)
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Rovná čára (není-li v průběhu dostatek vzorků)

Postup

Klikněte na tlačítko Možnosti kanálu  na panelu nástrojů Nastavení
kanálu.
Použijte ovládací prvek Rozšíření rozlišení v nabídce Pokročilé možnosti a
vyberte efektivní počet bitů, který se může rovnat nebo být vyšší než vertikální
rozlišení Vašeho zařízení.

Kvantifikace rozšíření rozlišení

Tabulka níže ukazuje velikost pohybujícího se filtru pro každé nastavení rozšíření
rozlišení. Větší velikost filtru vyžaduje vyšší vzorkovací rychlost, aby představila daný
signál bez výrazných vedlejších efektů (viz výše).

Rozšíření
rozlišení
e (bity)

Počet hodnot
n

0.5 2

1.0 4

1.5 8

2.0 16

2.5 32

3.0 64

3.5 128

4.0 256

Například. Rozsah vašeho zařízení je PicoScope 5204 (rozlišení = 8 bitů). Vybrali jste
efektivní rozlišení 9,5 bitů. Rozšíření rozlišení je tedy:

e = 9.5 – 8.0 = 1.5 bitů.

Tabulka ukazuje, že toho lze dosáhnout pomocí klouzavého průměru:

n = 8 vzorků.

Toto číslo poskytuje průvodce jaký druh filtračního efektu bude mít rozšíření rozlišení
na signál. Nejlepší způsob, jak vidět skutečný účinek filtru s dolní propustí je přidat
zobrazení spektra a podívat se na tvar šumu (zkuste přetažením osu y nahoru a
zobrazit tak šum jasněji).

Související témata

Viz hardwarové řešení (platí pouze pro osciloskopy s flexibilním řešením).
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7.1.1.2 Ovládací prvky měřítka osy

Ovládací prvky měřítka osy jsou ovládací prvky,které vám umožní měnit rozsah a
posun každé vertikální osy individuálně. Pokud osa patří do referenčního průběhu,
potom můžete také nastavit její zpoždění relativní k živým průběhům.

Ovládací prvky pro živý
průběh

Ovládací prvky pro
referenční průběh

Existují dva způsoby otevření ovládacích prvků osy:

Pro každý kanál zobrazení ve zobrazení: klikněte na barevné tlačítko měření ( )
v dolní části svislé osy
Pro každý vstupní kanál: Klikněte na tlačítko Možnosti kanálu na panelu nástrojů
Kanály

Ovládací prvky rozsahu. Zvýšením průběh zvětšíte, snížením ho
snížíte. Vertikální osa se změní tak, abyste z osy mohli vždy přečíst

správné napětí. Klikněte na tlačítko restartu ( ) a vraťte měřítko 1.0.
Tlačítko měřítka vždy zobrazí vybrané měřítko.

Ovládací prvek posunu. Zvýšením průběh posunete nahoru, snížením
ho posunete dolů. Vertikální osa se změní tak, abyste z osy mohli vždy
přečíst správné napětí. Nastavení tohoto ovládací prvku je ekvivalentem

kliknutí a přetažení vertikální osy. Klikněte na tlačítko restartu ( ) a
vraťte posun 0,00%.

Řízení zpoždění (pouze pro referenční průběh). Zvýšení pohybu
průběhu ho posune doleva relativně k časovému referenčnímu bodu,

snížení ho posune doprava. Klikněte na tlačítko restartu ( ) a vraťte
zpoždění 0 s. 

Umístění časového referenčního bodu závisí na tom, který režim
spuštění zařízení PicoScope je použit. Je-li režim spuštění Žádný potom
se zpoždění změří relativně k levému okraji displeje. Ve všech ostatních
režimech spuštění je zpoždění změřeno relativně k značce spuštění.

Přenést do pozadí. Nakreslí kanál za ostatními. Použijte pokud kanál
překáží jinému kanálu, o který se zajímáte.

Přenést do popředí. Nakreslí kanál před ostatními. Použijte je-li kanál
skrytý za ostatními.
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7.1.1.3 Filtrování dolní propusti

Funkce filtrování dolní propusti může odmítnou vysoké frekvence z vybraného
vstupního kanálu. Ovládací prvek filtrování se nachází v dialogovém okně Pokročilé

možnosti kanálu, které se otevře kliknutím na tlačítko Možnosti kanálu ( ) a
otevře se relevantní kanál na panelu nástrojů Kanály. Ovládací prvek určuje mezní
frekvenci flitru, která musí být pod polovinou frekvence vzorkování uvedené na listu
Vlastnosti.

Ohledně dostupnosti se podívejte do tabulky Funkce zařízení.

Filtrování dolní propusti je užitečné pro snížení šumu. Rozdělení obrazovky níže
zobrazí vliv použití filtru dolní propusti 1 kHz na hlučný signál. Základní tvar signálu je
zachován, ale vysoce frekvenční hluk je eliminován:

Vlevo: Před filtrováním dolní propusti. Vpravo: po filtrování dolní propust 1 kHz.
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Podrobnosti filtru

Algoritmus dolní propusti se vybere podle poměru vybrané frekvence (fC) k vzorkovací

frekvenci (fS), a to následovně:

fC ÷ fS Typ filtru Popis

0.0 až 0.1 Klouzavý průměr Klouzavý průměr filtru se používá pro kritické
kmitočty. Délka filtru se nastaví tak, aby bylo
dosaženo kritického kmitočtu, který se definuje
podle prvního minima frekvenčního průběhu. Nad
kritickým kmitočtem tu je výrazný pokles signálu.
Tento filtr změní vertikální hranu na lineární sklon.

0.1 až < 0.5 FIR Filtr s konečnou impulzní odezvou se použije u
středních až vysokých mezních kmitočtů. Má
monotónní kopírování do paměti nad mezní
kmitočet a tak trpí nižším únikem než klouzavý
průměr filtru.

PicoScope můžete přinutit použít jeden nebo více typů filtrů a to nastavením prvku 
Vzorky v panelu nástrojů Nastavení záznamu k provedení poměru fC/fS do

jednoho ze dvou rozsahů zobrazených v tabulce. Jak tabulka ukazuje, mezní kmitočet
musí být pod polovinou vzorkovací frekvence.
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7.1.2 Tlačítko Digitální vstupy

Místo: Panel nástrojů Kanály (pouze MSO)

Účel:
kontroluje nastavení digitálních vstupů smíšeného signálu osciloskopu
(MSO)

Digitální - zap./vyp. Zapne nebo vypne digitální zobrazení. Jsou-li
digitální vstupy aktivované v dialogovém oknu Digitální nastavení,
zůstanou aktivní i při skrytém zobrazení.

Digitální nastavení. Otevře dialogové okno Digitální nastavení určené
pro výběr kanálu a nastavení možností.

7.1.2.1 Dialogové okno Digitální nastavení

Místo: Tlačítko MSO

Účel: kontroluje digitální vstupy MSO (smíšený signál osciloskopu)
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Nastavit limity

Z rozbalovacího seznamu vyberte limit digitálního napětí nebo vyberte Vlastní limit a
pomocí numerické klávesnice nastavte své vlastní napětí. Přednastavené limity jsou:

TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1.5 V:
LVCMOS 1.8 V:
LVCMOS 2.5 V:
LVCMOS 3,3 V:
LVDS:
0V diferenciál:

1,5 V
2,5 V
-1,3 V
3,7 V
2 V
750 mV
0,9 V
-1,25 V
-1,65 V
100 mV
0 V

Každý port má svůj vlastní
nezávislý limit. Port 0
obsahuje kanály D7...D0 a
Port 1 obsahuje kanály
D15...D8.

Dostupné kanály

Tato část obsahuje seznam dostupných digitálních vstupních kanálů. Nebudou
zobrazeny pokud je nepřidáte do části Kanály a Skupiny k zobrazení dialogového
okna. Klikněte a přetáhněte jednotlivé kanály do části Kanály a skupiny k zobrazení
nebo vyberte řadu kanálů a přetáhněte je najednou nebo dvakrát klikněte na kanál a
přidejte ho přímo.

Kanály a skupiny k zobrazení

Tato část obsahuje seznam digitálních kanálů, které byly vybrány k zobrazení.
Všechny skupiny kanálů, které jste definovali budou uvedeny také zde.

označuje digitální kanál.

označuje skupinu digitálních kanálů. Ve výchozím nastavení jsou přidané
kanály umístěné podle nejvýznamnějšího bitu v horní části seznamu.

Chcete-li přejmenovat kanál nebo skupinu, klikněte na název a napište ho. Pro další
operace klikněte pravým tlačítkem na kanál nebo skupinu nabídek akcí:

Aktivovat: Zobrazit kanál. Ve výchozím nastavení jsou aktivovány
všechny kanály v seznamu.

Deaktivovat: Skryjte kanál z displeje.
Převrátit: Převrátit polaritu tohoto kanálu. Vhodné pro aktivní nízké

signály.
Přejmenovat: Zadejte nový název kanálu.
Převrátit pořadí kanálů: (Pouze pro skupiny) Obrácení pořadí kanálů ve skupině.
Odebrat: Odeberte kanál ze seznamu.
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7.2 Panel nástrojů Kanály série PicoLog 1000
Panel nástrojů Kanály řídí nastavení každého vertikálního vstupního kanálu. Panel
nástrojů má v případě zapisovačů dat série PicoLog 1000 rozdílný vzhled než
standardní verze osciloskopů PicoScope (informace naleznete v části Panel nástrojů
Kanály). 

Řízení kanálu. Tento ovládací prvek obsahuje dvě tlačítka na jedné
pravoúhlé linii. Klikněte na malý trojúhelník vlevo a otevřete dialogové okno
Možnosti kanálu s možnostmi pro sondy, zlepšení rozlišení, měřítko a
filtrování. Abyste mohli přepínat mezi vypnutím nebo zapnutím, klikněte na
název kanálu.

Tlačítko Digitální výstupy. Pro ovládání 2 nebo 4 digitálních výstupů
zařízení série PicoLog 1000. Otevře dialogové okno Digitální výstupy.
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7.2.1 Ovládací prvky digitálních výstupů série PicoLog 1000

Místo:
Tlačítko Digitální výstupy  na panelu nástrojů Kanály

Účel: ovládá vestavěný generátor signálu s data loggerem.

Dialogové okno Digitální výstupy pro
PicoLog 1216

Rozsah dostupných ovládacích prvků závisí na tom, který model dataloggeru máte.

Výstup PWM

PWM. Výstup PWEM na některých zařízeních lze nastavit tak,
aby generoval modulovaný průběh. To je logika signálu, kdy se
přepne pomocí specifikovaného období a pracovního cyklu.
Průměrná hodnota signálu je úměrná jeho pracovnímu cyklus
takže může být zpracována externím filtrem dolní propusti k
výrobě signálu, úměrného pracovnímu cyklu.

Vypnout: Zakázat výstup PWM.
PWM: Povolit výstup PWM se specifikovaným Obdobím a
Pracovním cyklem.

Období. Zvolte dobu trvání jednoho cyklu výstupu PWM. 

Pracovní cyklus. Procento signálu PWM, které signál stráví na
vysoké úrovni. Například, je-li období 1 ms a pracovní cyklus
25%, potom signál stráví 25% 1 ms = 250 ms každého cyklu při
logicky vysoké úrovni a zbývajících 750 ms při logicky nízké
úrovni. Napětí logiky vysokých a nízkých úrovní je specifikovány
v Návodu k obsluze pro data logger, ale typicky jde o 0 voltů
(nízký) a 3,3 voltů (vysoký). Pomocí našich externích příkladů,
průměrná hodnota výstupu PWM bude 25% x 3.3 voltů =
0.825 voltů.

Digitální výstupy Data loggery PicoLog PC mají jeden nebo více digitálních výstupů
ovládajících zatížení při nízkém napětí.

Každý výstup lze nastavit na vysokou nebo nízkou úroveň, a to
posunutím jezdce.
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7.3 Panel nástrojů Kanály USB DrDAQ
 Panel nástrojů Kanály pro USB DrDAQ řídí nastavení každého vstupu a výstupu
kanálu:

Ovládací prvek zvukového senzoru průběhu. Malá šipka nastaví
možnost vstupu zvukového průběhu (měří se v nezkalibrovaných
jednotkách) s pomocí palubního mikrofonu. Abyste mohli přepínat mezi
vypnutím nebo zapnutím, klikněte na název kanálu.

Ovládací prvek senzoru úrovně zvuku. Malá šipka nastaví možnost
vstupu úrovně zvuku (měřeného v decibelech) pomocí palubního mikrofonu.
Abyste mohli přepínat mezi vypnutím nebo zapnutím, klikněte na název
kanálu.

Ovládací prvek vstupního rozsahu. Malá šipka nastaví možnosti vstupu
osciloskopu (port BNC označený Rozsah), s možnostmi pro sondy a
škálování. Abyste mohli přepínat mezi vypnutím nebo zapnutím, klikněte na
název kanálu.

Ovládací prvek vstupního odporu. Malá šipka nastaví možnosti pro 0 až
1 MW vstup měření odporu na šroubové svorkovnici. Abyste mohli přepínat
mezi vypnutím nebo zapnutím, klikněte na název kanálu.

Ovládací prvek zadání pH. Malá šipka nastaví možnosti pro vstupní
měření pH a ORP (oxidační/redukční potenciál). Abyste mohli přepínat mezi
vypnutím nebo zapnutím, klikněte na název kanálu.

Ovládací prvek snímače teploty. Malá šipka nastaví možnosti palubního
snímače teploty. Abyste mohli přepínat mezi vypnutím nebo zapnutím,
klikněte na název kanálu.

Ovládací prvek senzoru osvětlení. Malá šipka nastaví možnosti
palubního senzoru osvětlení. Abyste mohli přepínat mezi vypnutím nebo
zapnutím, klikněte na název kanálu.

Ovládací prvky externího senzoru. Malé šipky nastaví možnosti vstupů
externích senzorů 1 až 3. Abyste mohli přepínat mezi vypnutím nebo
zapnutím, klikněte na název kanálu.

Tlačítko Generátor signálu. Otevře dialogové okno Generátor signálu,
které Vám umožní nastavit vlastnosti výstupu generátoru signálu.

Tlačítko RGB LED. Otevře dialogové okno ovládacího prvku RGB LED,
které Vám umožní nastavit barvu palubní LED.

Tlačítko Digitální výstupy. Otevře dialogové okno Digitální výstupy,
které Vám umožní ovládat stavy čtyř digitálních výstupů.
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7.3.1 Ovládací prvek USB DrDAQ RGB LED

Místo: Panel nástrojů Kanály USB DrDAQ > Tlačítko RGB LED: 

Účel: umožní Vám nastavit barvu palubní LED na některou z 16,7 mil. barev

Ovládací prvek Aktivovat LED:
Zaškrtnuté pole: palubní RGB LED můžete nastavit na
libovolnou barvu
Prázdné pole: LED má svoji normální funkci blikání, která
značí záznam dat do vstupních kanálů

Další ovládací prvky: Experimentujte s nimi, abyste zjistili, co dělají!
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7.3.2 Ovládací prvky Digitální výstupy USB DrDAQ

Místo: USB DrDAQ kanály nástrojů > tlačítko Digitální výstupy: 

Účel: umožňuje nastavit vlastnosti čtyř digitálních výstupů na šroubové
svorkovnici.

