
Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret.

Brugervejledning

psw.da r41

PC Oscilloskop Software

PicoScope® 6





IPicoScope 6 brugervejledning

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

Indholdsfortegnelse
1 Velkommen ................................................................................................................................ 1

2 PicoScope 6 oversigt ................................................................................................................... 2

3 Introduktion ............................................................................................................................... 3

1 Lovmæssig erklæring ........................................................................................................................... 3

2 Opgraderinger .................................................................................................................................... 3

3 Varemærker ....................................................................................................................................... 4

4 Sådan bruges denne brugervejledning .................................................................................................. 4

5 Systemkrav ......................................................................................................................................... 5

4 Brug af PicoScope for første gang ............................................................................................... 6

5 Grundbog for PicoScope og oscilloskop ..................................................................................... 7

1 Grundlæggende om oscilloskop ........................................................................................................... 7

2 Grundlæggende om PC oscilloskop ...................................................................................................... 8

3 Grundlæggende om PicoScope ............................................................................................................ 8

1 Optagelsestilstande ................................................................................................................. 9

2 Hvordan virker optagelsestilstande med visninger? ................................................................. 10

4 PicoScope-vindue .............................................................................................................................. 11

5 Oscilloskopvisnin  ............................................................................................................................. 12

6 MSO visning ...................................................................................................................................... 13

1 Digital visning ........................................................................................................................ 14

2 Digital kontekstmenu ............................................................................................................ 14

7 XY-visning ........................................................................................................................................ 15

8 Udløser-markøren ............................................................................................................................ 16

9 Efter-udløser pil ................................................................................................................................ 16

10 Spektrumvisning ............................................................................................................................. 17

11 Persistenstilstand ............................................................................................................................ 18

12 Målingstabel ................................................................................................................................... 19

13 Markør værktøjstip ......................................................................................................................... 20

14 Signallinealer .................................................................................................................................. 21

15 Tidslinealer ..................................................................................................................................... 22

16 Faselinealer ..................................................................................................................................... 23

17 Linealindstillinger ............................................................................................................................ 25

18 Linealmarkering .............................................................................................................................. 26

19 Frekvensmarkering ......................................................................................................................... 26

20 Egenskabsarket ............................................................................................................................... 27

21 Brugerdefinerede prober ................................................................................................................. 28

22 Matematikkanaler

 ....................................................................................................................... 29

23 Reference-kurveformer ................................................................................................................... 30

24 Seriel afkodning .............................................................................................................................. 31

25 Maskegrænsetest ............................................................................................................................ 32

26 Alarmer .......................................................................................................................................... 33

27 Bufferoversigt ................................................................................................................................. 34



IndholdsfortegnelseII

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret.psw.da r41

6 Menuer ..................................................................................................................................... 35

1 Filmenu ............................................................................................................................................ 36

1 Gem som dialogboks ............................................................................................................. 38

2 Startindstillinger menuen ....................................................................................................... 44

2 Rediger menuen ................................................................................................................................ 45

1 Notatområdet ...................................................................................................................... 46

2 Køretøjsdetaljer dialogboks (kun PicoScope Automotive) ....................................................... 46

3 Menuen visninger .............................................................................................................................. 47

1 Brugerdefineret gitter layout dialogboks ................................................................................ 49

4 Menuen Målinger .............................................................................................................................. 50

1 Dialog for Tilføj/Rediger måling ............................................................................................. 51

2 Avancerede måleindstillinger ................................................................................................. 52

5 Menuen Funktioner ........................................................................................................................... 54

1 Brugerdefinerede prober dialogboks ...................................................................................... 55

2 Matematikkanaler dialogboks ................................................................................................ 70

3 Reference-kurveformer dialogboks ......................................................................................... 80

4 Seriel afkodning dialogboks ................................................................................................... 82

5 Alarmer dialogboks ............................................................................................................... 83

6 Masker menuen .................................................................................................................... 85

7 Makro-optager ...................................................................................................................... 88

8 Præferencer dialogboks ......................................................................................................... 89

6 Menuen Hjælp ................................................................................................................................ 101

7 Automotive menu (kun til PicoScope Automotive) ........................................................................... 102

8 Tilslut enhed dialogboks .................................................................................................................. 103

9 Konvertering af filer i Windows Stifinder ......................................................................................... 104

7 Værktøjslinjer og taster .......................................................................................................... 106

1 Kanaler værktøjslinjen ..................................................................................................................... 106

1 indstillingsmenuen ............................................................................................................... 107

2 Digitale input-tasten ............................................................................................................ 113

2 Kanaler værktøjslinjen for PicoLog 1000 Serien ................................................................................ 115

1 PicoLog 1000-serien digital outputkontrol ............................................................................ 116

3 USB DrDAQ Kanaler værktøjslinjen ................................................................................................ 117

1 USB-DrDAQ RGB LED kontrol ............................................................................................ 118

2 USB-DrDAQ digitale udgange kontrol .................................................................................. 119

4 Opsætning af optagelse værktøjslinje ............................................................................................... 120

1 Spektrumindstillinger dialogboks ......................................................................................... 122

2 Persistensmuligheder dialogboks .......................................................................................... 124

5 Buffer navigationsværktøjslinje ........................................................................................................ 126

6 Målinger værktøjslinje ..................................................................................................................... 127

7 Signalgeneratortast ......................................................................................................................... 128

1 Signalgenerator dialogboks (PicoScope enheder) .................................................................. 128

2 Signalgenerator dialogboks (USB-DrDAQ) ........................................................................... 132

3 Arbitrære kurveformsfiler ................................................................................................... 133



IIIPicoScope 6 brugervejledning

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

4 Arbitrær kurveformsgenerator-vindue .................................................................................. 134

5 Demosignaler-menu ............................................................................................................. 137

6 Demosignaler dialogboks ..................................................................................................... 138

8 Start / Stop værktøjslinje ................................................................................................................. 138

9 Udløser værktøjsbjælken ................................................................................................................. 139

1 Dialogboksen Avanceret udløser .......................................................................................... 141

2 Avancerede udløsertyper ..................................................................................................... 142

10 Zoom og rulning toolbar ............................................................................................................... 148

1 Zoom oversigt .................................................................................................................... 149

8 Sådan... ................................................................................................................................... 150

1 Sådan skiftes der til en anden enhed ................................................................................................ 150

2 Sådan bruges linealer til at måle et signal ......................................................................................... 151

3 Hvordan man kan måle en tidsforskel .............................................................................................. 152

4 Sådan flyttes en visning .................................................................................................................... 153

5 Sådan skaleres og offsettes et signal ................................................................................................. 154

6 Sådan opsættes spektrumvisningen .................................................................................................. 156

7 Sådan finder du en fejl ved hjælp af persistenstilstand ....................................................................... 157

8 Hvordan man opsætter en maskegrænsetest .................................................................................... 161

9 Hvordan man gemmer på udløser .................................................................................................... 164

9 Reference ............................................................................................................................... 168

1 Måletyper ....................................................................................................................................... 168

1 Oscilloskopmålinger ............................................................................................................ 169

2 Spektrummålinger ............................................................................................................... 170

2 Signalgenerator kurveformstyper ..................................................................................................... 172

3 Spektrumvinduefunktioner .............................................................................................................. 173

4 Udløsertiming (del 1) ...................................................................................................................... 174

5 Udløsertiming (del 2) ...................................................................................................................... 175

6 Enhedsfunktionstabel ...................................................................................................................... 176

7 Kommandolinjesyntaks ................................................................................................................... 177

8 Fleksibel strøm ............................................................................................................................... 179

9 Ordliste .......................................................................................................................................... 181

Indeks ........................................................................................................................................ 185





PicoScope 6 brugervejledning 1

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

1 Velkommen
Velkommen til PicoScope 6, PC oscilloskop software fra Pico
Technology.

Med et oscilloskop fra Pico Technology,forvandler PicoScope din PC til
et kraftfuldt PC oscilloskop, med alle de samme funktioner og ydeevner
som et bænk-top oscilloskop til en brøkdel af omkostningerne.

Sådan bruges denne manual
Hvad er nyt i denne version?
Brug af PicoScope for første gang

 

Softwareversion: PicoScope R6.11.7 (Versionsnoter)

http://www.picotech.com/release-notes.html
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2 PicoScope 6 oversigt
PicoScope 6 er Pico Technologys software til PC oscilloskoper.

Højere ydeevne

Hurtigere optagelser, hvilket gør det nemmere at se hurtige signaler
Hurtigere databehandling
Bedre support til de seneste PicoScope USB oscilloskoper

Forbedret anvendelighed og udseende

Tydeligere grafik og tekst
Værktøjstips og hjælpemeddelelser til at forklare alle funktioner
Lette peg-og-klik værktøjer til panorering og zoom

Nye funktioner

Den nyeste Windows .NET
teknologi gør det muligt for
os at levere opdateringer
hurtigere

Flere visninger af de samme
data, med lette zoom og
panoreringsindstillinger for
hver visning

Brugertilpassede prober
håndtering gør det nemt for
dig at bruge din egen prober
og sensorer med PicoScope

Avancerede
udløserfunktioner inklusive
impuls, vindue og logik

Egenskabsark viser
letoverskueligt alle
indstillinger

Spektrumtilstand med en
fuldt optimeret
spektrumanalysator

Per kanal lowpass filtrering Matematikkanaler til at
oprette matematiske
funktioner for inputkanaler

Reference kurveformer til at
gemme kopier af
inputkanaler

Arbitrær kurveformsdesigner
til oscilloskoper med en
indbygget arbitrær
kurveformsgenerator

Hurtig udløsertilstand til at
fange en sekvens af
kurveformer med den
mindste mulige døde tid

Windows Explorer integration
til at vise filer som billeder
og konvertere til andre
formater

Kommandolinjefunktoner til
konvertering af filer

Zoom oversigt til hurtigt
justering af zoom for at vise
enhver del af kurveformen

Seriel afkodning til RS232,

I2C og andre formater, i
realtid

Maskegrænsetest for at vise
når et signal går uden for
området

Bufferoversigt til at søge i
kurveformsbufferen

Alarmer til at advare dig, når
en bestemt hændelse
indtræffer,
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3 Introduktion
PicoScope 6 er et omfattende softwareprogram for Pico Technology oscilloskoper.
Brugt sammen med en hardware-enhed, skaber PicoScope, et oscilloskop og en
spektrumanalyse på din PC.

PicoScope 6 understøtter enhederne vist i enhedsfunktionstabellen. Det kører på en
computer med Windows XP SP3 og op til Windows 8. (Se Systemkrav for yderligere
anbefalinger.)

Hvordan man bruger PicoScope 6

Introduktion: Se Brug af PicoScope for første gang, og Picoscope‹s funktioner.
For yderligere oplysninger: Se beskrivelser af menuer og værktøjslinjer, og
Reference afsnittet.
For trinvise selvstudier, se »Sådan« afsnittet.

3.1 Lovmæssig erklæring
Tildeling af licens. Materialet indeholdt i denne udgivelse er licenseret, ikke solgt.
Pico Technology Limited (»Pico«) giver en licens til den person, der installerer denne
software, med forbehold af nedenstående betingelser.