Každý výstup má svou vlastní sadu ovládacích prvků:

Ovládací prvek PWM/Out:
Nastavit na výstup: výstup můžete nastavit buď na fixní
nízkou logiku (téměř 0 V) nebo fixní vysokou logiku (téměř
3,3 V)
Nastavit na PWM: výstup je dvouúrovňový průběh (střídající
se mezi 0 V a 3,3 V) s proměnným pracovním cyklem a
obdobím. Signál lze filtrovat tak, aby se vytvořila úroveň DC
proporční k pracovnímu cyklu.

Období: čas mezi po sobě jdoucími impulzy na výstupu

Pracovní cyklus: procento Období pro něž je výstup vysoký.
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7.4 Panel nástrojů Nastavení záznamu
Panel nástrojů Nastavení záznamu ovládá nastavení související s časem nebo
frekvencí Vašeho osciloskopu.

Režim rozsahu

V režimu rozsahu, vypadá panel nástrojů takto:

(Níže naleznete odlišné verze panelu nástrojů v režimu spektra a režimu perzistence.)

Režim rozsahu. Nastaví PicoScope tak, aby fungoval jako
osciloskop. K optimalizaci nastavení použijte tlačítko Automatické
nastavení. Pokud chcete, můžete přidat sekundární spektrum
zobrazení, a to z kontextové nabídky (po kliknutím pravým tlačítkem
na zobrazení).

Režim perzistence. Přepne režim perzistence, který umožňuje, aby
na obrazovce zůstaly staré stopy, které mají vybledlé barvy, zatímco
nové stopy jsou znázorněné jasnějšími barvami Použití barev se
ovládá v dialogovém okně Možnosti perzistence. PicoScope si
zapamatuje jakákoli zobrazení, která byla otevřená, takže se k nim
můžete vrátit opětovným kliknutím na tlačítko Režim perzistence.

Režim spektra. Nastaví zařízení PicoScope tak, aby fungoval jako
analyzátor spektra. K optimalizaci nastavení použijte tlačítko
Automatické nastavení. Pokud si to přejete, můžete přidat
sekundární zobrazení rozsahu z kontextové nabídky (pravým
kliknutím na zobrazení rozsahu).

Automatické nastavení. Vyhledává signál na jednom z
aktivovaných vstupních signálů, potom nastaví časový základ a
rozsah signálu ke správnému zobrazení signálu.

Domů. Obnoví PicoScope na výchozí nastavení. Ekvivalent příkazu
Soubor > Nastavení při spuštění > Načíst nastavení při
spuštění.

Ovládací prvky Časového základu. Nastaví čas představovaný
jednou oblastí horizontální osy, je-li horizontální ovládání
přiblížení nastaveno na x1. Časové základy k dispozici závisí na
typu používaného zařízení.

Výběr časového základu 200 ms/div nebo pomalejšího způsobí, že se
PicoScope přepne na jiný způsob přenosu dat. Vnitřní detaily jsou
vztahy z PicoScope, ale pomalý režim omezuje vzorkovací rychlost
na maximum 1 miliónu vzorků za sekundu.

Tento ovládací prvek můžete změnit na zobrazení celkového času
napříč rozsahem zobrazení, spíše než čas na oddělení, pomocí
ovládacího prvku Časové jednotky sběru na stránce Obecné v
dialogovém okně Předvolby.
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Ovládací prvek horizontálního přiblížení. Přiblíží zobrazení,
pouze v horizontálním směru, podle specifikované hodnoty. Klikněte

na  a  tlačítka pro nastavení faktoru přiblížení nebo  tlačítko
pro restart.

Vzorky. Nastaví maximální počet vzorků, které se u každého kanálu
zaznamenají. Je-li toto číslo vyšší než počet pixelů ve zobrazení,
můžete provést přiblížení a zobrazit více podrobností. Skutečný
počet zaznamenaných vzorků se zobrazí v listu Vlastnosti, a může se
lišit od zde požadovaného počtu, v závislosti na vybraném časovém
základu a používaném zařízení. Chcete-li zachytit jeden průběh,
který zabere celou vyrovnávací paměť, nejprve nastavte Režim
spuštění na Samostatný.

Rozlišení hardware (pouze osciloskopy s flexibilním rozlišením).
Nastaví počet hardwarových bitů použitých pro vzorkování. Rozsah
možností závisí na počtu aktivovaných kanálů a vybrané rychlosti
vzorkování. Automatické rozlišení vybere nejvyšší rozlišení
kompatibilní s aktuálně vybranou rychlostí vzorkování a rychlostí
záznamu. Rozlišení lze dále zvýšit pomocí filtrování softwaru: viz 
rozšíření rozlišení.

Režim spektra

V režimu spektra vypadá panel nástrojů Nastavení záznamu takto:

Frekvenční rozsah řízení. Nastaví frekvenční pásmo napříč
horizontální osou analyzátoru spektra je-li ovládání horizontálního
přiblížení nastaveno na x1.

Možnosti spektra. Zobrazí se je-li zobrazení spektra otevřené, bez
ohledu na to, zda je vybrán režim rozsahu nebo režim spektra.
Otevře dialogové okno Možnosti spektra.

Režim perzistence

V režimu perzistence vypadá panel nástrojů Nastavení záznamu takto:

Možnosti perzistence. Otevře dialogové okno Možnosti
perzistence, které ovládá několik parametrů ovlivňujících způsob,
jakým PicoScope představuje v režimu perzistence stará a nová
data.
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7.4.1 Dialogové okno Možnosti spektra

Toto dialogové okno se zobrazí po kliknutí na tlačítko Možnosti spektra na panelu
nástrojů Nastavení záznamu. K dispozici je pouze je-li spektrum zobrazení
otevřené. Obsahuje ovládací prvky, které určují jak PicoScope konvertuje zdrojový
průběh v aktuálním zobrazení rozsahu do zobrazení spektra.

Spektrum 
Přihrádky

Počet přihrádek frekvencí, do nichž je spektrum rozděleno. Tento
ovládací prvek nastaví maximální počet frekvencí, které software
dokáže nebo nedokáže poskytnout v závislosti na ostatních
nastaveních. Hlavním omezením je, že počet přihrádek nemůže
převyšovat polovinu vzorků ve zdrojovém průběhu.

Pokud zdrojový průběh obsahuje méně vzorků než je
požadováno (tzn., méně než dvojnásobek počtu přihrádek),
potom PicoScope vynuluje průběh až do výkonu dvou. Například,
pokud rozsah zobrazení obsahuje 10 000 vzorků a vy nastavíte
přihrádky spektra na 16384, potom PicoScope vynuluje průběh
na 16384 vzorky, což je nejnižší výkon dvou nad 10 000. Potom
využije těchto 16384 vzorků k zajištění 8192 frekvenčních
přihrádek, a ne požadovaných 16384.

Pokud zdrojový průběh obsahuje více vzorků, než je požadováno,
potom PicoScope použije tolik vzorků, kolik je třeba, počínaje
počátkem vyrovnávací paměti průběhu. Například pokud zdroj
vlnění obsahuje 100 000 vzorků a požadujete 16 384 frekvence
přihrádek, PicoScope potřeby 32 pouze 2 x 16384 = 768 vzorky,
takže používá první 32 768 vzorky z vyrovnávací paměti, vlnění
a zbytek ignoruje. Množství skutečně použitých dat se zobrazí
jako nastavení Časové brány v listu Vlastností.

Okno 
Funkce

Umožní vybrat jednu ze standardních funkcí okna za účelem
snížení vlivu na časově omezený průběh. Viz Funkce okna.

Zobrazení 
Režim

Můžete si vybrat Zvětšení, Průměr nebo Pozdržení vrcholu.

Zvětšení: zobrazení spektra ukáže spektrum frekvence
posledního zaznamenaného průběhu, bez ohledu na to, zda je
živý nebo uložený ve vyrovnávací paměti.
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Průměr: zobrazení spektra ukáže postupný průměr spektra
vypočtený ze všech průběhů ve vyrovnávací paměti. To má za
následek snížení hluku v zobrazení spektra. Pro smazání
zprůměrovaných dat klikněte na Zastavit a potom na Start,
nebo změňte Průměrný režim na režim Zvětšení.

Vrchol: zobrazení spektra ukáže posunující se maximum spektra
vypočtené ze všech průběhů ve vyrovnávací paměti. V tomto
režimu zůstane amplituda libovolného frekvenčního pásma ve
zobrazení spektra buď stejná nebo se zvýší, ale nikdy se v
průběhu času nesníží. Pro smazání zprůměrovaných dat klikněte
na Zastavit a potom na Start, nebo změňte režim Vrchol na
režim Zvětšení.

Poznámka: Když přepnete do režimu Průměrný nebo Vrchol,
může dojít ke znatelném zpoždění v okamžiku, kdy PicoScope
zpracovává celý obsah vyrovnávací paměti průběhu, která může
obsahovat mnoho průběhů a vytvořit tak počáteční zobrazení.
Pokud k tomu dojde, ve spodní liště okna se zobrazí indikátor
průběhu, který zobrazí, že PicoScope je zaneprázdněný:

Stupnice Specifikuje označení a měření vertikální (signální) osy. Může jít o
následující:

Lineární:
Vertikální osa je ve voltech.

Logaritmická:
Vertikální osa je popsána v decibelech, označuje úroveň
vybranou v ovládacím prvku Logaritmická jednotka.

dBV: Referenční úroveň je 1 volt.

dBu: Referenční úroveň je 1 mikrowatt se zatìžovacími
odpory 600 ohmů. To odpovídá napětí asi 775 mV.

dBm: Referenční úroveň je jeden mikrowatt do impedanční
zatížení. Impedanční zatížení můžete zadat do pole níže 
logaritmické jednotky kontrolu.

Libovolný dB: Referenční úroveň je libovolné napětí, které
lze určit v poli logaritmické jednotky níže.
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7.4.2 Dialogové okno Možnosti perzistence

Toto dialogové okno se zobrazí po kliknutí na tlačítko Možnosti perzistence  v
panelu nástrojů Nastavení záznamu. K dispozici je pouze je-li vybrán režim
perzistence. Řídí barvy a algoritmus stínění použitý k rozlišení nových nebo častých
dat ze starých nebo občasných dat v zobrazení perzistence.

Režim Digitální barva. Tento režim používá k označení frekvence vlnění dat
rozsah barev. Červená se používá pro nejčastější data, a méně časté
data jsou reprezentována postupně žlutou a modrou.

Analogová intenzita. Tento režim používá intenzitu barvy k označení
stáří dat průběhu. Nejnovější údaje jsou nakreslené vybranou barvou
pro daný kanál, starší data bývají znázorněna světlejšími odstíny stejné
barvy.

Pokročilé. Tento režim otevře část Vlastní možnosti ve spodní části
dialogového okna, které Vám umožní upravit zobrazení režimu
perzistence.

Čas rozpadu Čas v milisekundách, převzatý z dat průběhu přejde z maximální na
minimální intenzitu nebo z červené na modrou. Čím delší je čas
rozpadu, tím delší průběhy zůstanou na obrazovce.

Saturace Intenzita nebo barva s níž jsou nakreslené nové průběhy.

Zkažená
intenzita

Intenzita nebo barva, do které přejdou nejstarší průběhy, když čas
rozpadu vyprší. Je-li zkažená intenzita nulová, potom budou starší
průběhy po uplynutí času rozpadu z displeje zcela vymazány. Pro
nenulové hodnoty zkažené intenzity zůstanou staré průběhy na
neomezeně dlouhou dobu na obrazovce při takové intenzitě, dokud
nebudou přepsány novými.

Vlastní možnosti
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Kreslení čar Typ čar mezi vzorky, které jsou vedle sebe a v čase.
Fosforová emulace. Spojí každý pár vzorků s čárou, jejíž intenzita se
mění při sledovací rychlosti.
Konstantní hustota. Spojí každý pár bodů s čárou stejné barvy.
Rozptyl. Nakreslí vzorkovací body jako nesouvisející body.

Schéma
barev

Fosfor. Používá jediný odstín pro každý kanál, s proměnlivou
intenzitou.
Barva. Používá barvu od červené po modrou k znázornění stáří každého
průběhu.

Pozadí Černá. Přepíše dialogové okno Předvolby barev. Toto je výchozí
možnost.
Bílá. Přepíše dialogové okno Předvolby barev.
Předvolba uživatele. Nastaví barvu pozadí na předvolbu nastavenou
na stránce Barvy v dialogovém okně Předvolby.

Převedení
dat

Tato možnost je povole pouze když je Režim perzistence (viz níže)
nastavený na Časovou prodlevu.

Čas rozpadu. Staré průběhy slábnou dokud nedosáhnou zkažené
intenzity a poté zmití.
Nekonečný. Staré průběhy slábnou dokud nedosáhnou zkažené
intenzity a potom zůstanou neomezeně dlouho dokud nejsou přepsány
novými průběhy.

Režim
perzistence

Frekvence. Body na displeji jsou nakreslené barvou nebo intenzitou,
která závisí na frekvenci, při níž jsou zasaženy průběhy.
Prodleva. Body na displeji se nakreslí při plné intenzitě jsou-li
zasaženy průběhem a potom se mohou rozkládat na zkaženou
intenzitu. Chování poté závisí na nastavení Převedení dat (viz výše).
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7.5 Panel nástrojů Navigace vyrovnávací paměti
Panel nástrojů Navigace vyrovnávací paměti Vám umožní provést výběr průběhu
z vyrovnávací paměti průběhu.

Co je vyrovnávací paměť průběhu?

V závislosti na zvoleném nastavení může zařízení PicoScope ukládat ve své
vyrovnávací paměti průběhu více než jeden průběh. Když kliknete na tlačítko Start
nebo změníte nastavení záznamu, PicoScope vyrovnávací paměť vymaže a potom do
ní při každém záznamu dat přidá nový průběh. To se opakuje dokud není vyrovnávací
paměť plná nebo dokud nekliknete na tlačítko Stop. Počet průběhů ve vyrovnávací
paměti můžete omezit na 1 až 10 00, a to na stránce Obecné předvolby.

Průběhy uložené ve vyrovnávací paměti můžete uložit pomocí těchto tlačítek:

Tlačítko První průběh. Zobrazení průběhu 1.

Tlačítko Předchozí průběh. Zobrazí předchozí průběh ve vyrovnávací
paměti.

Číselný indikátor průběhu. Zobrazí, který průběh je právě zobrazený a
kolik průběhu je uloženo ve vyrovnávací paměti. Číslo v poli můžete
upravit, stisknout klávesu Enter, a zařízení PicoScope přeskočí na
specifikovaný průběh.

Tlačítko Další průběh. Zobrazí další průběh ve vyrovnávací paměti.

Tlačítko Poslední průběh. Zobrazí poslední průběh ve vyrovnávací
paměti.

Tlačítko Navigátor ve vyrovnávací paměti. Otevře okno Navigátor
ve vyrovnávací paměti, které slouží k rychlému výběru průběhů z
vyrovnávací paměti.
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7.6 Panel nástrojů Měření
Panel nástrojů Měření ovládá tabulku měření. 

Obsahuje následující tlačítka:

Přidat měření Přidá řádek do tabulky a potom se otevře dialogové okno
Přidat měření.

Upravit měření Otevře dialogové okno Upravit měření v aktuálně
vybraném měření. Rovněž můžete provést úpravu
měření, a to dvojitým kliknutím na řádek tabulky
měření.

Vymazání měření Smaže aktuálně vybraný řádek z tabulky měření.

Pravítka Otevře dialogové okno Nastavení pravítka, které slouží k
ovládání fázových pravítek.

Tento panel nástrojů se zpravidla nachází ve spodní části okna s programem, ale lze
ho přesunout nahoru, a to pomocí Nástroje > Předvolby > Možnosti > Spodní
panel nástrojů v horní části.
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7.7 Tlačítko Generátor signálu
Tlačítko Generátor signálu Vám umožní nastavit zkušební generátor signálu zařízení
pokud má jedno nebo demo nastavení signálu je-li PicoScope v režimu demu.

Má-li Váš rozsah vestavěný generátor signálu, potom kliknutí na tlačítko Generátor
signálu otevře dialogové okno Generátor signálu.

Je-li PicoScope v režimu demo, potom kliknutí na tlačítko Generátor signálu otevře
menu Demo signály.

7.7.1 Dialogové okno Generátor signálu (zařízení PicoScope)

Místo:
Tlačítko Generátor signálu  na panelu nástrojů

Účel: ovládá generátor signálu s vestavěným data loggerem. 

Ne všechna zařízení mají generátor signálu a ty, které ho mají, mají proměnlivý rozsah
ovládacích prvků v dialogovém okně generátoru signálu. Podrobnosti naleznete v 
tabulce Funkce zařízení.
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7.7.1.1 Základní ovládací prvky

Signál zap. Zaškrtnutím tohoto pole generátor signálu aktivujete.

Typ signálu. Vyberte typ signálu, který má být generován. Seznam typů signálu
závisí na možnostech zařízení.

Import. Otevře dialogové okno, které umožní importovat libovolný soubor s
průběhem. Soubor se nahraje do generátoru libovolného průběhu a generátor se
zapne. Toto tlačítko je k dispozici pouze má-li Vaše zařízení generátor libovolného
průběhu.

Libovolný. Otevře okno Libovolný průběh. Toto tlačítko je k dispozici pouze má-li
Váš rozsah generátor libovolného průběhu.

Počáteční frekvence. Do toho pole napište hodnotu nebo k výběru frekvence použijte
tlačítka. Má-li zařízení generátor přepnutí frekvence, potom je toto pole nastaveno na
spuštění frekvence.

Amplituda. Amplituda průběhu měřená od vrcholu k vrcholu. Například, je-li
amplitude 1 V a Posun je 0 V, výstup bude mít záporný vrchol 0,5 V a kladný vrchol
+0,5 V.

Posun. Střední hodnota signálu. Například, je-li Posun 0 V, bude se sinusová nebo
čtvercová vlna rovnat pozitivním a negativním vrcholům napětí.
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7.7.1.2 Ovládací prvky - Dosah

Generátor signálu normálně generuje fixní frekvenci stanovenou Spuštěním
frekvence. V režimu dosahu generuje frekvenci, která se liší v rozmezí
specifikovaných limitů.

Aktivní. Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete režim dosahu. 

Typ dosahu. Specifikuje směr, kterým je frekvence směrována.

Frekvence zastavení. V režimu dosahu přestane generátor zvyšovat frekvenci když
dosáhne Frekvence zastavení.

Zvýšení frekvence. V režimu rozkmitu generátor frekvenci zvýší nebo sníží
prostřednictvím této hodnoty každý Interval zvýšení času.

Interval zvýšení času. V režimu rozkmitu generátor frekvenci zvýší nebo sníží
pomocí Zvýšení frekvence pokaždé, když tento interval skončí.
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7.7.1.3 Ovládací prvky spuštění

Generátor signálu obvykle běží neustále. Pokud spuštění povolíte, generátor signálu
počká na specifikovanou událost ještě před vygenerováním výstupu.

Aktivní. Zaškrtnutím tohoto pole aktivujete generátor signálu.

Zdroj spuštění. Specifikuje signál, který bude použitý ke spuštění generátoru signálu:
Rozsah. Stejná podmínka spuštění, která spustí rozsah.
Manuální. Tlačítko Spustit nyní.
Ext. vstup. Vstup označený na EXT (je-li namontovaný) na zařízení.

Typ. Podmínka, kterou musí signál spuštění splnit:
Stoupající. Generátor signálu se spustí když signál spuštění přejde z nízkého na
vysoký.
Sestupný. Generátor signálu se spustí když signál spuštění přejde z vysokého na
nízký.
Vysoká brána. Generátor signálu se spustí kdykoli je signál spuštění vysoký.
Nízká brána.Generátor signálu se spustí kdykoli je signál spuštění vysoký.

Cykly na spuštění. Počet cyklů specifikovaného průběhu vygenerovaných při každém
spuštění generátoru. Je-li Typ spouštěče Vysoká brána nebo Nízká brána, generátor
se zastaví, když signál přejde na neaktivní úroveň, i když není požadovaný počet cyklů
vygenerován.

Limit. K dispozici pouze je-li Zdroj spuštění v Ext. vstupu. Nastaví úroveň napětí
použitou k rozlišení mezi vysokými a nízkými stavy signálů pro spuštění.

Manuální spuštění. K dispozici pouze je-li Zdroj spuštění manuální. Je-li typ
Stoupající nebo Sestupný, stisknutí tohoto tlačítka spustí generátor, který vytvoří
specifikovaný počet cyklů. Je-li typ Vysoká brána nebo Nízká brána, stisknutí
tohoto tlačítka spustí generátor signálu, který generuje cykly, nebo ho zaství.
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7.7.2 Dialogové okno Generátor signálu (USB DrDAQ)

Místo:
Tlačítko Generátor signálu  na panelu nástrojů Kanály USB
DrDAQ

Účel: ovládá vestavěný generátor signálu USB DrDAQ

Dialogové okno Generátor
signálu pro USB DrDAQ

Základní ovládací prvky

Signál zap. Zaškrtnutím tohoto pole generátor signálu
aktivujete.

Typ signálu. Výběr tvaru průběhu, který má být vygenerován.

Libovolný. Otevře okno Libovolný průběh, umožní Vám
definovat Váš vlastní tvar průběhu.

Frekvence. Do tohoto pole napište nebo použijte tlačítka k
výběru frekvence výstupního průběhu.

Amplituda. Amplituda průběhu provádí měření průběhu od
vrcholu k vrcholu. Například, je-li Amplituda 1 V a Posun je
0 V, výstup bude mít záporný vrchol -0,5 V a kladný vrchol bude
mít +0,5 V.

Posun. Střední hodnota signálu. Například, je-li Posun 0 V,
bude se sinusová nebo čtvercová vlna rovnat pozitivním a
negativním vrcholům napětí.
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7.7.3 Soubory s libovolným průběhem

Některé osciloskopy PicoScope PC mají generátor libovolných průběhů (AWG), který se
aktivuje pomocí dialogového okna Generátor signálu. PicoScope dokáže
naprogramovat AWG na standardní průběh, např. sinus nebo pravoúhlý průběh, nebo
libovolný průběh, který lze vytvořit nebo importovat z textového souboru.

Textový soubor pro PicoScope 6 je seznam desetinných hodnot s pohyblivou řadovou
čárkou, jako je tomu v následujícím příkladu:

0,0
0,3
0,9
0,6
0,6
0,0
-0.3
0,0
0,0
0,0

®

Soubor může mít 10 až 8192 hodnot, tolik kolik je k definici průběhu třeba. Každý
řádek může mít více než jednu hodnotu, v tomto případě musí být hodnoty odděleny
tabulátory nebo čárkami.

Hodnoty jsou příklady mezi -1,0 a + 1,0 a musí být rovnoměrně rozloženy v čase.
Výstup je zmenšen na amplitudě vybrané v dialogové okně Generátor signálu a v
případě potřeby se přidá vybraný posun. Například, je-li amplituda generátoru signálu
nastavena na „1 V“ a posun na „0 V“, pak ukázková hodnota -1,0 odpovídá výkonu -
1,0 V a vzorek + 1,0 odpovídá výkonu + 1,0 V.

Soubor musí obsahovat přesně jeden cyklus průběhu, který se pak přehraje při
rychlosti specifikované v dialogovém okně Generátor signálu. V příkladu výše byl
generátor signálu nastaven na 1 kHz, takže jeden cyklus průběhu trvá 1 ms. Existuje
tu 10 vzorků průběhu, takže každý vzorek trvá 0,1 ms.
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7.7.4 Okno Generátor libovolného průběhu

Místo: Dialogové okno Generátor signálu > Libovolný

Účel: umožňuje importovat, upravovat, kreslit a exportovat libovolné průběhu
tak, aby se načetly do Vašeho cílového generátoru libovolného průběhu.
Pro použití v jiných aplikacích můžete data také importovat a exportovat
ve formátu CSV. 

 

Jakmile se požadovaný průběh objeví v okně, klikněte na OK nebo Použít a začněte
ho používat

Tlačítka panelu nástrojů

Import z kanálu. Otevírá dialogové okno Import z
kanálu, které Vám umožní zkopírovat průběh do okna
libovolného průběhu.

Import. Zobrazí dialogové okno Otevřít, které Vám umožní
provést import libovolného průběhu z textového souboru.

Export. Zobrazí dialogové okno Uložit jako, které Vám
umožní uložit libovolný průběh jako textový soubor.

Kresba od ruky. Spustí režim kresby od ruky, v rámci
kterého můžete kreslit libovolný tvar průběhu pomocí myši.

Lineární kresba. Spustí režim lineární kresby, v rámci
kterého můžete kliknout na průběh a nakreslit rovnou čáru z
předchozího bodu. Chcete-li spustit novou sérii řad, znovu
klikněte na tlačítko.

Vzorky. Počet vzorků v libovolném průběhu. Každý vzorek
představuje hodnotu signálu v daném okamžiku, a vzorky
jsou v čase rovnoměrně rozložené. Například, existuje-li
1024 vzorků a generátor libovolného průběhu je nastavený
na přehrávání při 1 kHz, potom každý vzorek představuje
(1/1 kHz ÷ 1024) nebo zhruba 0,98 mikrosekund.
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Bitový tok. Nakreslí posloupnost bitů podle binárních nebo
hexadecimálních dat, které zadáte. Úroveň vysoké a nízké
úrovně lze nastavit.

Vymazat. Smaže libovolný průběh.

Normalizovat Upraví průběh vertikálně, tak, aby zabral
celý rozsah [-1,+1].

Zpět a Opakovat. Tlačítko Zpět vrátí poslední změnu
provedenou na libovolném průběhu. Tlačítko Opakovat vrátí
zpět poslední změnu tlačítka Opakovat.

Nástroje Lupa. Přiblížení nebo oddálení časové osy,
klikněte na tlačítko “+“ nebo “-“ a potom klikněte na oblast
křivky. Pro obnovení časové osy do původního měřítka
klikněte na tlačítko "100%".

Nastavení průběhu

Tvary standardního průběhu. Nakreslete standardní
průběh s nastavením specifikovaným pomocí numerického
ovládání pod panelem nástrojů. Aktuální průběh bude
vymazán.

Cykly. Počet cyklu k nakreslení. Tento ovládací prvek se
používá ve spojení s tlačítky Tvarů standardního
průběhu. Vyberte jeden ze standardních průběhů a potom
zadejte počet cyklů a PicoScope nakreslí počet cyklů
průběhu. 

Minimum. Když dojde ke stisknutí jednoho z tlačítek
Tvarů standardního průběhu, dojde k nastavení
minimální úrovně signálu.

Maximum. Když dojde ke stisknutí jednoho z tlačítek
Tvarů standardního průběhu, dojde k nastavení
maximální úrovně signálu.

Pracovní cyklus. Je-li vybrán pravoúhlý, trojúhelníkový
nebo ohnutý průběh pomocí jednoho z tlačítek Tvarů
standardního průběhu, toto ovládání nastaví pracovní
cyklus signálu. Pracovní cyklus je definován jako čas, který
signál tráví nad nula voltů, rozdělený podle doby trvání
celého cyklu. Tudíž má pravoúhlý nebo trojúhelníkový
průběh 50% pracovní cyklus. Snížení pracovního cyklu
zkracuje pozitivní část cyklu a prodlužuje negativní část
cyklu a zvýšení pracovního cyklu učiní opak.

Ostatní tlačítka

OK Zkopíruje průběh z grafického editoru do generátoru
libovolného průběhu a vrátí se do hlavního okna PicoScope.

Použít: Zkopíruje průběh z grafického editoru do generátoru
libovolného průběhu a zůstane v okně generátoru
libovolného průběhu.
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7.7.4.1 Dialogové okno Import z kanálu

Místo: Okno Libovolný průběh > Tlačítko Import z kanálu ( )

Účel:
umožní Vám zkopírovat data z cílového kanálu do okna Libovolný
průběh 

Vybrat kanál: Z kanálu, který je k dispozici můžete importovat nejnovější
průběh.

Vybrat vzorky: Ve výchozím nastavení se importuje celý záznam. Tento ovládací
prvek umožňuje určit podmnožinu sběru, buď mezi počtem
zadaného vzorku nebo mezi vodítky. Podmnožina se přizpůsobí
počtu vzorků specifikovaných v části Vzorky v okně Libovolný
průběh.
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7.7.5 Nabídka Demo signály

Místo: spustí PicoScope s nepřipojeným rozsahem.
> dialogové okno Připojit zařízení 
> vyberte "demo zařízení"

> tlačítko Generátor signálu 

Účel: umožní Vám nastavit testovací signály tak, že můžete se zařízením
PicoScope experimentovat i když není připojené žádné zařízení rozsahu

Když kliknete na tlačítko Generátor signálu , zobrazí se rozbalovací seznam
dostupných kanálů v zařízení demo, a to takto:

Klikněte na jeden z kanálů a otevřete dialogové okno Demo signály, které Vám
umožní provést nastavení signálu z daného kanálu.
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7.7.6 Dialogové okno Demo signály

Místo: spustí PicoScope bez zapojeného zařízení 
> dialogové okno Připojit zařízení
> vyberte zařízení „DEMO“

> tlačítko Generátor signálu ( )
> vyberte kanál

Účel: ovládá jeden kanál zdrojového signálu „demo“, funkce PicoScope, která
vytváří řadu zkušebních signálů a simuluje tak zařízení 

Signál zapnutý: Zaškrtněte toto pole a aktivujte demo zdrojového
signálu.

Typ signálu: Vyberte ze seznamu standardních typů signálu.

Libovolný průběh: Otevřete Editor libovolného průběhu.

Frekvence: Zadejte požadovanou frekvenci v hertzích nebo použijte
tlačítka.