Adgang. Licenstager anerkender kun at give adgang til denne software til personer,
der er blevet informeret om og accepterer at overholde disse betingelser.

Brug. Softwaren i denne udgivelse er kun til brug med Pico produkter eller med data
indsamlet ved hjælp af Pico produkter.

Copyright. Pico hævder ophavsretten, og bevarer rettighederne til alt materiale
(software, dokumenter etc.) indeholdt i denne udgivelse. 

Ansvar. Pico og dets agenter kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader,
uanset hvordan de er forvoldt, relateret til brugen af Pico Techology udstyr eller
software, medmindre udelukket af statut.

Egnethed til formålet. Ikke to programmer er ens, så Pico kan ikke garantere, at
dets udstyr eller software er egnet til en given anvendelse. Det er derfor brugerens
ansvar at sikre, at produktet er velegnet til brugerens anvendelse.

Mission-kritiske anvendelser. Da softwaren kører på en computer, der muligvis
også kører andre softwareprodukter, og der kan opstå forstyrrelser fra disse andre
produkter, udelukker denne licens udtrykkeligt brug i »mission-kritiske« anvendelser,
for eksempel livsbevarende systemer.

Virus. Denne software blev løbende overvåges for virus under produktionen. Brugeren
er dog ansvarlig for at efterse softwaren for virus efter installation.

Support. Ingen software er nogen sinde fejlfrit, men hvis du ikke er tilfreds med
præstationen af denne software, bedes du kontakte vores tekniske
supportmedarbejdere.

3.2 Opgraderinger
Vi leverer gratisopgraderinger fra vores websted på www.picotech.com. Vi forbeholder
os retten til at kræve betaling for opdateringer eller udskiftninger sendt via fysiske
medier.

http://www.picotech.com
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3.3 Varemærker
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Pico teknologi,
PicoScope og PicoLog er internationalt registrerede varemærker.

3.4 Sådan bruges denne brugervejledning
Hvis du bruger en PDF-fremviser til at læse denne brugervejledning, kan du vende
siderne i brugervejledningen som om det var en bog, ved hjælp af tilbage og frem
tasterne i fremviseren. Disse taster skal se omtrent sådan ud:

 eller Tilbage

 eller Fremad

Du kan også udskrive hele brugervejledningen for læsning væk fra din computer. Led
efter en Udskriv tast, der ligner denne:

Udskriv

For din første introduktion til PicoScope foreslår vi, at du starter med disse emner:

Brug af PicoScope for første gang
Grundlæggende om oscilloskop
Grundlæggende om PC oscilloskop
Grundlæggende om PicoScope
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3.5 Systemkrav
For at sikre, at PicoScope fungerer korrekt, skal du have en computer med mindst
minimumsystemkravene for at køre dit Windows operativsystem, der skal være én af
versionerne der er anført i følgende tabel. Oscilloskopets ydelse vil være bedre med en
mere kraftfuld PC, og det vil drage fordel af en multi-core processor.

Objekt Minimum specifikation Anbefalede specifikationer

Operativsystem Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 eller
Windows 8

32-bit eller 64-bit version
Ikke Windows RT

Processor 300 MHz 1 GHz

Hukommelse 256 MB 512 MB

Ledig diskplads * 1 GB 2 GB

Porte USB 2.0-port

USB 2.0-port
(USB 2.0 Oscilloskoper)

USB 3.0-port
(USB 3.0 Oscilloskoper)

* PicoScope software bruger ikke al den diskplads, der er angivet i tabellen. Den
ledige plads påkræves for at Windows skal køre effektivt.
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4 Brug af PicoScope for første gang
Vi har designet PicoScope til at være så let som muligt at bruge, selv for nybegyndere
at oscilloskoper. Når du har fulgt de indledende trin nedenfor, vil du snart være på vej
til at blive PicoScope ekspert. 

1.

Installér softwaren. Indlæs den CD-ROM, der følger med
oscilloskopet og klik derefter på linket »Installér software« og følg
instrukserne på skærmen.

2.

Tilslut dit oscilloskop. Windows vil anerkende det og forberede
computeren til at arbejde med det. Vent indtil Windows fortæller
dig, at enheden er klar til brug.

3.
Klik på det nye PicoScope ikon på skrivebordet i Windows.

4.

PicoScope vil opdage dit oscilloskop og forberede sig på at vise en
kurveform. Den grønne Start tast vil blive fremhævet for at vise,
at PicoScope er klar.

5.

Tilslut et signal til et af oscilloskopets inputkanaler og se din første
kurveform! For at lære mere om PicoScope, læs venligst PicoScope
begynderguiden.

Problemer?

Hjælpen er lige ved hånden! Vores tekniske supportpersonale er altid klar til at
besvare dit telefonopkald i kontortiden (Se vores kontaktdetaljer). På andre
tidspunkter, kan du efterlade en besked på vores supportforum eller sende os en
e-mail.

http://www.picotech.com/support/
mailto:support@picotech.com
mailto:support@picotech.com


PicoScope 6 brugervejledning 7

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

5 Grundbog for PicoScope og oscilloskop
Dette kapitel forklarer de grundlæggende begreber, du skal vide, før du arbejder med
PicoScope software. Hvis du har brugt et oscilloskop før, så vil de fleste af disse
begreber være bekendte. Du kan springe over Grundlæggende om oscilloskop afsnittet
og gå direkte til PicoScope-specifikke oplysninger. Hvis du er nybegynder til
oscilloskoper, bedes du tage et par minutter på at læse i det mindste Grundlæggende
om oscilloskop og Grundlæggende om PicoScope sektionerne.

5.1 Grundlæggende om oscilloskop
Et oscilloskop er et måleinstrument, der viser en spændingsgraf over tid. For
eksempel viser billedet nedenfor en typisk visning på en oscilloskopskærm når en
varierende spænding bliver forbundet til en af dens inputkanaler. 

Oscilloskopvisninger læses altid fra venstre mod højre. Signalets spænding-tid
karakteristisk tegnes som en streg, der kaldes sporet. I dette eksempel er sporingen
blå og begynder på punkt A. Hvis du ser til venstre for dette punkt, vil du se tallet
»0,0« på spændings aksen, der fortæller dig, at spændingen er 0,0 V (volt). Hvis du
ser under punkt A, vil du se et andet nummer »0,0«, denne gang på tidsaksen, der
fortæller dig, at tiden er 0,0 ms (millisekunder) på dette punkt.

På punkt B, 0,25 millisekunder senere, er spændingen steget til en positiv spids på 0,8
volt. På punkt C, 0,75 millisekunder efter starten, er spændingen faldet til en negativ
spidst på –0.8 volt. Efter 1 millisekund er spændingen steget tilbage til 0,0 volt og en
ny cyklus begynder. Denne type af signal kaldes en sinusbølge, og er en af de
ubegrænsede udvalg af signaltyper, som du vil støde på.

De fleste oscilloskoper lader dig justere de vandrette og lodrette skalaer på visningen.
Den vertikale skala kaldes spændingsområdet (i det mindste i dette eksempel, selv
om skalaer i andre enheder, såsom milliampere, er muligt). Den vandrette skala
kaldes tidsbasen og er målt i enheder af tid - i dette eksempel, tusindedele af et
sekund.
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5.2 Grundlæggende om PC oscilloskop
Et PC oscilloskop er et måleinstrument, der består af et hardware oscilloskop og et
oscilloskopprogram på en PC. Oscilloskoper var oprindeligt selvstændige instrumenter
uden signalbehandling eller måleevner, og lagring var kun tilgængelig som dyrt
ekstraudstyr. Senere oscilloskoper begyndte at bruge ny digital teknologi for at indføre
flere funktioner, men de forblev meget specialiserede og dyre instrumenter. PC
oscilloskoper er det seneste skridt i udviklingen af oscilloskoper, der kombinerer
målestyrken fra Pico Technology oscilloskoper med bekvemmeligheden fra den PC, der
allerede er på dit skrivebord.

+ =
PC oscilloskop PC oscilloskop

5.3 Grundlæggende om PicoScope
PicoScope kan producere en simpel visning som eksempel i grundlæggende om
oscilloskop emnet, men det har også mange avancerede funktioner. Skærmbilledet
nedenfor viser PicoScope-vinduet. Klik på enhver af de understregede etiketter for at
lære mere. Se PicoScope vindueet for en forklaring af disse vigtige begreber.

Bemærk: Andre knapper kan vises i hovedvinduet i PicoScope, afhængig af
mulighederne i det tilsluttede oscilloskop og de indstillinger, der anvendes til
programmet PicoScope.
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5.3.1 Optagelsestilstande

PicoScope kan fungere i tre Optagelsestilstande: oscilloskoptilstand,
spektrumtilstandog persistenstilstand Tilstanden vælges med taster i Opsætning
af optagelse værktøjslinjen.

I oscilloskoptilstand, viser PicoScope hovedskærmen, optimerer sine indstillinger
til brug som et PC oscilloskop,og lader dig indstille optagelsestid direkte. Du kan
stadig vise en eller flere sekundære spektrumvisninger.

I spektrumtilstand viser PicoScope en generel spektrumskærm, optimerer sine
indstillinger for spectrumanalyse, og giver dig mulighed for direkte at indstille
frekvensområdet på samme måde som en dedikeret spektrumanalysator. Du kan
stadig vise en eller flere sekundære oscilloskopskærme.

I persistenstilstand, viser PicoScope en enkelt, ændret oscilloskopskærm, hvor
gamle kurveformer forbliver på skærmen i falmede farver, mens nye kurveformer
tegnes med lysere farver. Se også: Hvordan man finder en fejl med
persistenstilstand og dialogboksen for persistensindstillinger.

Når du gemme kurveformer og indstillinger, gemmer PicoScope kun data for den
tilstand, der er i brug i øjeblikket. Hvis du ønsker at gemme indstillinger for begge
optagelsestilstande, skal du skifte til den anden tilstand og gemme dine indstillinger
igen.

Se også: Hvordan virker optagelsestilstande med visninger?
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5.3.2 Hvordan virker optagelsestilstande med visninger?

Optagelsestilstand fortæller PicoScope om du er hovedsagelig interesseret i at se
kurveformer (oscilloskoptilstand) eller plotte frekvenser (spektrumtilstand). Når du
vælger en optagelsestilstand, indstiller PicoScope hardwaren korrekt og viser derefter
en Visning der matcher optagelsestilstanden (en oscilloskopvisning hvis du valgt
oscilloskoptilstand eller persistenstilstand, eller en spektrumvisning hvis du har valgt
spektrumtilstand). Resten af dette afsnit gælder ikke per persistenstilstand, som kun
tillader en enkelt visning.

Når PicoScope har vist dig den første visning, kan du, hvis du ønsker, tilføje flere
oscilloskop eller spektrum visninger, uanset hvilken optagelsestilstand du befinder dig
i. Du kan tilføje og fjerne så mange ekstra visninger, som du vil, så længe én visning
forbliver, der matcher optagelsestilstanden.

 Eksempler der viser hvordan du kan vælge optagelsestilstanden og åbne ekstra visninger
i PicoScope. Øverst: persistenstilstand (kun én visning). Midten: oscilloskoptilstand.

Nederst: spektrumtilstand.

Når du bruger en sekundær visningstype (en spektrumvisning i oscilloskoptilstand,
eller oscilloskopvisning i spektrumtilstand), kan du se data komprimeret vandret i
stedet for at data vises pænt som en primær visning. Du kan normalt løse dette ved
hjælp af zoomværktøjerne.
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5.4 PicoScope-vindue
PicoScope vinduet viser en blok af data opfanget fra oscilloskopet. Når du åbner
PicoScope første gang, indeholder det én oscilloskopvisning, men du kan tilføje flere
visninger ved at klikke på Tilføj visning i menuen Visninger. Skærmbilledet
nedenfor viser alle de vigtigste funktioner i PicoScope-vinduet. Klik på de
understregede etiketter for flere oplysninger.

For at arrangere visninger i PicoScope-vinduet

Hvis PicoScope vinduet indeholder mere end én visning, arrangerer PicoScope dem i et
gitter. Dette arrangeres automatisk, men du kan tilpasse det, hvis du ønsker. Hver
rektangulær plads i gitteret kaldes en visningsport. Du kan flytte en visning til en
anden visningsport ved at trække dets fanenavn (vis mig), men du kan ikke flytte det
uden for PicoScope-vinduet. Du kan også sætte mere end én visning i en visningsport,
ved at trække en visning og slippe den oven på den anden.

For yderligere muligheder, skal du højreklikke på en visning til at se menuen Vis, eller
vælge Visning fra menulinjen, og derefter vælge en af menuindstillinger for at
arrangere visningerne.
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5.5 Oscilloskopvisnin
En oscilloskopvisning viser data opfanget fra oscilloskopet som en graf af
signalamplitude mod tiden. (Se Grundlæggende om oscilloskop for mere om disse
begreber). PicoScope åbner med en enkelt visning, men du kan tilføje flere visninger
ved hjælp af menuen visninger. Som skærmen på en konventionel oscilloskop, viser
en oscilloskopvisning dig én eller flere bølgeformer med en fælles horisontale tidsakse,
med signalniveauet vist på en eller flere lodrette akser. Hver visning kan have så
mange bølgeformer som oscilloskopvisningen har kanaler. Klik på én af etiketterne
nedenfor for at lære mere om en funktion.

Oscilloskopvisning er tilgængelige uanset hvilken tilstand du er i - oscilloskoptilstand
eller spektrumtilstand.
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5.6 MSO visning
Anvendelighed: blandede signal oscilloskoper (kun MSOer)

MSO visninger viser blandede analoge og digitale data på den samme tidsbase. 

Digitale input-tast: Tænder og slukker for digital visning og åbner Digital
opsætningsdialogen.

Analog visning: Viser de analoge kanaler. Det samme som en standard
oscilloskopvisning.

Digital visning Viser de digitale kanaler og grupper. Se digital visning.

Splitter: Træk op og ned for at flytte partitionen mellem analoge og
digitale sektioner.
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5.6.1 Digital visning

Beliggenhed: MSO visning

Notat 1: Du kan høj reklikke på den digital visning for at få den Digitale
kontekstmenu.

Notat 2: Hvis den digitale visning ikke er synlig når det påkræves, så tjek, at (a)
den digitale input-tast er aktiveret og (b) mindst én digital kanal er valgt til visning i
den Digitale opsætningsdialog.

Digital kanal: Vises i den rækkefølge som de vises i den Digitale
opsætningsdialog, hvor de kan blive omdøbte.

Digital gruppe: Grupper oprettes og navngives i den Digitale
opsætningsdialog. Du kan udvide og skjule dem i den digital
visning ved hjælp af  og  tasterne.

5.6.2 Digital kontekstmenu

Placering: Højreklik på den digitale visning

Sub-
visning:

Analog: Se eller skjul den analoge oscilloskopvisning.
Digital: Se eller skjul den digitale oscilloskopvisning.
Også tilgængelige fra menuen Visninger.

Format: Det numeriske format i hvilken gruppeværdierne vises i den 
digitale oscilloskopvisning

Tegn
grupper:

Per værdier: Tegn grupper kun med overgange hvor værdien
ændres:

Per tidspunkt: Tegn grupper med overgange fordelte ligeligt i
tid, én gang pr prøvetagningsperioden. Normalt skal du zoome
ind for at se de enkelte overgange:

Per niveau: Tegn grupper som analoge niveauer afledt fra de
digitale data:
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5.7 XY-visning
En XY-visning viser, i sin simpleste form, en graf af én kanal plottet mod en anden.
XY-tilstand er nyttig til at vise fase relationer mellem periodiske signaler (ved hjælp af
Lissajous tal) og til plotning af I-V (nuværende spænding) egenskaber af elektroniske
komponenter.

I eksemplet ovenfor, er to forskellige periodiske signaler blevet fodret ind i de to
inputkanaler. Sporingens bløde kurve fortæller os, at inputtene er omkring eller
nøjagtige sinuskurver. De tre sløjfer i sporingen viser at kanal B har omkring tre gange
frekvensen af kanal A. Vi kan se at forholdet ikke er præcis tre fordi sporingen
langsomt roterer, selvom du ikke kan se det i dette statiske billede. Da en XY-visning
ikke har en tidsakse, fortæller det os noget om signalernes absolutte frekvenser. For at
måle frekvensen, har vi brug for at åbne en oscilloskopvisning.

Hvordan du opretter en XY-visning

Der er to måder at oprette en XY-visning på.

Brug Tilføj visning > XY kommandoen på den menuen Visninger. Dette tilføjer en
ny XY visning til PicoScope-vinduet uden at ændre det oprindelige oscilloskop- eller
spektrum visning eller visninger. Det vælger automatisk de to bedst egnede kanaler
til at placere på X og Y-akserne. Hvis det ønskes, kan du ændre X-aksens kanal-
tildeling ved hjælp af x-akse kommandoen (se nedenfor).

Brug x-aksen kommandoen på menuen Visninger. Dette konverterer den aktuelle
oscilloskopvisning til en XY-visning. Den bevarer de eksisterende Y-akser og lader
dig vælge enhver tilgængelig kanal for X-aksen. Med denne metode kan du endda
tildele en matematikkanal eller en reference-kurveform til X-aksen.
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5.8 Udløser-markøren
Udløser-markør trigger markør viser niveauet og timing af udløserpunktet.

Højden af markøren på den lodrette akse viser hvor udløseren er indstillet, og dens
position på tidsaksen viser den tid, hvor det opstår.

Du kan flytte udløser-markøren ved at trække den med musen eller for mere præcis
kontrol, ved hjælp af tasterne på Udløser værktøjslinjen.

Andre former for udløser-markør

Hvis spektrumvisningen er zoomet og panoreret således at udløserpunktet er væk fra
skærmen, vises off-screen udløsermarkøren (vist ovenfor) på siden af stregglasset for
at angive udløserniveau.

I efter-udløser forsinkelsestilstand, erudløser-markøren midlertidigt erstattet af
efter-udløser pilen mens du justerer efter-udløser forsinkelsen.

Når nogle avancerede udløsertyper er i brug, ændres udløsermarkøren til en
vinduemarkør, som viser de øverste og nederste udløsertærskler.

For mere information, se afsnittet om udløse timing.

5.9 Efter-udløser pil
Efter-udløser pilen er en modificeret form af udløsermarkøren der vises midlertidigt
på en oscilloskopvisning mens du opsætter en udløserforsinkelse, eller trækker
udløsermarkøren efter oprettelsen af en efter-udløser forsinkelse. (Hvad er
efter-udløser forsinkelse?)

Den venstre ende af pilen angiver udløserpunktet og
justeres med nul på tidsaksen. Hvis nul på tidsaksen er
uden for oscilloskopvisningen, vil den venstre ende af
efter-udløserpilen vises som dette:

Den højre ende af pilen (der midlertidigt erstatter udløsermarkøren) angiver udløser
referencepunktet.

Brug tasterne på Udløser værktøjslinjen til at opsætte en efter-udløser forsinkelse.
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5.10 Spektrumvisning
En spektrumvisning er en visning af data fra et oscilloskop. Et spektrum er et
diagram af signalniveauet på en lodret akse plottet mod frekvens på den vandrette
akse. PicoScope åbnes med oscilloskopvisning, men du kan tilføje en spektrumvisning
ved hjælp af menuen visninger. På samme måde som skærmen på en konventionel
spektrumanalysator, viser en spektrumvisning et eller flere spektrummer med en
fælles frekvens akse. Hver visning kan have så mange spektre som oscilloskopet har
kanaler. Klik på én af etiketterne nedenfor for at lære mere om en funktion.

I modsætning til oscilloskopvisningen er data i spektrumvisningen ikke klippet på
grænserne for rækkevidden vist på den lodrette akse, så du kan anvende akse
skalering eller forskydning for at se flere data. Lodrette akseetiketter leveres ikke til
data uden for hvad der anses for at være det ›nyttige‹ område, men linealer vil stadig
virke uden for dette område.

Oscilloskopvisning er tilgængelige uanset hvilken tilstand du er i - oscilloskoptilstand
eller spektrumtilstand.

For mere information, se: Hvordan du kan konfigurere spektrumvisningen og
spektrumindstillingsdialogen.
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5.11 Persistenstilstand
Persistenstilstand lægger flere kurveformer oven på den samme visning, med
hyppigere data eller nyere kurveformer tegnet i lysere farver end ældre. Dette er
nyttigt for at spotte fejl, når du har brug at se en sjælden fejlbegivenhed skjult i en
række gentagne normale begivenheder.

Aktiver persistenstilstand ved at klikke på Persistenstilstand-tasten  på
Opsætning af optagelse værktøjslinjen. Med persistensindstillingerne sat til deres
standardværdier, vil skærmen se cirka således ud:

Farverne angiver hyppigheden af data. Rød bruges til den højeste frekvens data, med
gul for mellemliggende frekvenser og blå for de mindst hyppige data. I ovenstående
eksempel tilbringer kurveformen det meste af sin tid i den røde region, men støj får
den til at vandre lejlighedsvis ind i regionerne blå og gul. Disse er standardfarverne,
men du kan ændre dem ved hjælp af Persistensmuligheder dialogen.

Dette eksempel viser persistenstilstand i sin mest basale form. Se 
Persistensmuligheder dialogen for måder at redigere visningen så den passer til dit
program, og hvordan man finder en fejl ved hjælp af persistenstilstand for et virkende
eksempel.
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5.12 Målingstabel
En målingstabel viser resultaterne af automatiske målinger. Hver visning kan have
sin egen tabel, og du kan tilføje, slette eller redigere målinger fra denne tabel.

Målinger tabelkolonner

Navn: Navnet på den måling, du valgte i Tilføj måling eller Rediger måling
dialogen. Et »F« efter navnet angiver, at statistik for denne måling er 
filtreret.