Amplituda: Zadejte požadovanou amplitudu ve voltech nebo použijte
tlačítka.

Posun: Zadejte číslo a přidejte do signálu demo posun. Ve výchozím
nastavení mají demo signály hodnotu nula voltů.
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7.8 Panel nástrojů Start/Stop
Panel nástrojů Start / Stop Vám umožní zastavit a spustit zařízení. Klikněte na
libovolné místo na panelu nástrojů nebo na klávesnici stiskněte klávesu start/stop (ve
výchozím nastavení mezerník) a spusťte nebo zastavte vzorkování.

Ikona Start. Zvýrazní se, pokud osciloskop provádí vzorkování.

Ikona Stop. Zvýrazní se, je-li osciloskop zastaven.

Tento panel nástrojů se zpravidla nachází ve spodní části okna s programem, ale lze
ho přesunout nahoru, a to pomocí Nástroje > Předvolby > Možnosti > Spodní
panel nástrojů v horní části.
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7.9 Panel nástrojů Spuštění
Panel nástrojů Spuštění řekne zařízení kdy má začít zaznamenávat data. Viz také:
Spouštěč

Režim spuštěče. Seznam dostupných režimů se liší v závislosti na
typu používaného zařízení.

Žádný: PicoScope získává průběhy opakovaně, aniž by čekal na
signál ke spuštění.

Auto: PicoScope čeká na událost spuštění ještě než začne
zaznamenávat data. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde k žádné
události spuštění, i tak dojde k zaznamenání dat. Tento proces se
opakuje, dokud nekliknete Stop tlačítko. Režim „Auto“ nenastaví
úroveň spuštění automaticky.

Opakovat: PicoScope čeká před zobrazením dat neurčenou dobu na
spuštění události. Tento proces se opakuje, dokud nekliknete Stop
tlačítko. Pokud neexistuje žádná událost spuštění, PicoScope
neudělá nic.

Samostatný: PicoScope čeká na událost spuštění, potom přeruší
vzorkování. Aby PicoScope tento proces zopakoval, klikněte na
tlačítko Start. Samostatné spuštění je jediný typ, který umožňuje
vyplnění celé vyrovnávací paměti.

Rychlý: PicoScope dá pokyn zařízení, aby získal sekvenci průběhů s
minimální možnou prodlevou. Zobrazení se neaktualizuje dokud
nebude zaznamenán poslední průběh v sekvenci. Po dokončení
můžete procházet průběhy pomocí panelu nástrojů Navigace
vyrovnávací pamětí.

Poznámka: Rychlé spouštění je k dispozici pouze u některých
zařízeních (viz Tabulka funkcí zařízení) a na nejrychlejších časových
základech.

ETS: Ekvivalentní doba vzorkování. V rozsahu zobrazení program
zaznamená několik cyklů opakujícího se signálu, potom zkombinuje
výsledky tak, aby vytvořil samostatný průběh s rozlišením vyšším
než v případě samostatného záznamu. Aby bylo dosaženo přesných
výsledků, musí být signál dokonale opakující se a spouštěč musí být
stabilní. ETS není v případě aktivace digitálních kanálů k dispozici u
osciloskopů se smíšeným signálem.

Pokud vyberete ETS když je aktivován typ Pokročilý spouštěč, typ
spouštěče se změní na Jednoduchý a tlačítko Pokročilé spuštění
se deaktivuje.

Pokročilé spuštění. Kliknutím otevřete dialogové okno Pokročilé
spuštění, které Vám poskytne extra typy spuštění nad rámec
jednoduchého spuštění. Je-li toto tlačítko deaktivováno, je tomu tak
protože v režimu spuštění je vybráno buď Žádný nebo ETS, nebo
Vaše zařízení tento režim nepodporuje. Chcete-li aktivovat tlačítko 
Pokročilé spuštění, nastavte ovládání do jiného režimu spuštění,
např. Automaticky, Opakovat nebo Samostatný.
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Zdroj spuštění. Toto je kanál, kterým PicoScope monitoruje
podmínku spuštění.

Stoupající hrana. Kliknutím spusťte stoupající hranu průběhu.

Sestupná hrana. Kliknutím spusťte sestupnou hranu průběhu.

Úroveň spuštění. Nastaví úroveň spuštění. Úroveň spuštění
můžete také nastavit přesunutím kurzoru spuštění nahoru nebo
dolů.

Čas před spuštěním (0% až 100%). Tento parametr určuje, jaká
část průběhu se zobrazí před bodem spuštění. Ve výchozím
nastavení je na 50%, díky čemuž je značka spuštění uprostřed
obrazovky. Tento parametr také můžete ovládat pomocí posunutí 
značky spuštění doleva nebo doprava.

Aktivovat prodlevu po spuštění. Kliknutím na toto tlačítko
přepnete ovládací prvek Prodlevy po spuštění (viz další
položka).

Prodleva po spuštění. Prodleva po spuštění je čas, kdy PicoScope
čeká po bodu spuštění před vzorkováním. Tento parametr můžete
také změnit přetažením značky spuštění zatímco je tlačítko
Prodleva po spuštění  aktivované. Po přetáhnutí značky se Vám
zobrazí šipka po spuštění. Aby měl tento ovládací prvek účinek,
nejprve se musíte ujistit, že je aktivováno tlačítko Prodleva po
spuštění.

Informace o interakci času před spuštěním a prodlevě po spuštění
naleznete v tématu "Načasování spuštění".

Rychlé záznamy. V režimu Rychlého spuštění jde o počet průběhů,
které zaznamenáte v sekvenci. Budou zachyceny s minimální
možnou mrtvou dobou.

Tento panel nástrojů se zpravidla nachází ve spodní části okna s programem, ale lze
ho přesunout nahoru, a to pomocí Nástroje > Předvolby > Možnosti > Spodní
panel nástrojů v horní části.
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7.9.1 Dialogové okno Pokročilé spouštění

Místo:
Lišta nástrojů Spouštění > Tlačítko Pokročilé spouštění ( )

Účel: umožňuje provedení nastavení komplexnějších typů spouštění než je
jednoduché spouštění 

Seznam typů Pokročilého spouštění. Tento
ovládací prvek obsahuje seznam všech
dostupných typů pokročilého spouštění.
Klepněte na podmínku, kterou požadujete a po
pravé straně dialogového okna se zobrazí
nákres a popis.

Je-li aktivováno spouštění ETS na liště nástrojů
spuštění, vyberte libovolný typ spuštění s
výjimkou jednoduchého vypnutí režimu ETS.

Možnosti pokročilého spouštění. Dostupné
možnosti závisí na vybraném typu spuštění.
Vizte Typy pokročilého spuštění. V dialogovém
okně se také zobrazí pokyny a nákresy.
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7.9.2 Typy pokročilého spuštění

Typy pokročilého spuštění lze zapnout v dialogovém okně Pokročilé spouštění.

Pro všechny typy spuštění, s výjimkou Digitálního, je jako první krok třeba vybrat,
který rozsah signálu se použije pro spuštění; takže Zdroj nastavte buď na A, B, Ext
nebo AuxIO. Tyto názvy odpovídají vstupním konektorům BNC na zařízení. Potom
vyberte jeden z typů spuštění níže.

Jednoduchá hrana. Tento typ poskytuje stejné spouštěče Stoupající a
Klesající hrany, které jsou k dispozici na panelu nástrojů Spuštění. Je součástí
tohoto dialogového okna jako alternativní způsob nastavení spuštění
jednoduché hrany.

Můžete nastavit spuštění Limitu zatímco jste v dialogovém oknu Pokročilé
spuštění, nebo můžete přetáhnout Označení spuštění do rozsahu zobrazení.

Toto je jediný typ spuštění, který je kompatibilní s režimem ETS.

Pokročilá hrana. Tento typ spuštění přidá spuštění Stoupající nebo
Klesající hrany a Hystereze do spuštění Jednoduchá hrana. Možnost
Stoupající nebo klesající spustí obě hrany průběhy a je užitečná k
monitorování impulzů obou polarit najednou. Hystereze je popsána v
samostatném tématu.

Okno. Tento typ spuštění zjistí, kdy se signál dostane nebo opustí okno se
specifikovaným napětím. Ovládací prvek Směr specifikuje, zda spuštění dokáže
detekovat signál vstupující do okna, vystupující z něj nebo obojí. Limit 1 a
Limit 2 jsou horní a spodní limity napětí v okně. Nezáleží na pořadí, v němž
tato napětí specifikujete. Hysterezi nelze nastavit tak, aby snížila počet
falešných spuštění při hlučném signálu a nastavena v samostatném tématu.

Šířka impulzu. Tento typ spuštění detekuje impulzy specifikované šířky.

Nejprve nastavte Směr impulzu buď na Pozitivní nebo Negativní, v souladu s
polaritou impulzu, o který se zajímáte.

Dále nastavte jednu ze čtyř možností Podmínka:

Větší než spustí impulzy širší než specifikovaný čas.

Menší než spustí impulzy užší (užitečné pro nalezení závady).

V rámci časového rozmezí se spustí impulzy, které jsou širší než Čas
1, ale ne širší než Čas 2 (užitečné pro hledání impulzů, které splňují
specifikace).

Mimo časové rozmezí je opakem: spouští impulzy, které jsou užší než
Čas 1 nebo širší než Čas 2 (užitečné pro hledání impulzů, které narušují
specifikace).

Dále nastavte spuštění Limit ve voltech nebo ostatních jednotkách nebo
přetáhněte Značku spuštění na rozsah zobrazení.

Nakonec, nastavte Čas 1 (a Čas 2 je-li k dispozici) a tak definujte šířku
impulzu.

Interval. Tento typ umožňuje vyhledávání dvou po sobě jdoucích okrajů stejné
polarity, které jsou oddělené specifikovaným časovým intervalem.
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Nejprve nastavte Počáteční hranu na Stoupající nebo Sestupnou, podle
polarity hran, o které se zajímáte.

Dále vyberte jednu ze čtyř možností Podmínka:

Větší než se spustí, když ke druhé hraně dojde později než v Čas 1 po
první hraně (užitečné pro detekci chybějících událostí).

Menší než se spustí, když ke druhé straně dojde později než v Čas 1 po
první hraně (užitečné pro detekci narušení času).

V rámci časového rozsahu se spustí je-li druhá hrana pozdější než
Čas 1 po první hraně a dřívější než Čas 2 (užitečné pro hledání platných
hran).

Mimo časový rozsah se spustí je-li druhá hrana dřívější než Čas 1 po
první hraně nebo pozdější než Čas 2 (užitečné pro hledání
přerušovaných hran).

Nakonec nastavte Čas 1 (a Čas 2 je-li k dispozici) a definujte časový interval.

Šířka impulzu okna.. Toto je kombinace spuštění okna a spuštění šířky
impulzu. Detekuje okamžik,kdy signál vstoupí nebo vystoupí rozsah napětí pro
specifikované časové období.

Zeslabení úrovně. Tak se detekuje hrana následovaná specifikovaným časem
bez rozsahů. Je to užitečné při spuštění na konci impulzu.

Zeslabení okna. Toto je kombinace spuštění okna a zeslabení okna.. Detekuje,
kdy signál vstoupí do specifikovaného rozsahu napětí a zůstane zde po určitou
dobu. To je užitečné při detekci, když se signál zasekne na určitém napětí.

Spuštěno. Detekuje impulz, který překříží jeden limit a potom klesne pod
stejný limit, aniž by překřížil druhý limit. Zpravidla se používá pro hledání
impulzů, kterým se nepodaří dosáhnout platné úrovně.

Digitální. (pouze zařízení MSO) Spustí se při kombinaci stavu digitálních
vstupů a přechodu (hrany) do jednoho digitálního vstupu. Viz Digitální spuštění.

Logika. Ta zjistí logickou kombinaci vstupu rozsahu. Podmínky, které lze použít
na každý vstup, se liší: analogové vstupy mohou kvalifikovat hrany, úrovně
nebo okna; EXT a D15...D0 (jsou-li k dispozici) nejsou kvalifikované dle úrovně
pomocí limitu proměnné a AUXIO se kvalifikuje dle úrovně s fixním limitem TTL.
Viz Logické spuštění.
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7.9.2.1 Hystereze

Hystereze je funkce rozšířených typů spouštěčů v PicoScope 6, která redukuje falešné
spuštění při hlučných signálech. Je-li hystereze aktivována, limit napětí druhého
spouštěče použije hlavní aktivační práh. Spouštěč se spustí pouze když signál překříží
dva limity ve správném pořadí. První práh spustí spouštěč a druhý zapříčiní zažehnutí.
Příklad pomůže ilustrovat jak to funguje.

Hlučný signál s jediným limitem

Zvažte velmi hlučný signál výše.. Je obtížné se spolehnout na tento signál s normální
hranou spouštěče, protože překračuje limit spouštěče, červenou linii na obrázku,
několikrát v jednom cyklu. Pokud zvýrazněné části signálu přiblížíme, uvidíme jak
hystereze dokáže pomoci.

 

Hlučný signál s limitem hystereze

V těchto přiblížených zvětšeních představuje spodní červená linie původní limit. Horní
červená linie je druhý limit použitý spouštěčem hystereze.

Signál překoná spodní limit v (1) a (2), zaměří se na spouštěč, ale nespustí ho. V (3)
signál konečně přejde horní limit, spustí spouštěč. Na klesající hraně signálu v (4) a
(5) způsobí zvyšující se hrany signálu šumu, že signál přejde horní a spodní limity, ale
ve špatném pořadí, takže spouštěč není zaměřen a nespustí se. Tak dojde k tomu, že s
spouštěč spustí pouze v definovaném bodu cyklu (3), navzdory šumu na signálu.

Hystereze je povolena ve výchozím nastavení pro všechny pokročilé typy spouštěčů. 
Hystereze řídí dialogové okno Pokročilé spouštění, které Vám umožní měnit procento

hystereze coby procento na stupnici. Značka spouštěče  zobrazí velikost okna
hystereze.
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7.9.2.2 Dialogové okno Digitální spouštěč

Místo:
Dialogové okno Pokročilé spuštění > Digitální  a logika 
tlačítka

Účel: nastaví spuštění digitálních vstupů

Použitelnost: Pouze zařízení MSO 

Tabulka vzorků

Obsahuje seznam všech dostupných vstupů vybraných v dialogovém okně Digitální
nastavení. Každý z nich lze sledovat pro nízkou nebo vysokou úroveň nebo stoupající
či sestupnou hranu nebo mohou být ignorovány. Zadat lze libovolný počet úrovní, ale
ne více než jeden přechod (hranu).

D7 = X (je to jedno)

D7 = 0 (nízká úroveň)

D7 = 1 (vysoká úroveň)

D7 = R (stoupající hrana)

D7 = F (sestupná hrana)

Souhrnný vzorek

Tato část obsahuje stejná nastavení jako souhrnný vzorek, ale ve zhuštěnějším
formátu.