Spænd Delen af den kurveform eller spektrum, som du ønsker at måle. Dette er
»Helt spor« som standard.

Værdi Måling fra den nyeste opfangede live værdi.

Min Den mindste værdi af måling siden måling begyndte.

Max Den maksimale værdi af måling siden måling begyndte.

Gennem
snit.

Det aritmetiske gennemsnit af målinger fra de sidste n optagelser hvor n
sættes i den Generelt siden af Præferencer dialogboksen.

σ Standardafvigelsen af målinger fra sidste n optagelser hvor n sættes i
Generelt siden af Præferencer dialogboksen.

Optagel
sestal

Antallet af optagelser der bruges til at oprette statistikker ovenfor. Dette
starter ved 0 når udløser aktiveres og tæller op til antallet af optagelser
angivet i Generelt siden af Præferencer dialogboksen.

Tilføj, rediger eller slet målinger

Se: Målinger værktøjslinje.

For at ændre bredden på en målekolonne

Sørg først for at Automatisk kolonnebredde indstillingen er
ikke aktiveret i Målinger menuen. Hvis påkrævet, så klik for at
deaktivere den. Træk den lodrette skillelinje mellem
kolonneoverskrifterne for at ændre størrelsen på kolonnerne,
som vist i figuren.

 

For at ændre opdateringshastigheden af statistikker

Statistikker (Min, Max, gennemsnitlige, standardafvigelse) er baseret på antallet
af optagelser vist i Optagetal kolonnen. Du kan ændre det maksimale optagetal ved
hjælp af Optagestørrelse kontrollen i siden Generelt i Præferencer dialogboksen.
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5.13 Markør værktøjstip
Markør værktøjstippet er en boks, der viser de vandrette og lodrette akseværdier
for musemarkørens placering. Det vises midlertidigt, når du klikker på baggrund af en 
visning. 

Markør værktøjstip i oscilloskopsvisning
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5.14 Signallinealer
Signallinealer (undertiden kaldet markører) hjælper dig med at måle absolutte og
relative signalniveauer på en oscilloskop, XY eller spektrumvisning.

I oscilloskopvisningen foroven, er de to farvede firkanter til venstre for den lodrette
akse er lineal træk-håndtagene for kanal A. Træk en af disse nedad fra sin
hvileposition i det øverste venstre hjørne, og signallinealen (en vandret stiplet linje)
vil udvides fra den.

Når en eller flere signallinealer er i brug, vises linealmarkeringen. Dette er en tabel,
der viser alle signallinealens værdier. Hvis du lukker linealmarkeringen ved hjælp af 
Luk tasten, slettes alle linealer.

Signallinealer virker også i spektrum og XY visninger.

Lineal værktøjstip

Hvis du flytter musemarkøren hen over en af linealerne, viser PicoScope et værktøjstip
med linealtallet og signalniveauet på linealen. Du kan se et eksempel på dette i
billedet ovenfor.
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5.15 Tidslinealer
Tidslinealer måler tid på en oscilloskopvisning eller frekvens på en spektrumvisning.

I oscilloskopvisningen foroven, er de to hvide firkanter på tidsaksen håndtagene på
tidslinealerne. Når du trækker disse til højre fra nederste venstre hjørne, vil lodrette
stiplede linjer, kaldet tidslinealer vises. Linealerne arbejde på samme måde på en
spektrumvisning, men linealenmarkeringen viser deres horisontale positioner i enheder
af hyppighed i stedet for tid.

Lineal værktøjstip

Hvis du holder musemarkøren over en af linealerne, som vi gjorde i eksemplet
ovenfor, viser PicoScope et værktøjstip med linealtallet og den tidsmæssige værdi af
linealen.

Linealmarkering

Tabellen øverst i visningen er lineamarkeringen. I dette eksempel viser tabellen at
tidslineal 1 er på 148.0 mikrosekunder, lineal 2 er på 349.0 mikrosekunder og
forskellen mellem dem er 201.0 mikrosekunder. Et klik på Luk tasten på
linealmarkeringen vil også slette alle linealer.

Frekvensmarkering

Frekvensmarkeringen i nederste højre hjørne af en oscilloskopvisning viser 1/D,
hvor D er forskellen mellem to tidslinealer. Nøjagtigheden af denne beregning
afhænger af den nøjagtighed hvormed har du placeret linealerne. For større
nøjagtighed med periodiske signaler, brug frekvenssmåling funktionen indbygget i
PicoScope.
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5.16 Faselinealer
Beliggenhed: Oscilloskopvisning

Faselinealer bidrager til at måle timing af en cyklisk kurveform på en
oscilloskopvisning. I stedet for at måle i forhold til udløserpunktet, som tidslinealer
gør, måler faselinealer relativt til starten og slutningen på et tidsinterval, du angiver.
Målinger kan blive vist i grader, procent eller en brugerdefineret enhed valgt i 
linealindstillinger feltet.

For at bruge faselinealer, træk de to faselinealers håndtag over på kurveformen fra
deres inaktive placering, som vist nedenfor:

Når du har trukket begge faselinealer i position, vil oscilloskopvisningen se således ud
(vi har også tilføjet to tidslinealer, af en årsag som vil blive forklaret senere):
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I oscilloskopvisningen ovenfor, er de to faselinealer blevet trukket på plads til at
markere starten og slutningen af en cyklus. 

De normal start- og slutfase værdier på 0° og 360° er vist nedenfor linealerne og kan
redigeres til enhver brugerdefineret værdi. For eksempel, når du måler tider på en
fire-takts motor, er det sædvane at vise slutfasen som 720° da en cyklus består af to
rotationer af krumtapakslen.

Linealmarkering

Faselinealerne bliver kraftigere, når de bruges sammen med tidslinealer. Når begge
typer af linealer bruges sammen, som vist ovenfor, viser linealmarkeringen
placeringen af tidslinealerne i faseenheder samt tidsenheder. Hvis to tidlinealer er
placeret, viser markeringen også faseforskellen mellem dem. Lukning af
linealmarkeringen fjerner alle linealer, herunder faselinealer.
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5.17 Linealindstillinger
Beliggenhed: Udløser værktøjslinjen

Feltet linealindstillingerlader dig kontrollere både tidslinaler og faselinealer.

Fasevikling Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, sendes tidslinealers
værdier der er uden for intervallet opsat af faselinealerne tilbage i
dette område. For eksempel, hvis faselinealer er sat til 0° og 360°
, vil værdien af en tidslineal lige til højre for 360° faselineal være
0°, og værdien af en tidslineal lige til venstre for 0° faselinealen
vil være 359°. Hvis feltet ikke er markeret, er linealværdier
uhindrede.

Fasepartition Forhøjelse af denne værdi over 1 får mellemrummet mellem to
faselinealer til at blive partitioneret lige ind i det angivne antal
mellemrum. Intervallerne markeres af brudte linjer mellem
faselinealerne. Linjerne hjælper dig med at fortolke komplekse
kurveformer såsom vakuumtrykket fra en fire-takts motor med
indtag, komprimering, tænding og udstødningsfaser, eller en
kommuteret vekselstrømskurveform i en switch mode
strømforsyning.

Faselinealer med 4 partitioner

Enheder Du kan vælge mellem grader, procent eller brugertilpasset.
Brugertilpassetlader dig indtaste dine egne enhedssymboler
eller navne.
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5.18 Linealmarkering
Linealmarkeringen er en boks der viser placeringen af alle de linealer du har placeret
på visningen. Den vises automatisk, når du placerer en lineal på visningen:

Redigering

Du kan justere placeringen af en lineal ved at redigere enhver værdi i de første to
kolonner. For at indsætte et græsk µ ( mikro symbolet, hvilket betyder en milliontedel

eller x 10-6), skal du skrive bogstavet ›u‹.

Sporingslinealer

Når to linealer har været placeret på en kanal, vises låsetasten  ud for at linealen i
linealforklaringen. Hvis du klikker på denne tast, vil de to linealer spore hinanden: at

trække i en får den anden til at følge den, med et fast mellemrum. Tasten ændres til 
når linealerne er låst.

Råd: Hvis du vil konfigurere et par sporingslinealer med en kendt distance mellem
dem, klik først på låsetasten, og rediger derefter de to værdier i lineallegenden
således at linealerne har den ønskede afstand.

Faselinealer

Når faseliniealer er i brug, viser linealmarkeringen yderligere oplysninger.

Se også: frekvensmarkering.

5.19 Frekvensmarkering

Frekvensmarkeringen vises, når du har placeret to tidslinealer på en
oscilloskopvisning. Den viser 1 /D i hertz (SI-enheden for frekvens, lig med cyklusser
pr. sekund), hvor D er tidsforskellen mellem de to linealer. Du kan bruge dette til at
anslå hyppigheden af en periodisk kurveform, men du vil få mere præcise resultater
ved at oprette en frekvensmåling ved hjælp af Tilføj målinger tasten på målinger
værktøjslinjen.

For frekvenser op til 1.666 kHz frekvens, kan markeringen også vise frekvensen i RPM
(omdrejninger per minut). RPM visningen kan aktiveres eller deaktiveres i 
præferencer > funktioner dialogboksen.
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5.20 Egenskabsarket
Beliggenhed: Visninger > Se egenskaber

Formål: viser en oversigt over de indstillinger der anvendes af PicoScope 6

Egenskabsarket vises i højre side af PicoScope-vinduet.

Antal prøver. Antallet af prøver
optaget. Dette kan være lavere end
det tal, der er anmodet om i 
maksimale prøver kontrollen. Et tal i
parentes er antallet af interpolerede
prøver, hvis interpolering er aktiveret.

Vindue. Vinduefunktion anvendt på
dataene før beregning af spektret.
Dette er valgt i spektrumindstillinger
dialogen.

Tidsport. Antallet af prøver, som
PicoScope bruger til at beregne et
spektrum er lig med to gange antallet
af bins. Antallet af prøver er udtrykt
som et tidsinterval, kaldet tidsport. Det
måles fra starten af optagelsen.

Forbedr. opløsning (forbedring af
opløsning). Antallet af bits, herunder
Forbedring af opløsning, valgte i
kanalindstillingsdialogen.

Effektiv opløsning; gælder kun for 
fleksible opløsning oscilloskoper).
PicoScope forsøger værdien angivet af 
Hardware opløsning kontrollen i
Opsætning af optagelse værktøjslinjen,
men ved nogle spændingsintervaller
leverer hardwaren en lavere effektiv
opløsning. De tilgængelige opløsninger
er specificeret i databladet for
oscilloskopet.

Optagelseshastighed. Antallet af
kurveformer der fanges pr. sekund.
Vises kun i persistenstilstand.
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5.21 Brugerdefinerede prober
En probe er en transducer, måleenhed eller andet tilbehør, som du forbinder til en
inputkanal på dit oscilloskop. PicoScope har et indbygget bibliotek af typiske
probetyper, såsom x 1 og x 10 spændingsproberne, der anvendes med de fleste
oscilloskoper, men hvis din probe ikker er inkluderet i denne liste, kan du bruge 
Brugerdefinerede prober dialogboksen til at definere en ny. Brugerdefinerede sonder
kan have ethvert spændingsområde inden for oscilloskopets muligheder, kan vises i
enheder og har enten lineære eller ulineære egenskaber.

Brugerdefinerede probedefinitioner er især nyttige, når du ønsker at vise probens
output i andre enheder end volt, eller du vil angive lineære eller ulineære rettelser til
dataene.
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5.22 Matematikkanaler
Enmatematikkanal er en matematisk funktion af et eller flere inputsignaler.
Funktionen kan være så simpelt som »Inverter A«, der erstatter inverter tasten på et
konventionelt oscilloskop, eller en kompleks funktion, som du definerer. Den kan vises
i en oscilloskop-, XY- eller spektrum visning på samme måde som et input-signal, og
som et input-signal har den sin egen måleakse, skalering og forskydningstast og farve.
PicoScope 6 er et sæt af indbyggede matematikkanaler for de vigtigste funktioner,
herunder «A + B« (summen af A- og B-kanaler) og «A-B« (forskel mellem kanaler A
og B). Du kan også definere dine egne funktioner ved hjælp af den ligningsredigering,
eller indlæse foruddefinerede matematikkanaler fra filer.

Billedet nedenfor er en tre-trins guide til at anvende matematikkanaler:

1 Værktøjer > Matematikkanaler kommando. Klik her for at åbne
matematikkanaler dialogboksen, vist på øverst til højre i billedet ovenfor.

2. Matematikkanaler dialogboksen. Dette viser alle tilgængelige matematikkanaler.
I ovenstående eksempel vises kun de indbyggede funktioner.

3. Matematikkanaler. Når den er aktiveret, vises en matematikkanal i den valgte
oscilloskop- eller spektrum- visning. Du kan ændre dens skala og offset som med
enhver anden kanal. I eksemplet ovenfor, er den nye matematikkanal (nederst)
defineret som A-B, forskellen mellem input-kanaler (øverst) og B (i midten).

Du kan undertiden se en blinkende advarselssymbol-  -i bunden af
matematikkanalaksen. Det betyder, at kanalen ikke kan vises, fordi der mangler en
inputkilde. For eksempel sker dette hvis du aktiverer A + B funktionen mens
kanal B er sat til Off.



Grundbog for PicoScope og oscilloskop30

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret.psw.da r41

5.23 Reference-kurveformer
En reference-kurveform er en lagret kopi af et input-signal. Du kan danne en ved at
højreklikke på visningen, vælge Reference-kurveformer kommandoen og vælge
hvilken kanal du vil kopiere. Den kan vises i en oscilloskop- eller spektrumvisning på
samme måde som et input-signal, og som et input-signal har den sin egen måleakse, 
skalering og offset tast og farve. 

For mere kontrol over Reference-kurveformer, brug Reference-kurveformer
dialogboksen som vist nedenfor.

1 Reference-kurveformer tast. Klik her for at åbne Reference-kurveformer
dialogboksen, vist til højre i billedet ovenfor.

2. Reference-kurveformer dialogboksen. Dette viser alle tilgængelige inputkanaler
og reference-kurveformer. I ovenstående eksempel er inputkanalerne A og B er
tændt, så de vises i til rådighed sektionen. Bibliotek sektionen er tom til at
begynde med. 

3. Dublikat-tast. Når du vælge en inputkanal eller reference-kurveform og klikker på
denne knap, kopieres det valgte emne til bibliotek sektionen.

4. Biblioteksektion. Dette viser alle dine reference-kurveformer. Hver enkelt har et
afkrydsningsfelt, der bestemmer, hvorvidt kurveformen vises på displayet.

5. Reference-kurveform. Når den er aktiveret, vises en reference-kurveform i den
valgte oscilloskop- eller spektrum visning. Du kan ændre dens skala og offset som
med enhver anden kanal. I eksemplet ovenfor, er den nye reference-kurveform
(nederst) en kopi af kanal A.

6. Aksekontroltast. Åbnes en akseskalering dialogboks så du kan justere skalaen,
offset og forsinkelse for denne kurveform.
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5.24 Seriel afkodning
Du kan bruge PicoScope til at afkode data fra en seriel bus. I modsætning til en
konventionel bus analyzer, lader PicoScope dig se højt opløsning elektriske
bølgeformer på samme tid som data. Dataene er integreret i oscilloskopvisningen, så
der er ingen grund til at lære et nyt skærmlayout.

Hvordan man bruger den serielle afkodning

1 Vælg Værktøjer > Seriel afkodning menukommandoen.

2. Gennemfør seriel afkodning dialogboksen.

3. Vælg om du vil vise dataene i Visning, i vindue, eller begge dele.

4. Du kan afkode flere kanaler i forskellige formater samtidigt. Brug afkodningsfanen
under »I vinduet« datatabellen (vist på billedet ovenfor) til at vælge, hvilke
kanaldata der skal vises i tabellen.
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5.25 Maskegrænsetest
Maskegrænsetest er en funktion, der fortæller dig, hvornår en kurveform eller
spektrum går uden for et bestemt område, kaldet en maske, tegnet på
oscilloskopvisning eller spektrumvisning. PicoScope kan tegne masken automatisk ved
at spore en optaget kurveform, eller du kan gøre det manuelt. Maskegrænsetest er
nyttigt til at spotte intermitterende fejl under fejlfinding og til at finde defekte enheder
under produktionstest.

For at begynde, gå til PicoScope hovedmenuen og vælg Værktøjer > Masker > Tilføj
masker. Dette åbner dialogboksen maskebibliotek. Når du har valgt, indlæst, eller
lavet en maske, vises oscilloskopvisningen som følger:

(A) maske Viser det tilladte område (i hvidt) og det forbudte
område (i blåt). Højreklik på maskeområdet og vælg 
Rediger maske kommandoen for at komme til
Rediger maske dialogboksen. Du kan ændre
maskefarver med værktøjer > præferencer > farver
dialogboksen; tilføje, fjerne og gemme masker ved
hjælp af maskemenuen; og skjule og vise masker ved
hjælp af Visninger > masker menuen.

(B) fejlslagne kurveforme Hvis kurveformen kommer ind i det forbudte område,
tælles det som en fejl. Delen af kurveformen, der
forårsagede fejlen bliver fremhævet, og fortsætter på
displayet indtil optagelsen er genstartet.

(C) Målingstabel Antallet af fejl siden starten af det aktuelle oscilloskop
er vist i Målingstabellen. Du kan nulstille fejltællingen
ved at stoppe og genstarte optagelsen ved hjælp af 
Start/Stop-tasten. Målingstabellen kan vise andre
målinger på samme tid som maskefejltællingen.
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5.26 Alarmer
Alarmer er handlinger, som PicoScope kan programmeres til at udføre når visse
hændelser indtræffer. Brug Værktøjer > Alarmer kommandoen til at åbne
Alarm-dialogen, der konfigurerer denne funktion.

De begivenheder, der kan udløse en alarm er:

Optage - når oscilloskopet har optaget en komplet bølgeform eller blok af
bølgeformer.
Buffere er fulde - når bølgeform-bufferne bliver fulde.
Maskefejl - når en bølgeform ikke klarer en maskegrænsetest.

De handlinger, som PicoScope kan udføre er:

Bip
Afspil lyd
Stop optagelse
Genstart optagelse
Kør eksekverbar
Gem aktuel buffer
Gem alle buffere

Se Alarm-dialogen for flere detaljer.
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5.27 Bufferoversigt
PicoScope kurveformsbufferen kan rumme op til 10.000 kurveformer, afhængigt af
mængden af tilgængelig hukommelse i oscilloskopet. Bufferoversigthjælper dig med
at rulle gennem bufferen hurtigt for at finde den ønskede kurveform.

Til at begynde, skal du klikke på Bufferoversigt  tasten i Bufferoversigt
værktøjslinjen. Dette åbner Bufferoversigt vinduet:

Klik på et af de synlige kurveformer at bringe det til forsiden af oversigten til nærmere
eftersyn, eller brug tasterne:

Buffere at vise Hvis nogen af kanalerne anvender en maske, så kan du vælge
kanalen fra denne liste. Bufferoversigt vil derefter kun vise de
kurveformer der ikke klarede maskeprøven på den kanal.

Start: Rul til kurveform nummer 1.

Tilbage: Rul til den næste kurveform til venstre.

Zoom ind:
Ændrer skaleringen af kurveformer i Bufferoversigt visningen.
Der er tre zoomniveauer: 
Stor: Standardvisning. En kurveform fylder højden af vinduet.
Medium: en mellemstor kurveform over en række af små
kurveformer.
Lille: et gitter af små kurveformer. Klik på den øverste eller
nederste række af billeder for at rulle op eller ned i gitteret.

Zoom ud: 

Fremad: Rul til den næste kurveform til højre.

Slut:

Rul til den sidste kurveform i bufferen. (Antallet af kurveformer
afhænger af Værktøjer > Præferencer > Generelt >
maksimalt antal kurveformer indstillingen og på typen af
oscilloskop forbundet.)

Klik et vilkårligt sted på PicoScope vinduet for at lukke Bufferoversigt vinduet.
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6 Menuer
Menuer er den hurtigste måde at komme til Picoscopes vigtigste funktioner.
Menulnjen er altid til stede på toppen af PicoScopes store vindue, lige under vinduets
titellinje. Du kan klikke på et af menupunkterne, eller trykke på Alt tasten og derefter
navigere til menuen ved hjælp af piletasterne, eller trykke på Alt tasten efterfulgt af
det understregede bogstav i en af menupunkterne.

Listen over elementer i menulinjen kan variere afhængigt af de vinduer, du har åbne i
PicoScope.
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6.1 Filmenu
Beliggenhed: Menulinjen > Fil

Formål: giver adgang til fil input og output-operationer

 

Tilslut enhed. Denne kommando vises kun, når der ikke er tilsluttet et
oscilloskop. Den åbner Tilslut enheden dialogboksen, som gør det muligt at
vælge det oscilloskop du vil bruge.

Åbn. Lader dig vælge den fil, du vil åbne. PicoScope kan åbne .psdata og

.psd filer, der indeholder både kurveformsdata og oscilloskopindstillinger,

og .pssettings og .pss filer, der kun indeholder oscilloskopindstillinger. Du

kan oprette dine egne filer ved hjælp af Gem og Gem som...
kommandoerne, beskrevet nedenfor. Hvis filen er gemt ved hjælp af en
forskellig oscilloskopenhed end den, der er tilsluttet i øjeblikket, vil
PicoScope måske få brug for at ændre de gemte indstillinger så de passer til
den aktuelle enhed.

Tip: Brug Side op og Side ned tasterne til at bladre gennem alle
kurveformfiler i samme mappe.

Gem. Gemmer alle kurveformer med filnavnet der vises i titellinjen. Hvis du
ikke har angivet et filnavn endnu, anmoder dialogboksen Gem som dig om et
navn.