Numerický formát pro použití v této části: Binární
nebo Hexadecimální.
Úplný vzorec spuštění a přechodu V binárním režimu
jsou bity označeny následovně:

X = je to jedno
0 = binární 0
1 = binární 1
R = stoupající hrana
F = sestupná hrana
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7.9.2.3 Dialogové okno Logické spuštění

Místo:
Dialogové okno Pokročilé spuštění >  Logické tlačítko

Účel: nastaví spuštění kombinace vstupů

Použitelnost: všechna zařízení s více než jedním aktivním vstupem

Vstupní ovládací prvky

Zde je sada ovládacích prvků pro každý aktivní vstup osciloskopu. Výběr vstupů závisí
na modelu používaného osciloskopu. Výběr ovládacích prvků (prahy, hystereze, režim
okna a tak dále) pro každý vstup také závisí na hardwaru osciloskopu.

Kanál A

Kanál B

Kanál C

Kanál D

Vstup EXT (je-li přítomen)

Vstup AUX (je-li přítomen)

Digitální vstupy (pouze smíšený signál osciloskopu). Ovládací
prvky jsou stejné jako v dialogovém okně Digitální spuštění.
Zaškrtněte toto políčko a zahrňte příslušný vstup do podmínky
Logické spuštění. Není-li toto pole zaškrtnuto, vstup bude
Logickým spuštěním ignorován.
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Logické řízení

Specifikuje booleaovské operace použité ke kombinace
vstupních podmínek spuštění. Součástí logického spuštění
jsou pouze vstupy se zaškrtnutým polem “Použit“ (viz výše).

AND: musí být splněny všechny podmínky vstupního spuštění
NAND: nesmí být splněna žádná z podmínek vstupního spuštění
OR: musí být splněna jedna nebo více z podmínek vstupního spuštění
NOR: nesmí být splněna žádná z podmínek vstupního spuštění
XOR: musí být splněn lichý počet podmínek vstupního spuštění
XNOR: musí být splněn sudý počet podmínek vstupního spuštění
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7.10 Panel nástrojů Přiblížení a posun
Panel nástrojů Přiblížení a posun Vám umožní posunout rozsah zobrazení nebo
rozsah spektra. Každé tlačítko má klávesovou zkratku, jak je uvedeno níže.

Ctrl+S
nebo
Esc

Nástroj Normální výběr. Obnoví ukazatel na normální vzhled.
Tento ukazatel můžete použít ke kliknutí na tlačítka, přetáhnout 
pravítka a spustit jakékoli ovládací prvky v okně PicoScope.

Ctrl+D Nástroj Ruka. Změní ukazatel na ruku ( ), který můžete použít ke
kliknutí a přetažení zobrazení k vertikálnímu a horizontálnímu sklonu
při přiblížení. Sklon můžete provést také pomocí posuvníků.
Stisknutím klávesy Esc provedete návrat na panel nástrojů
Normální výběr.

Ctrl+M Nástroj Přiblížení ohraničení. Toto tlačítko změní ukazatel na

nástroj přiblížení ohraničení: . Použijte ho k nakreslení pole
(ohraničeného) na zobrazení a PicoScope zvětší to pole, které
přehled vyplní. Zobrazí se posuvníky, které můžete přesunovat podél
zobrazení nebo můžete provést naklonění pomocí nástroje Ruka
(viz výše). Přiblížení také otevře okno Přehled přiblížení.
Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do nástroje Normální výběr.

Pokud ukážete na časovou osu, ukazatel se změní na horizontální

nástroj ohraničení ( ), který omezí přiblížení horizontální osy. To
Vám umožní provést přiblížení v libovolném množství, aniž by došlo
k rušení vertikálního faktoru přiblížení.

Ctrl+I Nástroj Lupa. Změní ukazatel na nástroj Lupa. . Klikněte na
tento nástroj a proveďte přiblížení specifikované oblasti. Přiblížení
rovněž otevře okno Přehled přiblížení.

Pokud ukážete na časovou osu, ukazatel se změní na nástroj

horizontálního přiblížení ( ), který omezí přiblížení horizontální osy.
To Vám umožní provést přiblížení bez narušení faktoru vertikálního
přiblížení.

Ctrl+O Nástroj Oddálení. Změní ukazatel na nástroj Oddálení: . Pomocí
tohoto nástroje klikněte na zobrazení a oddalte ho do specifikované
lokality.

Pokud ukážete na časovou osu, ukazatel se změní v nástroj

horizontálního oddálení ( ), který omezí přiblížení horizontální osy.
To Vám umožní provést oddálení bez rušení faktoru vertikálního
přiblížení.

Vrátit lupu. Vrátí zobrazení na předchozí nastavení lupy a sklonu.

Ctrl+U Přiblížit na plné zobrazení. Resetuje zobrazení na normální
velikost. Zobrazení již nebude mít posuvníky a sklon již nebude
možné provést.
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7.10.1 Zoom - Přehled

Vždy, když provedete přiblížení pomocí panelu nástrojů Přiblížení a Posunování,
zobrazí se okno Přehled přiblížení*:

Přehled přiblížení ukáže plné průběhy na
aktivovaných kanálech. Obdélník označuje oblast,
která je zobrazena v aktuálním zobrazení.

V okolí průběhu můžete pohybovat obdélníkem.

Faktor zvětšení můžete také upravit přetažením
okraje obdélníku, čímž změníte jeho velikost.

Tlačítko Minimalizovat: zmenšete okno
Přehled přiblížení aniž byste ovlivnili nastavení
přiblížení.

Tlačítko Zavřít: zavřete okno Přehled
přiblížení a vrátí faktor přiblížení na 100%.

*Poznámka: pokud se Přehled přiblížení nezobrazí, funkce může být vypnutá.
Zaškrtněte možnost Přehled přiblížení v Nástroje > Předvolby > Možnosti.
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8 Jak...
Tato kapitola vysvětluje, jak provést některé běžné úkoly.

Změna jiného cílového zařízení
K změření signálu použijte vodítka
Měření časového rozdílu
Pohyb zobrazením
Jak provést měření a nastavit signál
Jak nastavit zobrazení spektra
Najít závadu pomocí režimu perzistence
Nastavení Testu limitní masky
Uložit na spouštěč

8.1 Jak provést změnu na jiné zařízení
Odpojte staré zařízení.
Zavřete dialogové okno Kontrola USB kabelu.
Zapojte nové zařízení.
PicoScope zjistí nové zařízení a začne ho používat.
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8.2 Jak použít pravítka k měření signálu
Použití pravítka k změření signálu k uzemnění

Podívejte se na panel nástrojů Kanály a nalezněte barevný kód kanálu, který si
přejete změřit:

Najděte úchyt pravítka (malý barevný čtvereček v levém nebo pravém horním rohu
zobrazení rozsahu nebo zobrazení spektra) této barvy:

Úchyt přetáhněte dolů. Zobrazí se signální pravítko (horizontální přerušovaná čára).
Když je úchyt tam, kde chcete, uvolněte ho.

Přečtěte si popisky k pravítku (malá tabulka, která se zobrazí v zobrazení). Měly by
mít řádek označený malým barevným čtverečkem stejné barvy jako je barva
úchytu. V prvním sloupci ukazuje úroveň signálu pravítka.

Dvě pravítka použijte k diferenciálním měřením

Při použití „jednoho pravítka“ postupujte dle výše popsaných kroků.
Přetáhněte druhý úchyt pravítka stejné barvy dolů dokud nebude pravítko na úrovni
signálu, kterou chcete změřit.
Znovu se podívejte na popisky k pravítku. Druhý sloupec nyní zobrazuje úroveň
signálu druhého pravítka, a třetí sloupec ukazuje rozdíl mezi dvěma pravítky.
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8.3 Jak změřit časový rozdíl
Nalezněte rukojeť vodítka (malý bílý čtvereček ve spodním levém rohu rozsahu
zobrazení).

Rukojeť přetáhněte doprava. Časové vodítko (vertikální narušená linie) se zobrazí v
rozsahu zobrazení. Rukojeť uvolněte jakmile se vodítko nachází na čase, který si
přejete použít jako referenci.

Přetáhněte rukojeť druhého bílého vodítka doprava tak, aby bylo možné vodítko
změřit.

Podívejte se na popisky k vodítku (malá tabulka, která se zobrazí v rozsahu
zobrazení). Musí obsahovat řádek označený malým bílým čtverečkem. První dva
sloupce zobrazují časy dvou vodítek a třetí sloupec zobrazuje časový rozdíl.

 Popisky k frekvenci ukazují 1 /D, kdy D znamená časový rozdíl.

Podobný způsob můžete použít ke změření rozdílu frekvencí v zobrazení spektra.
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8.4 Jak posunout zobrazení
Snadno můžete přetáhnout zobrazení z jednoho zobrazovacího pole do dalšího. Tento
příklad ukazuje čtyři zobrazovací pole, která obsahují zobrazení rozsahu nazvaná
„Rozsah 1“ až „Rozsah 4“. Předpokládejme, že chcete přesunout „Rozsah 4“ do
zobrazení rozsahu vlevo nahoře.

     

1. Klikněte na název záložky
zobrazení „Rozsah 4“ a
tlačítko myši přidržte.

     

2. Ukazatel myši přetáhněte
na nové místo vedle názvu
záložky zobrazení
„Rozsahu 1“.

      

3. Tlačítko myši uvolněte a
zobrazení se přesune na nové
místo.
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8.5 Jak provést měření a nastavit signál
PicoScope nabízí několik způsobů jak změnit velikost a pozici signálu během nebo po
záznamu. Tyto způsoby se vztahují na obojí zobrazení rozsahu a zobrazení spektra.
Nemění uložená data, pouze způsob, jakým se zobrazují. K dispozici jsou tyto
možnosti kromě schopnosti analogového posunu některých rozsahů (viz Tabulka funkcí
zařízení).

Globální přiblížení a posunování

To je zpravidla nejrychlejší způsob jak přiblížit jemné podrobnosti Vašich signálů.
Nástroje globální přibližování a posunování přesunou všechny signály najednou a
nachází se na panelu nástrojů přiblížení a posunování.

Když je zobrazení přiblíženo, má vertikální a horizontální posuvné lišty, které Vám
umožní posunout signály jako skupinu. Nástroj můžete také použít k posunování po
grafu.

Automaticky uspořádat osy

Pravým tlačítkem klikněte na zobrazení rozsahu nebo spektra a vyberte Automaticky
uspořádat osy:

PicoScope automaticky škáluje a kompenzuje kanály tak, aby se vešly do zobrazení a
nepřekrývaly se. Je to nejrychlejší způsob jak rozsah zobrazení uspořádat:
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Měřítko a posunutí osy

Tyto nástroje použije pokud Automaticky uspořádat osy (viz výše) neposkytuje
požadované výsledky. To Vám umožní umístit kanály na zobrazení individuálně (na
rozdíl od nástrojů globálního přiblížení a posunování, které jsou ve stejný okamžik
použity ve všech kanálech).

Klikněte na tlačítko rozsahu  ve spodní části osy, kterou si přejete upravit a
zobrazí se ovládací prvky měřítka osy. Chcete-li nastavit odsazení bez použití měřítka
ovládací prvky osy, klepněte na svislou osu a přetáhněte ji nahoru nebo dolů.

Jak se to liší od měření mých dat pomocí vlastní sondy?

Vlastní sondu můžete vytvořit k měření nezpracovaných dat. Vlastní sonda může
změnit rozsah a pozici dat v grafu, ale oproti ostatním způsobům má několik
důležitých rozdílů.

Rozsah vlastní sondy je trvalá přeměna. Měření se provádí při záznamu průběhu a
nelze ho poté změnit.
Skutečné hodnoty dat se změní, takže na ose grafu se již nezobrazuje původní
rozsah napětí.
Měření vlastní sondy může být nelineární, takže může měnit tvar signálu.

Vlastní sondy jsou užitečné když chcete představit charakteristiku fyzické sondy nebo
snímače, který jste zapojili do svého zařízení. Všechny nástroje přiblížení, posunování
a měření se týkají dat, která byla změněna pomocí Vlastní sondy přesně stejně jako by
tomu bylo v případě nezpracovaných dat.
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8.6 Jak nastavit zobrazení spektra
Vytvoření zobrazení spektra

Nejprve se ujistěte, že režim spouštěče není nastaven na ETS, a tak není možné
otevřít spektrum zobrazení v režimu spuštění ETS.

Existují tři způsoby jak otevřít spektrum zobrazení:

Klikněte na tlačítko Režim spektra na panelu Nastavení záznamu. Doporučujeme
použití této metody k získání nejlepší analýzy výkonu ve spektru. Jakmile jste v
režimu spektra, můžete otevřít zobrazení rozsahu a zobrazit své údaje v čase, ale
PicoScope optimalizuje nastavení pro zobrazení spektra.

Přejděte do nabídky Zobrazení a vyberte Přidat zobrazení, potom vyberte
Spektrum.

Tento způsob otevře zobrazení spektra v aktuálně vybraném režimu, ať už jde o
Režim rozsahu nebo Režim spektra. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků,
doporučujeme přepnout do režimu spektra, jak je popsáno ve způsobu výše.

Pravým tlačítkem klikněte na libovolné zobrazení, vyberte Přidat zobrazení,
potom vyberte Spektrum. Nabídka se podobá nabídce Zobrazení výše.

Konfigurace zobrazení spektra

Viz dialogové okno Nastavení spektra.

Výběr zdrojových dat

PicoScope může vytvářet spektrum zobrazení na základě živých nebo uložených dat.
Je-li spuštěn PicoScope (tlačítko Start je stisknuto), zobrazení spektra představuje
aktuální data. V opačném případě se PicoScope zastaví (stisknutí tlačítka Stop),
zobrazení představuje data uložená na aktuálně vybrané stránce vyrovnávací paměti
průběhu. Je-li PicoScope zastaven, můžete použít tlačítka k procházení vyrovnávací
paměti a zobrazení spektra se znovu vypočte podle aktuálně vybraného průběhu.
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8.7 Jak najít závadu pomocí režimu perzistence
Režim perzistence Vám pomáhá najít vzácné události skryté v jinak opakujících se
průbězích. V normálním režimu rozsahu se může taková událost zobrazit na displeji na
zlomek sekundy, příliš rychle než abyste stiskli mezerník a zmrazili ji na obrazovce.
Režim perzistence uchová událost na displeji po přednastavený čas, umožní Vám
nastavit možnosti spuštění a zaznamenat je spolehlivěji.

Podrobný průvodce

Nastavte rozsah spuštění při opakovaném průběhu, jako je ten níže. Máme
podezření, že dochází k občasným závadám, ale nic špatného nevidíme, takže k
vyšetření používáme režim perzistence.
Pro pokračování klikněte na tlačítko Režim perzistence.
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Náš původní rozsah je nahrazen zobrazením perzistence, jak je zobrazeno níže.
Okamžitě můžeme vidět tři impulzy s různými tvary. V tento okamžik máme
ovládací prvek Saturace v Možnosti perzistence, který se zapne na maximum a
pomůže nám snadno zaměřit různé průběhy.
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Teď jsme našli některé závady, proto přepneme prvek Saturace na minimum.
Klepněte tlačítko Možnosti perzistence a otevřete dialogové okno Možnosti
perzistence, a pomocí jezdce nastavte saturaci. Zobrazí se displej jako ten níže.