Gem som. Åbner dialogboksen Gem som, der lader dig gemme
indstillingerne, kurveformer, brugerdefinerede prober og matematikkanaler
for alle visninger i forskellige formater. Kun kurveformer for tilstanden der i
øjeblikket er i brug (oscilloskoptilstand eller spektrumtilstand) vil blive gemt.

I persistenstilstand kaldes denne kommando Gem persistens som og
gemmer kun data for denne tilstand.
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Startindstillingerne. Åbner Startindstillinger menuen.

Vis udskrift. Åbnes Vis udskrift vinduet, der lader dig se, hvordan dit
arbejdsområde bliver udskrevet, når du vælger Udskriv kommandoen.

Udskriv. Åbnes en standard Windows udskriftsdialog, hvor du kan vælge en
printer, angive udskriftsindstillingerne og derefter udskrive den valgte
visning.

Seneste filer. En liste over nyligt åbnede eller gemte filer. Denne liste
udarbejdes automatisk, men du kan tømme den ved hjælp af Filer siden i
præferencer dialogboksen.

Afslut. Luk PicoScope uden at gemme data.
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6.1.1 Gem som dialogboks

Beliggenhed: Fil > Gem alle kurveformer som eller Gem aktuel kurveform som

Formål: lader dig gemme dine kurveformer og indstillinger (herunder
brugerdefinerede prober og aktive matematikkanaler) til en fil i 
forskellige formater

Skriv dit valgte filnavn i filnavn feltet, og marker derefter et filformat i Gem som
type feltet. Du kan gemme data i følgende formater:

Datafiler (.psdata) Gemmer kurveformer og indstillinger fra det
aktuelle oscilloskop. Kan åbnes på enhver
computer, der kører PicoScope.

Filer med indstillinger (.pssettings) Gemmer alle indstillinger (men ikke
kurveformer) fra det aktuelle oscilloskop. Kan
åbnes på enhver computer, der kører
PicoScope.

CSV (semikolonseparerede) filer
(.csv)

Gemmer kurveformer som en tekstfil med
kommaseparerede værdier. Dette format er
velegnet til at importere til regneark som
Microsoft Excel. Den første værdi på hver linje
er tidsstemplet, og den efterfølges af en værdi
for hver aktiv kanal, herunder aktuelt viste
matematikkanaler. (Detaljer)

Tekst (tabulatorseparerede) filer
(.txt)

Gemmer kurveformer som en tekstfil med
tabulatorseparerede værdier. Værdierne er de
samme som dem i CSV-format. (Detaljer)
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Bitmapbilleder (.bmp) Gemmer et billede af kurveformer, 
stregglasset og linealer i Windows
BMP-format. Billedet er 800 pixels bredt og
600 pixels højt, 16 millioner farver og
ukomprimeret. BMP-filer er velegnet til at
importere til Windows DTP programmer.

GIF-billeder (.gif) Gemmer bølgeformer, stregglasset og linealer
i Compuserve GIF-format. Billedet er
800 pixels bredt og 600 pixels højt,
256 farver og komprimeret. GIF-filer
anvendes normalt til at illustrere websider.

Animeret GIF-billede (*.gif) Opretter et animeret GIF-billede, der viser
alle kurveformer i bufferen i rækkefølge. Hver
kurveform er formateret som i det enkelte GIF
format beskrevet ovenfor.

PNG-billeder (.png) Gemmer stregglasset, linealer og bølgeformer
i PNG-format. Billedet er 800 pixels bredt og
600 pixels højt, 16 millioner farver og
komprimeret.

MATLAB 4 filer (.mat) Gemmer kurveformsdata i MATLAB 4 format.

Indstillinger

De første tre indstillinger styrer, hvad der sker, når kurveformsbufferen indeholder
mere end én kurveform:

Alle kurveformsbuffere Gemmer alle kurveformer i en enkelt.PSDATA
fil. Efter indlæsning af filen, kan du gå
gennem kurveformerne ved hjælp af buffer
navigationsværktøjslinjen.

Kun nuværende kurveformsbuffer Gemmer den enkelt kurveform, der vises i
øjeblikket.

Kurveformsbuffere Gemme den angivne liste eller række af
kurveformer. Hver kurveform er identificeret
med indeksnummer. (for eksempel:

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

Kun zoomede områder Hvis kurveform er zoomet vandret, gem kun
den synlige del.
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6.1.1.1 Filformater for eksporterede data

PicoScope 6 kan eksportere rå data i enten tekst eller binær format:

Tekstbaseret fil formaters

Er nem at læse uden specialværktøj
Kan importeres til normale regnearksprogrammer
Filer er meget store, hvis der er mange eksempler i data (så filer er begrænset til
omkring 1 million værdier pr. kanal)

Tekstfilens formatdetaljer

Binær filformat

Filer forbliver relativt små og kan endda være komprimeret i visse situationer (dette
betyder, at mængden af gemte data er ubegrænset)
Enten kræves der et særligt program for at læse filer eller brugeren skal skrive et
program til at læse data fra filen

Hvis du har brug at gemme mere end 64 K værdier per kanal, så du skal bruge en

binær filformat såsom MATLAB® MAT-fil format.

Den binære fils formatdetaljer

Datatyper til lagring af PicoScope 6 data

Uanset om datatyperne blev indlæst fra en binær fil eller en tekstbaseret fil, anbefaler
vi følgende dataformater til lagring af værdierne, der er indlæst fra en PicoScope 6
datafil:

Indsamlede data (såsom spændinger) bør bruge 32-bit enkelt-præcision flydende
tal-datatyper.
Tider skal bruge 64-bit dobbelt-præcision flydende tal-datatyper.
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6.1.1.1.1 Tekstformater

Tekstformat filer eksporteret af PicoScope 6 er kodet i UTF-8 -format som standard.
Dette er et populært format, der er i stand til at repræsentere en lang række tegn,
mens det stadig bevarer en vis kompatibilitet med ASCII-tegnsættet, hvis kun
standard vesteuropæiske tegn og tal bruges i filen.

CSV (kommaseparerede værdier)

CSV-filer gemmer data i følgende format:

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

Der er et komma efter hver værdi på en linje for at repræsentere en kolonne af data,
og et vognretur i slutningen af linjen for at repræsentere en ny række med data.
Grænsen med 1 million værdier pr. kanal forhindrer at der skabes overdrevent store
filer.

Bemærk. CSV-filer er ikke det bedste valg af format, hvis du arbejder i et sprog, der
bruger kommategn som decimalseparator. I stedet, prøv at bruge det
tabulatorseparerede format, der fungerer næsten på samme måde.

Tabulatorsepareret

Tabulatorseparerede filer gemmer data i følgende format:

Tid
(µs)

Kanal A
(V)

Kanal B
(V)

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

Filerne har et tabulatortegn efter hver værdi på en linje for at repræsentere en
kolonne af data, og en vognretur i slutningen af linjen for at repræsentere en ny
række med data. Disse filer fungerer på alle sprog og er et godt valg til deling af data
internationalt. Grænsen med 1 million værdier pr. kanal forhindrer at der skabes
overdrevent store filer.

http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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6.1.1.1.2 Binære formater

PicoScope 6 kan eksportere data i version 4 af .mat binære filformatet. Det er et
åbent format og den fulde specifikation er frit tilgængelig fra www.mathworks.com
webstedet. PicoScope 6 gemmer data i MAT-fil-format på en særlig måde, som er
nærmere beskrevet nedenfor.

Importer til MATLAB

Indlæs filen til dit arbejdsområde ved hjælp af følgende syntaks:

load myfile

Hver kanals data er gemt i en matrix variabel, navngivet af kanalen. Så de indsamlede
data for kanalerne A til D ville være i fire arrays, kaldet A, B, C og D.

Der er kun ét sæt tidsdata for alle kanaler og dette indlæses i en af to mulige
formater:

1. Et starttidspunkt, et interval og en længde. Variabler kaldes Tstart, Tinterval og
Length.

2. En matrix af tider (bruges undertiden til ETS data). Tidsmatrixen kaldes for T.

Hvis tiderne er indlæst som Tstart, Tinterval og Length så kan du bruge følgende
kommando til at skabe den tilsvarende matrix at tider:

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

Bemærk: Størrelsen af den største fil, der kan åbnes af MATLAB, afhænger af
ressourcerne på computeren. Det er derfor muligt for PicoScope at skabe en MATLAB-
fil, som nogle installationer af MATLAB muligvis ikke kan åbne. Vær opmærksom på
denne risiko ved lagring af vigtige data.

Udforskning af filformatet

Den fulde filspecifikation, tilgængelig fra www.mathworks.com, er omfattende, så
denne guide beskriver ikke hele formatet. I stedet, beskriver denne guide nok af
formatet til at gøre det muligt at få data fra filen og bruge det i dit eget program.

De variabler, der er beskrevet ovenfor (under importerer til MATLAB) er gemt i en
serie af datablokke, hver efterfulgt af en overskrift. Hver variabel har sin egen
overskrift og datablok og de tilsvarende variabelnavne gemmes med dem (såsom A,
B, Tstart). De følgende afsnit beskriver hvordan du læser hver variabel fra filen.

Rækkefølgen af datablokke er ikke angivet, så programmer bør se på de variable
navne for at beslutte, hvilke variabel der indlæses i øjeblikket.

Overskriften
Filen består af en række datablokke efterfulgt af 20-byte overskrifter. Hver overskrift
indeholder fem 32-bit heltal (som beskrevet i tabellen nedenfor).

Bytes Værdi

0-3 Dataformat (0, 10 eller 20)

4-7 Antallet af værdier

8 – 11 1

12-15 0

16 – 19 Navnelængde

http://www.mathworks.com
http://www.mathworks.com
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Dataformat
Data-format i de første 4-byte beskriver typen af numeriske data i matrixen.

Værdi Beskrivelse

0 Dobbelt (64-bit flydende komma

10 Single (32-bit flydende komma)

20 Heltal (32-bit)

Antallet af værdier
Antallet af værdier er et 32-bit heltal, der beskriver antallet af numeriske værdier i
matrixen. Denne værdi kan være 1 for variabler, der kun beskriver én værdi; men for
en matrix med prøver eller tider, forvent, at dette er et stort tal.

Navnelængde
Navnelængden er længden af navnet på variablen som en null-terminated 1-byte pr.
tegn ASCII-streng. Det sidste null terminerende tegn (›\0‹) indgår i ‘Name length’, så
hvis variabelnavnet er »TStart« (samme som ›TStart\0‹) så vil navnelængde vil være
7.

Datablokken
Datablokken begynder med navnet på variablen (såsom A, Tinterval) og du bør
indlæse antallet af byte, der er beskrevet af ‹Navnelængde‹ -delen af overskriften
(ikke at forglemme, at den sidste byte i strengen er ‘\0’ hvis din programmeringssprog
har brug at tage hensyn til dette).

Den resterende del af datablokken er de faktiske data, selv, så indlæs antallet værdier,
der er beskrevet i ‹Antal af værdier‹-delen af overskriften. Husk at tage hensyn til
størrelsen af hver værdi som beskrevet i ‹dataformat‹-delen af overskriften.

Kanaldata såsom spændinger i variabler såsom A og B, gemmes som 32-bit
enkelt-præcision flydende tal-datatyper. Tider såsom Tstart, Tinterval og T gemmes
som 64-bit dobbelt-præcision flydende tal-datatyper. Længde gemmes som et 32-bit
heltal.
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6.1.2 Startindstillinger menuen

Beliggenhed: Fil > startindstillinger

Formål: gør det muligt at indlæse, gemme og gendanne PicoScope 6
startindstillinger

 

Gem startindstillingerne. Gemmer din aktuelle indstillinger til næste gang du
vælger Indlæs startindstillinger Disse indstillinger huskes fra en session af
PicoScope 6 til den næste.

Indlæs startindstillinger. Vender tilbage til de indstillinger, du har oprettet med
gem startindstillinger kommando.

Nulstil startindstillinger. Sletter de startindstillinger du oprettede med gem
startindstillinger kommandoen, og gendanner standardindstillingerne for
installationen.
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6.2 Rediger menuen
Beliggenhed: Menulinjen > Rediger
Formål: giver adgang til udklipsholder-relaterede og notatredigerings funktioner

Kopier som billede. Kopierer den aktive visning til udklipsholder som et
bitmapbillede. Du kan derefter indsætte billedet i et program, der accepterer
bitmapbilleder.

Kopier som tekst. Kopier dataene i den aktive visning til udklipsholder som tekst. Du
kan indsætte dataene i et regneark eller et andet program. Tekstformatet er det
samme som det, der bruges af dialogboksen Gem som når du vælger .txt format.

Kopier hele vinduet som billede. Dette kopierer et billede af PicoScope-vinduet til
udklipsholderen. Det leveres som en alternativ, der svarer til at trykke på Alt-PrtScn
for brugere af bærbare computere uden en PrtScn tast. Du kan indsætte billedet i alle
programmer, der kan vise billeder, såsom et tekstbehandlingsprogram eller desktop
publishing program.

Notater. Åbnes et Notatområde nederst i vinduet PicoScope. Du kan skrive eller
indsætte dine egne notater i dette område.

Detaljer. [Kun PicoScope Automotive] åbner Køretøjsdetaljer dialogboksen, som gør
det muligt at indtaste oplysninger om køretøjet under test.
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6.2.1 Notatområdet

Beliggenhed: Rediger > Notater

Formål: en tekstboks til at skrive dine egne notater

 

Et notatområde kan blive vist nederst i PicoScope vinduet. Du kan indtaste enhver
tekst du ønsker i dette område. Du kan også kopiere tekst fra et andet program og
indsætte det her.

6.2.2 Køretøjsdetaljer dialogboks (kun PicoScope Automotive)

Beliggenhed: Rediger > detaljer
Fil > gem

Formål: En database med køretøjer til at holde styr på dine kunder
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6.3 Menuen visninger
Beliggenhed: Menulinjen > Visninger, eller højreklik

på en visning

Formål: styrer layoutet af nuværende visning,
som er et rektangulært område af
PicoScope-vinduet, der viser
oscilloskopet, spektrum eller andre former
for data

Indholdet af menuen visninger kan variere afhængigt
af hvor du klikker og hvor mange der visninger er åbne.
Hvis den aktuelle visning indeholder en målingstabel, vil
en kombineret målingsmenu og visningsmenu vises.

Tilføj visning: Tilføj en visning af den valgte type
(oscilloskop , XY eller spektrum). I
automatisk gitterlayout-tilstand
(standard) omarrangerer
PicoScope gitteret for at give plads
for den nye visning, op til en
grænse på fire visninger.
Yderligere visninger vil blive
tilføjet som faner i eksisterende 
visningsporte. Hvis du har valgt et
fast gitterlayout, vil PicoScope
ikke ændre det.

Under-visning: (Kun til Blandet signal
oscilloskoper) tænder og slukker
den analoge visning og digitale
vinsing uafhængigt.

Omdøb visning: Du kan omdøbe den normale ›Oscilloskop‹ eller ›Spektrum‹
markør til en titel af dit valg.

Luk visning: Fjern en visning fra PicoScope-vinduet. I automatisk
gitterlayout-tilstand (standard), omarrangerer PicoScope
gitteret til bedst at anvende den resterende plads. I fast
gitterlayout-tilstand (hvis du har valgt et fast gitterlayout),
vil PicoScope ikke ændre gitteret.

Kanaler: Vælg, hvilke kanaler er synlige i den aktuelle visning. Hver
visning, når den er oprettet, viser alle input kanaler, men
du kan tænde eller slukke for dem ved hjælp af denne
kommando. Kun inputkanaler, der er aktiveret (ikke
indstillet til »Off« i Opsætning af kanaler værktøjslinjen) er
tilgængelige for visning. Kanalermenuen viser også en liste
over matematikkanaler og reference kurveformer. Du kan
vælge op til 8 kanaler i enhver visning.

X-aksen: Vælg enhver egnet kanal til at køre X-aksen. Som standard
repræsenterer X-aksen tid. Hvis du vælger et input kanal i
stedet, vil oscilloskopvisningen blive en XY-visning der
plotter et input mod et andet. En hurtigere måde at oprette
en XY-visning på, er at bruge tilføje visning kommandoen
(se ovenfor).
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Gitterlayout: Gitterlayout sættes som standard til »Automatisk« tilstand,
hvor PicoScope automatisk arrangerer visninger i et gitter.
Du kan også vælge ét af de standard gitterlayouts eller
oprette et brugerdefineret layout, som PicoScope vil
gemme, når du tilføjer eller fjerner visninger.

Arranger Gitterlayout: Juster gitterlayout så det passer til antallet af visninger.
Flytter enhver visning på faneblad til tomme visningsporte.
Tilsidesætter alle tidligere valg af gitterlayout.

Nulstil viste størrelser: Hvis du har ændret nogen af visningerne ved at trække de
lodrette eller vandrette separatorbjælker mellem
visningsporte, nulstiller denne indstilling alle visningsporte
til deres oprindelige størrelser.

Flyt visning til: Flyt en visning til en bestemt visningport. Du kan opnå
samme effekt ved at trække visningen med dets navn under
fanen og slippe det i en ny visningport. Se hvordan man
flytte en visning.

Arranger visninger: Hvis flere visninger er stablet i samme
visningport, flyt dem ind i deres egne
visningporte.

Automatisk opstilling afakser: Skalerer og forskyder alle spor for at udfylde
visningen og undgå overlapninger.

Nulstille layoutvisning: Nulstiller skalafaktoren og offset for den valgte
visning til deres standardværdier

Vis egenskaber: Viser egenskabsarket, som lister
oscilloskopindstillinger, der normalt er skjulte.

Reference-kurveformer: Kopier en af de tilgængelige kanaler til en ny
Reference-kurveform og tilføje den til visningen.

Masker: Vælg hvilken masker (Se maske grænse test) der er
synlige.

Tilføj måling: Se målingsmenu.
Rediger måling:
Slet måling:
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6.3.1 Brugerdefineret gitter layout dialogboks

Beliggenhed: højreklik på visningen > menuen Visninger > GitterLayout >
brugerdefineret layout...  
eller Visninger > GitterLayout

Formål: HvisGitter layout delen af menuen Visninger ikke indeholder det
ønskede layout, giver denne dialogboks yderligere indstillinger

Du kan arrangere visnings gitteret med ethvert antal rækker og kolonner op til 4
gange 4. Du kan derefter trække visningerne til forskellige steder i gitteret.
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6.4 Menuen Målinger
Beliggenhed: Menulinjen > målinger 

Formål: kontrol af målingstabellen 

Tilføj måling. Tilføjer en række til målingstabellen, og åbner Rediger
måling dialogboksen. Du kan også finde denne tast på Målinger
værktøjslinjen.

Rediger måling. Dette tager dig til Rediger måling dialogboksen. Du kan
finde denne tast på målinger værktøjslinejn, eller du kan redigere en
måling ved at dobbeltklikke på en række på målingstabellen.

Slet måling. Fjerner den valgte række fra målingstabellen. Du kan også
finde denne tast på Målinger værktøjslinej.

Gitter skriftstørrelse. Indstiller skriftstørrelsen for posterne i
målingstabellen.

Automatisk kolonnebredde. Hvis der trykkes på denne tast, vil
kolonnerne i målingstabellen løbende justeres for at passe til indholdet,
når tabellen ændres. Klik igen for at slippe tasten.
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6.4.1 Dialog for Tilføj/Rediger måling

Beliggenhed: Målinger værktøjsbjælke >  Tilføj måling eller  Rediger
måling-tast

Menuen visninger >  Tilføj måling eller  Rediger måling-tast
Dobbeltklik på en måling i målingstabel 

Formål:  Du kan tilføje en måling af en bølgeform til den valgte oversigt, eller
redigere en eksisterende måling

 

PicoScope opdaterer automatisk målingen, hver gang bølgeformen opdateres. Hvis
dette er den første måling for visningen, vil PicoScope oprette en ny målingstabel for
at vise måling; ellers vil det tilføje den nye måling til bunden af den eksisterende
tabel.

Kanaler Hvilke af oscilloskopets kanaler, der skal måles

Type PicoScope kan beregne et bredt udvalg af målinger for bølgeformer.
Se oscilloskopmålinger (til brug med oscillopvisninger) eller
spektrummålinger (til brug med spektrumvisninger).

Afsnit Mål hele sporet, kun afsnittet mellem linealer, eller eventuelt en
enkelt cyklus markeret af en af linealerne.

Avanceret Giver adgang til avancerede måleindstillinger.
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6.4.2 Avancerede måleindstillinger

Beliggenhed: Tilføj måling eller Rediger måling dialog > Avanceret

Formål: justerer parametre af visse målinger såsom filtrering og 
spektrumanalyse

Tærskel Visse målinger, som Stigetid og Faldetid, kan udføres ved
hjælp af forskellige tærskler. Vælg de passende værdier her.
Når man sammenligner stigninger og fald gange med
producentens specifikationer, er det vigtigt at bruge de samme
tærskler for alle målinger.

Spektrumområde Ved måling af spidsrelaterede parametre såsom »Spidsen af
frekvens« i en spektrumvisning, kan PicoScope søge efter en
spids tæt på den angivne lineal beliggenhed: Denne indstilling
fortæller PicoScope hvordan mange frekvensområder (bins) der
skal søges efter. Standard er 5, hvilket fortæller PicoScope at
søge fra 2 bins under til 2 bins over linealfrekvensen, hvilket
giver et samlet område på 5 bins, inklusive linealfrekvensen.
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Filterkontrol PicoScope kan lavpas-filtrere statistik for at producere mere
stabile og mere præcise tal. Filtrering er ikke tilgængelig for alle
måletyper.
Aktiver filteret -vælg for at aktivere lavpas-filtrering, hvis den
er tilgængelig. Et "F" vises efter målingens navn i 
målingstabellen.
Automatisk -vælg for at indstille low-pass filteregenskaberne
automatisk

Cutoff-frekvens Filterets cutoff-frekvens normaliseret til målingshastigheden
Rækkevidde: 0 til 0,5.