Průběhy jsou nyní tmavší, ale mají širší rozsah barev a odstínů. Nejčastěji se
vyskytující průběh se zobrazí červeně a má normální tvar impulzu. Druhý průběh se
nakreslí světle modře a ukáže, že k němu dochází méně často a ukáže nám, že jde
o občasné kolísání zhruba 10 ns v šířce impulzu. Třetí průběh je zakreslený tmavě
modře, protože k němu dochází méně často než v ostatních dvou případech, a
značí, že jde o občas spuštěný impulz zhruba o 300 mV nižší než normálně.
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Režim perzistence svoji práci odvedl. Našli jsme naše závady a nyní je chceme
podrobněji prozkoumat. Nejlepší způsob jak to udělat, je provést přepnutí do
normálního režimu rozsahu, takže můžeme použít funkce pokročilého spuštění a
automatického měření, které jsou do součástí PicoScope.

Klikněte na tlačítko Režim rozsahu. Nastavte pokročilé pulzní spuštění a vyhledejte
impulz širší než 60 ns. PicoScope potom nalezne spuštěný impulz.

Nyní můžeme přidat automatické měření nebo přetáhnout pravítka na místo a
analyzovat spuštěný impulz.
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8.8 Jak nastavit test limitu masky
1. Zobrazte stabilní průběh v rozsahu zobrazení. Nastavte rozsah napětí a časový
základ tak, že daná funkce vyplní většinu zobrazení. V tomto příkladu si prohlížíme
opakující se impulz, který lze najít na datové sběrnici.

2. Vyberte Nástroje > Masky > Přidat masky.
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3. Nyní byste měli být v dialogovém okně Knihovna masek:

Ve výchozím nastavení je vybrán Kanál A. To lze změnit pokud chcete masku použít
na jiný kanál.

4. Klikněte na tlačítko Generovat a otevřete dialogové okno Generovat masku:
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5. V tento okamžik přijměte výchozí nastavení a klikněte na Generovat. Potom
klikněte na OK v dialogovém okně Knihovna masek a vraťte se do zobrazení
rozsahu:

Nyní mate masku nakreslenou okolo původního průběhu.

6. PicoScope zastaví shromažďování dat jakmile spustíte dialogové okno Knihovna
masek, proto pro restart stiskněte mezerník. Pokud se do masky nevešel jakýkoli
zachycený průběh, problematické části jsou zakreslené kontrastní barvou. Tabulka
měření zobrazí počet selhání:

7. Nyní máte limit testu funkční masky. Informace o úpravě, importu nebo exportu
masek naleznete v části Testování limitu masky. Rovněž lze nastavit Test limitu masky
na spektru nebo zobrazení XY.

Další informace o této funkci naleznete v části: Testování limitu masky.
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8.9 Jak provést uložení při spuštění
Uložit při spuštění je jednou z funkcí, které jsou k dispozici s funkcí Alarmy.

1. Nastavte zařízení PicoScope tak, aby zobrazilo Váš průběh a umožnilo spuštění:

2. Vyberte příkaz Nástroje > Alarmy:
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3. Nyní byste měli být v dialogovém okně Alarmy:

4. Nastavte Událost na Záznam:
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5. Vyberte první položku v seznamu Akce, klikněte na Upravit, a změňte Akce na
Uložení do aktuální vyrovnávací paměti:

6. Klikněte na  tlačítko vpravo od pole Soubor a zadejte název a umístění souboru
pro uložení:
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7. Zkontrolujte, zda jsou zaškrtnutá obě pole Uložit do vyrovnávací paměti a
Aktivovat alarm:

8. Klikněte na OK. PicoScope nyní soubor uloží při každém spuštění události.

9. Alarm vypněte po dokončení jeho používání, abyste tak předešli vytváření
nežádoucích souborů.
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9 Reference
Zde naleznete podrobné informace o provozu zařízení PicoScope.

Typy měření
Funkce spektra okna
Načasování spuštění
Syntaxe příkazového řádku
Glosář

9.1 Typy měření
 Dialogové okno Upravit měření představuje výběr měření, které PicoScope dokáže pro
vybrané zobrazení vypočítat.
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9.1.1 Měření rozsahu

AC RMS. Střední kvadratická hodnota (RMS) průběhu mínus  DC průměr. Je
ekvivalentní měření zvlnění.

Čas cyklu. PicoScope se pokusí najít opakující se vzorec v průběhu a měří trvání
jednoho cyklu.

DC průměr. Střední hodnota průběhu.

Pracovní cyklus. Množství času, který signál stráví nad střední hodnotou, vyjádřené
jako procento signálního období. Pracovní cyklus 50% znamená, že vysoký čas se
rovná nízkému času.

Sestupná rychlost. Rychlost, při níž úroveň signálu klesne, v jednotkách za sekundu.
Klikněte na tlačítko Pokročilé v dialogovém okně Přidat měření nebo Upravit
měření a specifikujte limity úrovně signálu pro měření.

Frekvence. Počet cyklů průběhu za sekundu.

Doba doběhu. Čas, během něhož signál klesne z horního limitu na limit spodní.
Klikněte na tlačítko Pokročilé v dialogovém okně Přidat měření nebo Upravit
měření a specifikujte limity úrovně signálu pro měření.

Šířka vysokého impulzu. Množství času, který signál stráví nad jeho střední
hodnotou.

Šířka nízkého impulzu. Množství času, který signál stráví nad svojí střední hodnotou.

Maximum. Nejvyšší úroveň dosažená signálem.

Minimum. Nejnižší úroveň dosažená signálem.

Od vrcholu k vrcholu. Rozdíl mezi maximem a minimem.

Doba náběhu. Čas, po nějž signál stoupne z nižšího limitu na horní limit. Klikněte na
tlačítko Pokročilé v dialogovém okně Přidat měření nebo Upravit měření a
specifikujte limity úrovně signálu pro měření.

Stoupající frekvence. Rychlost, při níž se úroveň signálu zvýší, v jednotkách za
sekundu. Klikněte na tlačítko Pokročilé v dialogovém okně Přidat měření nebo
Upravit měření a specifikujte limity úrovně signálu pro měření.

Pravé RMS. Střední kvadratická hodnota (RMS) průběhu, včetně DC komponentu.

Selhání masek Speciální měření, které počítá počet neúspěšných průběhů v režimu
Testování limitu masky. Toto měření se přidá do tabulky automaticky, když použijete
Testování limitu masky, takže zpravidla není nutné provést manuálně.
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9.1.2 Měření spektra

Chcete-li přidat měření spektra, otevřete zobrazení spektra a potom klikněte na
tlačítko Přidat měření. Tato měření můžete provádět buď v režimu rozsahu nebo
režimu spektra.

Frekvence na vrcholu. Frekvence, při níž se zobrazí hodnota signálu na vrcholu.

Amplituda na vrcholu. Hodnota amplitudy na vrcholu signálu.

Průměrná amplituda na vrchodlu. Amplituda na vrcholu signálu zprůměrovaná
počtem záznamů.

Celkový výkon. Výkon celého signálu zaznamenaný v rozsahu zobrazení, vypočtený
přidáním výkonu ve všech formách spektra.

Úplné harmonické zkreslení (THD). Poměr součtu harmonického výkonu k výkonu
při základní frekvenci.

Úplné harmonické zkreslení plus šum (THD+N). Poměr harmonické energie plus
šum k základnímu výkonu. Hodnoty THD + N jsou vždy vyšší než hodnoty THD pro
stejný signál.

Poměr mezi amplitudou základního signálu a nejvyšší amplitudou šumu
(SFDR). Toto je poměr amplitudy určeného bodu (obvykle vrcholu frekvenční složky)
a frekvenční složky s druhou největší amplitudou (tzv. „frekvence SFDR"). Složka
„frekvence SFDR“ není nutně harmonickou složkou základního komponentu frekvence.
Například může jít o silný, nezávislý signál šumu.

Signál+Šum+Zkreslení signálu+Poměr šumu (SINAD). Poměr, v decibelech,
zkreslení signálu vůči šumu plus zkreslení.

Poměr signálu a šumu (SNR). Poměr, v decibelech, středního signálu k střednímu
šumu. Hanningova nebo Blackmanova okna se doporučují kvůli nízké hladině šumu.
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Intermodulační zkreslení (IMD). Míra zkreslení způsobená nelineárním smíšením
dvou tónů. Při vstříknutí více signálů do zařízení dojde k modulaci nebo nelineárnímu
smíšení těchto dvou signálů. Pro vstupní signály na frekvencích f1 a f2, lze další
signály zkreslení najít na frekvencích: f3 = (f1 + f2) a f4 = (f1 - f2).

IMD je vyjádřeno jako poměr dB součtu RMS rušení k součtu RMS dvou vstupních
tónů. IMD dokáže změřit podmínky zkreslení v libovolném pořadí, ale nejčastěji se
používají podmínky druhého pořadí. V případě druhého pořadí je intermodulační
zkreslení dáno vzorcem:

kde

F3 a F4 jsou amplitudami dvou podmínek druhého řádu zkreslení (při frekvencích f3
a f4 výše definovaného)

a

F1 a F2 jsou amplitudami vstupních tónů (při frekvencích f1 a f2, označených
měřítky frekvence v okně spektra).

Pro referenci, podmínky v třetím pořadí jsou na frekvencích (2F1 + F2), (2F1 - F2),
(F1 + 2F2) a (F1 - 2F2).

Poznámka: Hanningova nebo Blackmanova okna se doporučují kvůli nízké hladině
šumu. Velikost FFT 4096 nebo vyšší se doporučuje za účelem zajištění adekvátního
spektrálního rozlišení pro měření IMD.

Selhání masek. Viz Testování limitu masky.
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9.2 Typy průběhu Generátoru signálu
Seznam typů průběhů dostupných v dialogovém okně Generátor signálu se liší
podle typu zapojeného osciloskopu. Úplný seznam je následující:

Sinus Sinusoida

Čtverec Čtvercová vlna

Trojúhelník Symetrický trojúhelníkový průběh

Přesmyk nahoru Rostoucí zub pily

Přesmyk dolů Sestupný zub pily

Sinc sin(x)/x, zkrácený na ose x

Gaussova Křivka normálního rozložení zkrácená na ose x

HalfSine Rektifikovaná sinusoida

Bílý šum
Náhodné vzorky při maximální frekvenci
aktualizace dat AWG

PRBS
Pseudonáhodná binární sekvence - náhodná
sekvence bitů s nastavitelnou přenosovou
rychlostí

Napětí DC
Konstantní napětí, nastavitelné pomocí
ovládacího prvku Posun.

Libovolný
Jakýkoli průběh vytvořený editorem libovolného
průběhu
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9.3 Funkce spektra
Pro vytvoření rozsahu zobrazení, zaznamená PicoScope bloku vzorových dat v rámci
určitého časového intervalu a potom k výpočtu spektra použije Fast Fourier Transform.
Algoritmus předpokládá nulovou úroveň signálu mimo zaznamenaný časový interval.
Zpravidla tento předpoklad způsobí ostré přechody na nulu buď na konci dat a tyto
přechody mají vliv na vypočtené spektrum, vytváří nechtěné artefakty, např. zvlnění a
chyby. Chcete-li tyto artefakty snížit, signál lze ztlumit na začátku a konci bloku.
Existuje několik běžně používaných „funkcí okna“, které lze transformovat pomocí dat,
které ovlivní toto tlumení a které jsou vybrány podle typu signálu a účelu měření.

 Ovládací prvek Funkce okna v dialogovém okně Možnosti spektra Vám umožní
vybrat jednu ze standardních funkcí pro analýzu spektra. Následující tabulka ukazuje
některé z čísel použitých k porovnání funkcí.

Okno Hlavní
vrchol
šířka
(přihrádky
@ -3 dB)

Nejvyšší 
postranní
lalok
(dB)

Postranní
lalok 
kopírování
(dB/oktáva)

Poznámky

Blackman 1.68 -58 18 často se používá při práci se
zvukem

Gaussova 1.33 až 1.79 -42 až -69 6 poskytuje minimální čas a
četnost chyb

Trojúhelník 1.28 -27 12 rovněž Barlettovo okno

Hamming 1.30 -41.9 6 rovněž nazývané sinusové,
použité při analýze řeči

Hann 1.20 až 1.86 -23 až -47 12 až 30 rovněž nazývané sinusové,
použité pro zvuk a vibrace

Blackman-Harris 1,90 -92 6 univerzální

Plochá horní část 2,94 -44 6 zanedbatelné zvlnění pásma;
používá se zejména ke kalibraci

Obdélník 0,89 -13,2 6 žádné blednutí; maximální
ostrost; používá se krátkodobě
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9.4 Načasování spuštění (část 1)
Funkce Kontrola před spuštěním a Kontrola po spuštění jsou popsány individuálně
na "Panelu nástrojů Spuštění", ale rovněž je důležité porozumět interakci mezi dvěma
ovládacími prvky. Zde je záznam obrazovky s rozsahem zobrazení a aktivovanou
prodlevou po spuštění:

Poznámka 1. Referenční bod spuštění ( ) neleží na průběhu. Je tomu tak, protože
prodleva po spuštění je nastavena na 200 µs, což znamená, že spouštěč
se spustí 200 µs před referenčním bodem, některé v levé části rozsahu
zobrazení. Časová osa je nastavená tak, že referenční bod spuštění je
na 200 µs.

Poznámka 2. Prodleva před spuštěním je nastavena na 25%, díky čemuž se
referenční bod spuštění zobrazí na 25%, napříč zobrazením, po levé
straně.

Poznámka 3. PicoScope omezuje prodlevu spuštění na referenčním bodu na
vícenásobek doby záznamu. Jakmile tohoto limitu dosáhnete, program
Vám neumožní zvýšit prodlevu před spuštěním a pokud svoji prodlevu
po spuštění zvýšíte, PicoScope sníží prodlevu před spuštěním a zastaví
se při překročení limitu. Násobek je ve většině režimů zpravidla 100 a
1 v režimu ETS.
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9.5 Načasování spuštění (část 2)
“Načasování spuštění (část 1)“ představené v konceptech zpoždění před spuštěním a
zpoždění po spuštění. Nákres níže zobrazí, jak spolu souvisí.

Zpoždění před spuštěním umístí rozsah zobrazení ve vztahu k referenčnímu bodu
spuštění, takže si můžete vybrat, jaká část průběhu musí být před referenčním bodem
a jaká část po něm.

Zpoždění po spuštění je něco jako opožděné spuštění konvenčního osciloskopu.
PicoScope čeká na tento čas po spuštění události ještě než nakreslí referenční bod
spuštění. Zařízení mají omezení počtu vzorkovacích intervalů, které mohou uplynout
mezi událostí spuštění a koncem záznamu, takže software může nastavit zpožděním
před spuštěním a uchovat ho tak v tomto limitu.

Tip: Pokud jste nastavili zpoždění po spuštění, můžete kliknout na tlačítko po spuštění
zatímco rozsah je spuštěný chcete-li ho spustit mezi zobrazením události pro spuštění
a referenčního bodu spuštění.
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9.6 Tabulka funkcí zařízení
Některé funkce PicoScope 6 vyžadují speciální hardware a proto nejsou na všech
zařízeních k dispozici. Dostupnost funkcí je k dispozici v tabulce níže. Více údajů viz
datový list.

Série / Model DC BW LPF 50Ω FC GEN SWP AWG

ADC-212 [7] a
USB DrDAQ a a
PicoLog 1000

PicoScope 2000 [1] [1] [1]

PicoScope 2000A [3] a a a
PicoScope 2000 MSO a a a
PicoScope 3000 a a [4]

PicoScope 3000 A/B a a a a a
PicoScope 3000 MSO a a a a a
PicoScope 4000 a [5] [6] a [6]

PicoScope 5000 a a a a
PicoScope 5000 A/B a a a a a a
PicoScope 6000 a a a a a a a
PicoScope 6000 A/B/C/D a a a a a a a

Série / Model DIN EXT AUX ADV RNT RAP SGT FR

ADC-212 [7]

USB DrDAQ

PicoLog 1000

PicoScope 2000 2. [1] 2. 2.

PicoScope 2000A a [3] [3]

PicoScope 2000 MSO a a a a
PicoScope 3000 a
PicoScope 3000 A/B a a a a a
PicoScope 3000 MSO a a a a a
PicoScope 4000 [7] a a a [5]

PicoScope 5000 a a a a
PicoScope 5000 A/B a a a a a a
PicoScope 6000 a a a a a
PicoScope 6000 A/B/C/D a a a a a

1. pouze 2204 až 2208.
2. pouze 2206 až 2208.
3. Pouze 2206A, 2207A a 2208A.
4. Pouze 3205 a 3206y.
5. Pouze 4223, 4224, 4423 a 4424.
6. Pouze 4226 a 4227.
7. Pouze 4226, 4227 a 4262.
8. Pouze pro software PicoScope

Automotive.

50Ω Vstupy 50 Ω
ADV Pokročilé spouštěče
AWG Generátor libovolného průběhu
AUX Pomocný vstup/výstup
BW Omezovač šířky pásma
DC Nastavení posunu DC
DIN Digitální vstupy
EXT Vnější aktivační vstup
FR Flexibilní rozlišení
FC Frekvenční čítač
GEN Generátor signálu
LPF Filtrování dolní propusti
RAP Rychlé spouštění
RNT Spuštěný pulzní spuštěč
SGT Generátor signálu
SWP Režim generátoru signálu
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9.7 Syntax příkazového řádku
PicoScope lze spustit z příkazového řádku Windows, umožní Vám spustit úkoly
manuálně nebo pomocí dávkovacího souboru nebo jiného programu.

Zobrazení GUI

PicoScope <filename>

<filename> Specifikuje jednotlivé soubory .psdata nebo

.pssettings.

Například: PicoScope C:\Temp\source.psdata

Chcete-li zobrazit nápovědu

PicoScope /?

Zobrazí nápovědu ke všem možnostem příkazového řádku.

Konverze souboru psdata

PicoScope /C,/c 

Konvertuje soubor psdata z jednoho formátu do druhého. Nemůže být použito s /

p[rint].

Syntaxe:

PicoScope /c[onvert] <names> [/d <names>] /f <format> [/q] 
[/b [<n>[:<m>]] | [all]] [/v <viewportname>]

<names> Specifikuje seznam jednoho nebo více adresářů nebo
souborů psdata. Zástupné znaky lze použít ke specifikací
více souborů. Je-li specifikován adresář, specifikují se
všechny soubory psdata v daném adresáři. Toto je
povinný argument.

/d <names> Destinace. Výchozí nastavení představuje vstupní soubor
s novou příponou.

/f <format> Formát destinace: csv, txt, png, bmp, gif, agif
[animovaný GIF], psdata, pssettings, mat [MATLAB].
Toto je povinný argument.

/q Tichý režim. Neptejte se před přepsáním souborů. Ve
výchozím nastavení je výzva.

/b [<n>[:<m>]]|all Číslo průběhu n, rozsah průběhu n až m nebo všechny
průběhy. Výchozím nastavením je aktuální průběh.

/v <viewportname> Zobrazit ke konverzi. Výchozí je aktuální zobrazení.

Příklad: 

PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Scope2
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Tisk zobrazení

PicoScope /P,/p

Tisk zobrazení do souboru psdata. Nelze použít s /c[onvert].

Syntaxe:

PicoScope /p[rint] <names> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <viewportname>]

<names> Specifikuje seznam jednoho nebo více adresářů nebo
souborů psdata. Zástupné znaky lze použít ke specifikací
více souborů. Je-li specifikován adresář, specifikují se
všechny soubory psdata v daném adresáři. Toto je
povinný argument.

/b [<n>[:<m>]]|all Číslo průběhu n, rozsah průběhu n až m nebo všechny
vyrovnávací paměti. Výchozí natavení je aktuální průběh.

/v <viewportname> Zobrazit ke konverzi. Výchozí je aktuální zobrazení.

Příklad: 

PicoScope /p C:\Temp\source.psdata /b 5:9 /v Scope2

Import poznámek

PicoScope /N,/n

Zkopíruje text ze specifikovaného souboru do části Poznámky.

Syntaxe:

PicoScope /n[otes] <notes filename> <filename>

<notes filename> Specifikuje jeden textový soubor.

<filename> Specifikuje jeden soubor psdata nebo pssettings.

Příklad: 

PicoScope/n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata

Spuštění automatizačního příkazu

 PicoScope /A,/a

Spustit makro na existujícím příkladu PicoScope 6.

Syntaxe:

PicoScope /a[utomation] <macro>

<macro> Cesta k souboru .psmacro obsahujícímu makro

Příklady: 

PicoScope /a MyMacro.psmacro
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9.8 Flexibilní výkon
Flexibilní systém pro zařízení PicoScope nabízí možnost výběru dvou zdrojů napájení:

USB kabel zapojený do portu USB
AC adaptér zapojený do zásuvky DC IN

Napájení přes USB

Pokud používáte napájení přes USB poprvé, PicoScope Vás upozorní, že napájení DC
není zapojeno:

V tomto okamžiku můžete připojit AC adaptér do zásuvky DC IN na osciloskopu nebo
si vyberte použití napájení přes USB. Pokud připojíte adaptér AC, dialogové okno se
automaticky zavře.

Existují dva způsoby připojení rozsahu k použití napájení přes USB:

Použijte dvouhlavý USB kabel určený k zapojení do dvou portů USB na Vašem
počítači nebo rozbočovač USB. Hodí se jakýkoli port USB, který splňuje specifikace
USB 2.0. Nelze použít nenapájený rozbočovač USB.
K připojení jednoho USB portu na Vašem počítači použijte dodaný standardní USB
kabel. Tento USB port musí být schopný zajistit 1000 mA. Hodí se porty USB na
většině plochy počítačů v plné velikosti. V případě pochybností si přečtěte technické
údaje výrobce počítače.

PicoScope oznámí tyto požadavky:
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Nedostačující napájení přes USB

V případě, že je k dispozici nedostačující napájení přes USB, PicoScope zobrazí toto
dialogové okno:

Buď proveďte přepojení do USB portu schopného dodat dostatečné napětí nebo
použijte dvouhlavý USB kabel nebo zapojte AC adaptér.

9.9 Glosář
AWG. Generátor libovolného průběhu (AWG) je okruh, který generuje průběh téměř
jakéhokoli tvaru. Je naprogramovaný datovým souborem, který dodá uživatel, a který
definuje výstupní napětí při počtu rovnoměrně rozmístěných bodů v čase. Okruh
používá tato data k rekonstrukci průběhu se specifikovanou amplitudou a frekvencí.

CSV. Hodnoty oddělené čárkami. Textový soubor obsahující data v tabulce oddělená
čárkami a řádky s označením konce řádku. Formát CSV se používá pro import a
export souborů libovolného průběhu PicoScope. Průběhy PicoScope také můžete
exportovat ve formátu CSV. Soubory CSV lze importovat do tabulek a ostatních
programů.

ETS. Ekvivalentní doba vzorkování. Způsob zvýšení efektivní rychlosti vzorkování. V
rozsahu zobrazení program zaznamená několik cyklů opakujícího se signálu, potom
zkombinuje výsledky tak, aby vytvořil samostatný průběh s rozlišením vyšším než v
případě samostatného záznamu. Chcete-li dosáhnout přesných výsledků signál musí
být dokonale opakované a aktivační událost musí být stabilní.

IEPE. Integrovaný piezoelektrický okruh. Typ snímače, zpravidla vestavěný k detekci
akcelerace, vibrací nebo zvuku a s vestavěným zesilovačem. Senzory IEPE lze použít
pouze se speciálními osciloskopy PicoScope, které mají kompatibilní vstupy IEBE.

Kanál. Rozsah zařízení má jeden nebo více kanálů, každý z nich má jeden signál.
Zařízení s vysokorychlostním rozsahem mají zpravidla jeden BNC konektor na kanál.

Mřížka. Uspořádání výřezů. Počet řádků nebo a počet sloupců může být 1, 2, 3
nebo 4.

MSO. Osciloskop se smíšeným signálem Nástroj, který zaznamená a zobrazí analogové
a digitální signály na stejném časovém základu.

Nástroj. Označení, které se zobrazí, když přejedete kurzorem myši nad některými
částmi obrazovky PicoScope, např. tlačítky, ovládacími prvky a pravítky.
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Osa. Čára označená měřením. PicoScope zobrazí jednu vertikální osu pro každý kanál,
který je aktivovaný v zobrazení, měření se provede ve voltech nebo jiných jednotkách.
Každé zobrazení má také jednu horizontální osu, která je označená v jednotkách čas
pro rozsah zobrazení nebo jednotkách frekvence pro zobrazení spektra.

Osciloskop pro PC. Měřící přístroj tvořený zařízením a softwarem PicoScope, který je
spuštěný na PC. Osciloskop pro PC má stejné funkce jako tradiční osciloskop, ale je
flexibilnější a cenově efektivnější. Jeho výkon můžete zlepšit aktualizací PC pomocí
standardních součástí z jiného obchodu s počítači nebo zakoupením nového zařízení a
software můžete aktualizovat stažením aktualizace od Pico Technology.

PC Data Logger. Měřicí přístroj skládající se z hardwarového rozhraní a softwaru
PicoLog, spuštěné na PC. Rovněž můžete použít zařízení se softwarem PicoScope a
vytvořit vícekanálový vstupní osciloskop.

Pravítko. Vertikální nebo horizontální přerušovaná čára, kterou lze přetáhnout na
místo průběhu ve zobrazení. PicoScope zobrazí úroveň signálu, časovou hodnotu nebo
hodnotu frekvence všech pravítek v poli Popisky k pravítku.

Progresivní režim. Za normálních okolností PicoScope překreslí průběh v rozsahu
zobrazení mnohokrát za sekundu. Při časovém základu pomalejším než 200 ms/div se
nicméně přepne do progresivního režimu. V tomto režimu PicoScope aktualizuje
zobrazení průběžně, při každém vývoji záznamu, a nečeká před aktualizací zobrazení
na dokončení záznamu.

Prostoj. Doba mezi koncem jednoho záznamu a zahájením dalšího. K získání
minimálního možného prostoje použijte režim spuštění, Rychlý.

Rastr. Horizontální a vertikální přerušované čáry v každém zobrazení. Pomáhají Vám
odhadnout amplitudu a čas nebo frekvenci funkcí na průběhu.

Režim Demo. Je-li PicoScope spuštěný když není zapojené žádné zařízení, umožní
Vám výběr „demo zařízení“, virtuální jednotky, kterou můžete použít k otestování
svého softwaru. Program je potom v režimu „demo“ (zkratka pro „demonstrační“).
Tento režim nabízí simulovaný, konfigurovatelný zdroj signálu pro každý vstupní kanál
demo zařízení.

Rozsah zařízení. Zařízení Pico Technology, které zapojíte do USB nebo paralelního
portu Vašeho počítače. S pomocí softwaru PicoScope se Váš počítač změní na
osciloskop pro PC.

Rozšíření rozlišení. Sběr vzorků rychleji než je požadováno, následně dochází ke
kombinaci nadbytečných vzorků zprůměrováním. Tato technika může zvýšit efektivní
rozlišení rozsahu zařízení, ppokud došlo k malému množství šumu na signálu. (Další
podrobnosti).

Sonda. Příslušenství, které se připojí k osciloskopu a vybere signál, který má být
změřen. Sondy jsou k dispozici pro jakoukoli formu signálu, ale rovněž přináší signál
napětí do osciloskopu. PicoScope má vestavěné definice standardních sond, ale také
Vám umožní definovat vlastní sondy.

Spojení AC. V tomto režimu odmítne zařízení velmi nízké frekvence okolo 1 Hz. To
Vám umožní použít plné rozlišení k přesnému změření signálů, a ignorovat jakýkoli DC
posun. V tomto režimu nemůžete změřit úroveň signálu vůči uzemnění.

Spojení DC. V tomto režimu měří zařízení úroveň signálu k signálu uzemnění. Zobrazí
komponenty DC a AC.



Návod k použití PicoScope 6 181

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena. psw.cs  r41

Spouštěč. Část osciloskopu, který monitoruje příchozí signál a rozhoduje, kdy začít
záznam. V závislosti na stavu spouštěče, který nastavíte, může se rozsah spustit, když
signál přejde limit nebo můžete počkat na splnění komplexnější podmínky.

Standardní odchylka. Statistická míra rozšíření sady vzorků. Standardní odchylka
sady  je definována jako:

kde je aritmetický průměr všech vzorků. Jednotky standardní hodnoty odchylky
jsou stejné jaky ty v případě originálních vzorků.

Vertikální rozlišení. Počet bitů, které zařízení používá k zobrazení úrovně signálu.
Toto číslo závisí na návrhu zařízení, ale v některých případech ho lze posílit pomocí 
rozšíření rozlišení.

Výřez. Zobrazení v okně PicoScope jsou uspořádána do mřížky, a každá obdélníková
oblast v mřížce se nazývá výřez.

Zaměření. PicoScope dokáže zobrazit několik zobrazení, ale pouze jedno zobrazení je
zaměřeno. Po kliknutí na tlačítko na panelu nástrojů je zpravidla ovlivněno pouze
zobrazení, které je zaměřené. Chcete-li zobrazení zaostřit, klikněte na něj.

Zobrazení. Prezentace dat ze zařízení. Zobrazení může být zobrazení rozsahu,
zobrazení XY nebo zobrazení spektra.
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Index

A
A logický operátor    145

AC napájení    90

Akcelerometr    104

Aktualizace    3, 3

Alarmy    35, 82

uložení při spuštění    163

Analogová intenzita    122

Analogový posun    105

Animovaný obrázek GIF    39

Automatická šířka sloupce    50

Autorská práva    3

AWG    179

B
Binární soubory, export    42

Bitový tok    132

C
Co je nového    2

CSV soubory, export    41

Č
Časová brána    29

Časová pravítka    12, 24

Časový rozdíl, jak měřit    151

Číslo verze    

hardware    99

software    1, 99

D
Datové soubory    

konvertování    102

Demo režim    135, 136, 179

Demo signály    

dialogové okno    136

nabídka    135

Demo zařízení    135

Dialogové okno Digitální nastavení    111

Dialogové okno Digitální spouštěč    144

Dialogové okno Generovat masku    86

Dialogové okno Import z kanálu    134

Dialogové okno Nastavení manuálních rozsahů    62

Dialogové okno Připojit zařízení    38, 101

Dialogové okno Rovnice    73

Dialogové okno Rozvržení vlastní mřížky    49

Dialogové okno Správa rozsahu    61

Dialogové okno Údaje o vozidle    46

Dialogové okno Upravit referenční průběh    80

Dialogové okno Upravit rozsah    63

Záložka Pokročilé    65

Dialogové okno Upravit stávající vlastní sondu    57

Dialogové okno Vyhledávání v tabulce se
škálováním    60

Dialogové okno Vytvořit novou vlastní sondu    56

Dialogové okno Způsob filtrování    66

Dialogové okno Způsob škálování    59

Digitální barva    122

Digitální vstupy    111, 175

Digitální výstupy    114

USB DrDAQ    117

Digitální zobrazení    14

kontextová nabídka    15

Doba doběhu    

limit    52

Doba náběhu    

limit    52

Doplňující (AUX) I/O    138

DrDAQ    115

Drobné pulzní spouštění    141

Důležité aplikace    3

E
Efektivní rozlišení    106

Ekvivalentní doba vzorkování    138

ETS    138, 179

a Pokročilé spouštění    140

Export dat    41

binární formát    42

formát textu    41

Externí spouštěč (EXT)    138, 175

F
Fázovací pravítka    19, 25

jednotky    27

oddíl    27

ovinutí    27

Filtr pro dolní pásmo    106

Filtrování    105

kanály    109

měření    21

statistika    52

Filtrování dolní propusti    66, 109, 175

Flexibilní rozlišení    175

Flexibilní výkon    178

Frekvence vzorkování    118
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Frekvenční čítač    104, 175

Frekvenční pravítka    24

Funkce okna    120, 172

Funkce zpoždění    73

G
Generátor libovolného průběhu    126

import z kanálu.    134

úprava okna    132

Generátor libovolných průběhů    

soubory    131

Generátor náhodných křivek    175

Generátor signálu    

dialogové okno    126

Režim rozkmitu    126, 175

spuštění    175

tlačítko    126

Typy průběhu    171

USB DrDAQ    130

Generovat masku    84

Glosář    179

H
Harmonické řízení měření    52

Horizontální osa    12, 16, 19

Hystereze    143

Ch
Chybějící události, nálezy    141

I
Interpolace    

lineární    91

sin(x)/x    91

Intervalové spouštění    140, 141

J
Jednotky času sběru    89

K
Kanál    179

výběr v zobrazení    47

Klávesa Dolů    38

Klávesa Nahoru    38

Klávesové zkratky    92, 147

Koncové spuštění    141

Konec    38

Kontrolka překročení    12, 104

Konvertování datových souborů    102, 176

Konverze souborů    102

Kopírovat    

jako obrázek    45

jako text    45

Kurzory (viz pravítka)    23, 24, 28

L
LED    

na USB DrDAQ    116

Limit pro měření    52

Limity, digitální vstup    111

Lissajousovy obrazce    16

List Vlastnosti    29

Lišta Postup    120

Logické spuštění    

dialogové okno    145

Logický operátor NAND    145

Logický operátor NOR    145

Logický operátor OR    145

Logický operátor XNOR    145

Logický operátor XOR    145

Logika spouštění    141

M
Makro    

spuštění z příkazového řádku    176

Záznam    87

Mapy klávesnic    93

Masky    

barvy    34, 96

Dialogové okno Knihovna    84

dialogové okno výběr    34

export    84

generovat    84

import    84

mnohoúhelníky    85

nabídka    84

úprava    85

v Navigátoru vyrovnávací pamětí    36

zobrazení    47

Matematické funkce    73

Matematické kanály    54, 69

dialogové okno    69

Knihovna    69

Načtený/á    69

přehled    31

tlačítko    104

ukládání    38

Vytvořen/o    69
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Max. (statistika)    21

Maximální počet průběhů    89

Menu Nápověda    99

Menu Nastavení při spuštění    44

Měření    94, 153

filtrování    21

nabídka    50

panel nástrojů    98, 125

pokročilé nastavení    52

přidání    21, 50, 51

rozsah    168

seznam typů    167

smazání    21, 50

spektrum    169

statistika    21

tabulka    21

úprava    21, 50

velikost písma    50

velikost záznamu    89

Měření - USA    94

Měření rozsahu    

AC volty    168

Čas cyklu    168

DC volty    168

Doba doběhu    168

Doba náběhu    168

Frekvence poklesu    168

Frekvence stoupání    168

Kmitočet    168

Maximum    168

Minimum    168

Od vrcholu k vrcholu    168

Pracovní cyklus    168

Šířka nízkého pulsu    168

Šířka vysokého pulsu    168

Měření spektra    

Amplituda na vrcholu    169

Celkový výkon    169

Frekvence na vrcholu    169

Intermodulační zkreslení (IMD)    169

Poměr mezi amplitudou základního signálu a
nejvyšší amplitudou šumu (SFDR)    169

Poměr signálu a šumu (SNR)    169

Úplné harmonické zkreslení (THD)    169

Úplné harmonické zkreslení plus šum (THD+N)
   169

Měřítka    

definice    179

Měřítko    8

tlačítko    108

Mezerník    137

Min. (statistika)    21

Mnohoúhelník    85

Možnosti kanálu    

nabídka    105

tlačítko    104

Možnosti spektra    

dialogové okno    120

přihrádky    120

režim zobrazení    120

stupnice    120

Mřížka    179

rozložení    47

rozvržení    49

MSO    179

nastavení    111

zobrazení    13

N
Nabídka Automobiil    100

Nabídka Nástroje    54

Nabídka Soubor    38

Nabídky    37

Napájení    178

Napájení DC IN    178

Napájení přes USB    178

Napájení z baterie    90

Napětí    90

Nastavení    

ukládání    38

Nastavení kanálu    

v listu Vlastnosti    29

Nástroj Normální výběr    147

Nástroj pro výběr, normální    147

Nástroj Rámeček zvětšení    147

Navigátor vyrovnávací pamětí    36

Nové funkce    2

Nulové hodnoty    106

O
Oblast poznámek    45

Obrázek uložit jako    39

Odpovědnost    3

Ochranné známky    3, 4

Omezovač šířky pásma    105, 175

Osa    12, 16, 19, 179

automaticky uspořádat    47

horizontální    12, 16, 19

měření    153

měřítko    108

posun    153

vertikální    12, 16, 19



Index186

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena.psw.cs r41

osa X, konfigurace    47

Osciloskop    7, 7

osciloskop pro PC    8

Osové škálování    106

ot./min.    28, 98

Otáčky za minutu    28

Otevřít soubor    38

Ovládací prvky Časového základu    118

Ovládání rozlišení    118

P
Panel nástrojů Kanály    

Série PicoLog 1000    113

standardní    104

USB DrDAQ    115

Panel nástrojů Nastavení záznamu    118

Panel nástrojů Navigace vyrovnávací paměti    124

Panel nástrojů Start/Stop    98, 137

Panely nástrojů    104

PicoScope 6    1, 2, 8

hlavní okno    11

jak používat    3, 6, 7

Pípnutí    82

Platné hrany, nálezy    141

Podpora    3

Pokročilá funkce    73

Pokročilé nastavení měření    52

Pokročilé spouštění    140

typy    175

Pokročilé spuštění    138

typy    141

Pole „Použito“    145

Pomalý přechod vzorkování    91

Pomocné (AUX) I/O    175

Popis nástroje Ukazatel    22

Popis tlačítka    179

Popisky k Frekvenci    24, 28

Poruchy, nálezy    141

Poslat kanál dozadu    108

Posouvání    148, 153

Posun    153

analogový    105

Posun DC    105, 175

Poznámky    45

Import z příkazového řádku    176

Pravítka    12, 16, 19

čas    12, 19

fáze    25

mazání    23, 24

napětí    12, 16, 19

nastavení    27

Popisky    28

Tlačítko uzamknutí    28

úchyty    12, 16, 19

Právní prohlášení    3

Prodleva „Po spuštění“    173

ovládání    138, 173

šipka    18

Prodleva spuštění    173

ovládání    138, 173

Progresivní režim    179

proměnná %čas%    82

proměnná %soubor%    82

proměnná %vyrovnávací paměť%    82

Prostoj    179

Průběh    7, 12

ukládání    38

Průměr (statistika)    21

Průvodce matematickým kanálem    

Dialogové okno Jednotky a rozsah    77

Dialogové okno Název a barvy    76

Dialogové okno Rovnice    73

Dialogové okno Úvod    72

Dokončené dialogové okno    78

přehled    71

Průvodce vlastní sondou    56

Dialogové okno Dokončeno    68

Dialogové okno ID sondy    67

Dialogové okno Nastavení manuálních rozsahů  
 62

Dialogové okno Správa rozsahu    61

Dialogové okno Upravit rozsah    63

Dialogové okno Upravit rozsah (záložka
Pokročilé)    65

Dialogové okno Upravit stávající vlastní sondu  
 57

Dialogové okno Vyhledávání v tabulce se
škálováním    60

Dialogové okno Výstupní jednotky sondy    58

Dialogové okno Vytvořit novou vlastní sondu  
 56

Dialogové okno Způsob škálování    59

Předvolby    54

barvy    96

dialogové okno    88

jazyk    94

klávesnice    92

obecné    89

režimy perzistence    98

režimy spektra    98

správa napájení    90

výběr zařízení    98

Výchozí nastavení tisku    95

vzorkování    91
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Předvolby    54

Záznamový kmitočet    90

Předvolby Barvy    96

Předvolby jazyka    94

Předvolby Sinx(x)/x    91

Předvolby Správy napájení    90

Předvolby vzorkování    91

Přenést kanál do popředí    108

Přiblížení    153

Panel nástrojů Přiblížení a posun    147

zpět    147

Přidání měření    51

Příkaz - osa X    16

Přístup    3

R
Rastr    12, 16, 19, 179

Referenční křivky    

přidání    47

Referenční průběhy    54

dialogové okno    79

Knihovna    79

Načtený/á    79

použité v rovnicích    73

prodleva    108

přehled    32

Resetovat dialogová okna „Znovu neukazovat“.  
 89

Režim perzistence    20

aktivace a deaktivace    98

možnosti    122

tlačítko    118

Režim rozkmitu    126, 175

Režim rozsahu    9

tlačítko    118

Režim spektra    9

aktivace a deaktivace    98

tlačítko    118

Režimy záznamu    9, 10

RGB LED na USB DrDAQ    116

Rozdíl frekvencí, měření    151

Rozdíl signálu, jak změřit    150

Rozsah řízení    104

Rozsah zařízení    179

Rozsah zobrazení    10, 12

Rozšíření rozlišení    105, 106, 179

Ruční nástroj    147

Rušivé hrany, nálezy    141

Rychlé spouštění    138, 175

Ř
Řízení spojkou    104

S
Série PicoLog 1000    113, 114

Sériové číslo    

osciloskopu    99

Sériové dekódování    33, 54

dialogové okno    81

Schránka    45

Signální pravítka    12, 16, 19, 23

Síťové napájení    90

Skupiny, digitální vstup    111

Sledování pravítek    28

Sonda    179

Dialogové okno ID    67

Dialogové okno Výstupní jednotky    58

vlastní    30

soubory .bmp    39

soubory .csv    39

soubory .gif    39

Soubory .mask    84

soubory .png    39

soubory .psdata    

konvertování    102, 176

ukládání    39

soubory .pskeys    93

soubory .psmaths    69, 73, 76

soubory .psreference    79

soubory .pssettings    39

soubory .txt    39

Soubory MATLAB    

export    42, 79

ukládání    39

Spouštěč    138, 173, 179

časování    173

digitální    144

dobrý pulz    141

duální    140

hrana    141

chybějící události    141

Interval    140, 141

logika    141

okno    141

panel nástrojů    138

pokročilý    138, 140

poruchy    141

referenční bod    173

režim ovládání    138
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Spouštěč    138, 173, 179

šířka impulzu    140, 141

výpadek    141

značka    17

Spouštěč okna    141

Spouštěč stavu    144

Spouštěč vzorce    144

Spouštění šířky impulzu    140, 141

Správce vlastní sondy    54

Spuštění    

panel nástrojů    98

Spuštění v případě výpadku    141

Spuštěný pulzní spouštěč    175

Standardní odchylka    21, 179

Statistika    21

Filtrování    52

Symboly    

červené upozornění    12

žlutá výstraha    31

Syntax příkazového řádku    176

Systém měření    

výběr    94

Systémové požadavky    5

T
Tabulka funkcí zařízení    175

Tabulka, export do    39

Testování limitu masky    34, 54

Jak    160

Textové soubory, export    39, 41

Tisk    38

náhled    38

předvolby    95

z menu    38

z příkazového řádku    176

Tlačítko Digitální vstupy    104, 111

Tlačítko Invertovat    31

Tlačítko Sestupná hrana    138

Tlačítko Vzestupná hrana    138

Tloušťka čáry    96

Trasování    7

U
Uložení při spuštění    163

Uložit jako    38

dialogové okno    39

Uložit při spuštění    82

Uložit soubor    38

Upravit dialogové okno Měření    51

Upravit menu    45

USB DrDAQ    115

Uspořádání kanálů    108

Uživatelská příručka    99

V
Vazební člen AC    179

Vazební člen DC    179

Vertikální osa    12, 16, 19

Vertikální rozlišení    179

Verze software    1

Vhodnost pro účel    3

Viry    3

Vlastní sondy    30

dialogové okno    55

ukládání    38

Vlastnosti    

zobrazení    47

Vrátit lupu    147

Vstupní impedance    104

Vstupy 50 Ω DC    104, 175

Vstupy IEPE    104

Všeobecné předvolby    89

Vyhlazování    91

Výchozí nastavení tisku    95

Vyrovnávací paměti s průběhy    

počet    89

Výřez    179

Výstražný symbol    104

červená    12

žlutý    31

Výstražný symbol kanálu    31

Výstup PWM    

Série PicoLog 1000    114

USB DrDAQ    117

Využití    3

Z
Záložka Dekódování    33

Zaměření    179

Zařízení, jak provést změnu    149

Zavřít soubor    38

Záznam počtu    21

Záznam předvolby rychlosti    90

Zaznamenat předvolbu velikosti    89

Změna zařízení    149

Zobrazení    179

jako posunout    152

nabídka    47

povolení dílčího zobrazení    47

rozsah    12
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Zobrazení    179

spektrum    19

výběr kanálů    47

XY    16

Zobrazení spektra    10, 19

jak nastavit    155

Zobrazení XY    16

Z-pořadí    108

Zvětšení    

Přehled zvětšení    148

Zvukový soubor    82
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