Filterstørrelse Antallet af prøver, der bruges til at konstruere filteret

Harmonisk kontrol Disse indstillinger gælder for forvrængningmålinger i 
spektrumvisninger. Du kan angive hvilke oversvingninger,
PicoScope bruger til disse målinger.

Højeste
oversvingning 

Den højeste oversvingning, der skal medtages ved beregningen
af forvrængningsstyrken

Søgeområde Antallet af bins at gennemsøge, centreret om den forventede
frekvens ved søgning after en harmonisk spids

Harmonisk støjgulv Signalspidser vil blive talt som harmoniske når de overskrider
dette niveau i dB.
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6.5 Menuen Funktioner
Beliggenhed: Menulinjen > Værktøjer 

Formål: giver adgang til diverse værktøjer til signalanalyse 

Brugerdefinerede prober: Definer nye prober og kopier, slet, flyt og
rediger eksisterende.

Matematikkanaler: Tilføj eller rediger en kanal, der er en matematisk
funktion af en eller flere andre kanaler.

Reference-kurveformer: Opret, indlæs eller gem en kanal som en kopi af
en eksisterende kanal.

Seriel afkodning: Afkod og vis indholdet af seriel datastrøm som CAN-bus.

Alarmer: Angiv handlinger der skal foretages ved visse begivenheder.

Masker: Udfør maskegrænsetest på en kurveform. Dette opdager når
kurveformen afgår fra en bestemt figur.

Makro-optager: Gemmer en hyppigt brugt sekvens af operationer.

Præferencer: Angiver forskellige indstillinger, der styrer Picoscopes adfærd.
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6.5.1 Brugerdefinerede prober dialogboks

Beliggenhed: Værktøjer > Brugerdefinerede prober, 

eller klik på Kanalfunktionertasten: 

Formål: lader dig vælge foruddefinerede prober og oprette brugerdefinerede
prober 

Udvalget af viste prober kan variere afhængigt af versionen af PicoScope software, du
bruger.

Forklaring af probelisten

Alle de prober, som PicoScope kender, er opført under tre hovedoverskrifter: 
Indbygget, Bibliotek og Indlæst. Probelisten bevares mellem sessioner, således at
PicoScope aldrig vil glemme dine brugerdefinerede prober, medmindre du sletter dem.

Indbyggede prober. De indbyggede prober leveres af Pico Technology og ændres
ikke, medmindre du downloader en autoriseret opdatering fra os. Som en
sikkerhedsforanstaltning, vil PicoScope ikke tillade dig at redigere eller slette disse
prober. Hvis du vil ændre en af dem, kan du kopiere den til biblioteket ved at klikke
på Duplikat, og derefter redigere kopien i dit bibliotek.

Biblioteksprober. Disse er de prober, som du har oprettet ved hjælp af nogen af
de metoder, der beskrives i dette emne. Du kan redigere, slette eller dublere alle
disse prober ved at klikke på den relevante knap i dialogboksen.

Indlæste prober. Prober i PicoScope datafiler (.psdata) eller indstillingsfiler

(.pssettings) som du har åbnet, vises her indtil du kopierer dem til biblioteket.

Du kan ikke redigere eller slette disse prober direkte, men du kan klikke på 
Duplikat for at kopiere dem til biblioteket hvor du kan redigere dem. Du kan også
importere prober fra de brugerdefinerede prober gemt i PicoScope 5 .psd og .pss

filerne, men disse mangler nogle af de funktioner, der leveres af PicoScope 6. (Se
"Opgradering fra PicoScope 5" for mere information.)
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Tilføj en ny probe til dit bibliotek

Du kan oprette en ny probe på tre måder:

1. Brug Duplikat tasten som beskrevet foroven.

2. Klik på Ny probe... for at definere en ny probe.

3. Klik på Importer for at indlæse en probedefinition fra en*.psprobe fil og tilføje

den til dit bibliotek. Disse filer leveres normalt af Pico, men du kan også oprette
dine egne ved at definere en ny sonde og derefter klikke på Eksporter.

Metoder 2 og 3 åbner den Guiden Brugerdefineret probe for at guide dig gennem
probedefinitionsprocessen.
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6.5.1.1 Guiden Brugerdefineret probe

Beliggenhed: Brugerdefineret probe dialogboksen > Ny probe 

Formål: giver mulighed for at definere brugerdefinerede prober og konfigurere
brugerdefinerede rækkevidder

Den første dialog i serien er enten Opret en ny brugerdefineret probe dialogboksen
eller Rediger en eksisterende brugerdefineret probe dialogboksen.

6.5.1.1.1 Opret ny brugerdefineret probe dialogboks

Beliggenhed: Brugerdefinerede prober dialogboks > Ny probe 

Formål: Introducerer dig til processen for at oprette en ny brugerdefineret probe 

Hvordan du bruger dialogboksen

Klik på Næste til at fortsætte til Uddataenheder for probe dialogboksen.
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6.5.1.1.2 Rediger en eksisterende brugerdefineret probe dialogboks

Beliggenhed: Brugerdefinerede prober dialogboksen > Rediger 

Formål: introducerer dig til processen til redigering af en eksisterende 
brugerdefineret probe 

Hvordan du bruger dialogboksen

Klik på Næste for at fortsætte til Uddataenheder for probe dialogboksen, hvor du kan
redigere den brugerdefinerede probe.

Klik på spring frem... hvis du allerede har konfigureret den brugerdefinerede probes
grundlæggende egenskaber og vil tilføje eller ændre et brugerdefineret område
manuelt.
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6.5.1.1.3 Uddataenheder for probe dialogboks

Beliggenhed: Opret ny brugerdefineret probe dialog > Næste 

Formål: lader dig vælge de enheder, som PicoScope bruger til at få vist output af
dine brugerdefinerede prober 

Hvordan du bruger dialogboksen

Forvælge en standard SI-enhed, skal du klikke på Brug standardenheden fra
listen og vælge en fra listen.
For at angive en brugerdefineret enhed, skal du klikke på Brug den
brugerdefineret enhed der er defineret nedenfor og skrive enhedens navn og
symbol.

Klik Næste for at fortsætte til skaleringsmetode dialogboksen.
Klik tilbage at vende tilbage til den Opret ny brugerdefineret probe dialogboksen
Hvis dette er en ny probe, eller rediger en eksisterende brugerdefineret probe
dialogboks hvis det er en eksisterende probe.
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6.5.1.1.4 Skaleringsmetode dialogboks

Beliggenhed: Probe outputenheder dialogboksen > næste 

Formål: lader dig definere den karakteristik, som PicoScope vil bruge til at
konvertere den brugerdefinerede probes spændingsoutput til en måling
på displayet 

Hvordan du bruger dialogboksen

Hvis du ikke har behov for nogen skalering eller offset, klik på Anvend ingen
skalering tasten.

Hvis proben kræver lineær skalering, skal du klikke på Brug lineær ligning -tasten
og indtaste gradienten (eller skaleringsfaktoren) m og offset af c i ligningen y = mx
+ c, hvor y er den viste værdi og x er probens spændingsoutput.

Hvis du ønsker at anvende en ikke-lineær funktion til probens output, skal du
vælge Brug en opslagstabel, derefter klikke på opret en opslagstabel tasten for
at oprette en ny opslagstabel. Dette vil tage dig til opslagstabel for skalering
dialogboksen.

Klik påNæste for at fortsætte til Områdehåndtering dialogboksen.
Klik tilbage for at vende tilbage til uddataenheder for probe dialogboksen.
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6.5.1.1.4.1 Opslagstabel skalering dialogboks

Beliggenhed: Skaleringsmetode dialogboks > Opret en opslagstabel eller
Rediger opslagstabel... 

Formål:  opretter en opslagstabel til at kalibrere en tilpasset probe

Rediger opslagstabellen

Først, vælg passende værdier i Inputsenheder og skalerede enheder rullelisterne.
For eksempel, hvis din sonde er en strømførende klemme, der udsender en millivolt pr.
ampere over området -600 til +600 ampere, så vælg Inputenheder af millivolt og
Output-enheder af ampere.

Derefter skal du indtaste nogle data i skaleringstabellen. Klik på den første tomme
celle i toppen af tabellen og skriv 
»-600«, tryk derefter på Tab tasten og skriv »-600«. Når du er klar til at angive det
næste par værdier, tryk på Tab tasten igen for at starte en ny række. Du kan også
højreklikke på tabellen for at få en mere detaljeret menu med indstillinger, som vist på
billedet. I eksemplet ovenfor, har vi angivet et lidt ulineært svar; Hvis svaret havde
været lineært så det ville have været lettere at bruge lineær indstillingen i 
skaleringsmetode dialogboksen.

Import/eksport

Ved hjælp af Import og eksport tasterne kan du udfylde opslagstabellen fra dataene
i en semikolonsepareret eller tabulatorsepareret tekstfil, og gemme opslagstabellen til
en ny fil.

Efterbehandling

Et klik på OK eller Annuller vil sende dig tilbage til skaleringsmetode dialogboksen.
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6.5.1.1.5 Områdehåndtering dialogboks

Beliggenhed:  Skaleringsmetode dialog > næste

Formål: giver dig mulighed for at tilsidesætte PicoScopes automatiske oprettelse
af område-funktion til brugerdefinerede prober. I de fleste tilfælde, vil
den automatiske procedure være tilstrækkelig. 

Hvordan du bruger dialogboksen

Hvis du vælger Lad software administrere mine intervaller for mig
automatisk, vil et klik på Næste tage dig til Identifikation af brugerdefineret probe
dialogboksen. Picoscopes automatiske intervaller bør være ideelle til de fleste
applikationer.

Hvis du vælger Jeg vil administrere brugerdefinerede probeområder
manuelt, vil et klik på Næste tage dig til Manuel opsætning af områder
dialogboksen.

Klik på Tilbage at vende tilbage til den Skaleringsmetode dialogboksen.

Hvad er Automatisk område?

Når Automatisk område funktionen vælges, overvåger PicoScope løbende
inputsignalet og justerer området når det er nødvendigt for at gøre det muligt at vise
signalet med maksimal opløsning. Denne funktion er tilgængelig for alle
standardområder, og kan kun bruges med brugerdefinerede intervaller, hvis du
vælger Lad software administrere mine områder for mig automatisk i denne
dialogboks.
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6.5.1.1.6 Manuel opsætning af områder dialogboks

Beliggenhed: Håndtering af områder dialogboksen > Avanceret > næste 

Formål: skaber områder manuelt til din brugerdefinerede probe 

Hvordan du bruger dialogboksen

Hvis du ønsker, kan du klikke på Autogenerering af områder og programmet vil
skabe et antal områder for den valgte enhed. Dette vil skabe den samme liste over
områder, som du ville have fået ved at vælge Lad softwaren administrere
områderne automatisk i den forrige dialogboks. Når du vælger et område, vil et
diagram under listen vise sit forhold til oscilloskopets inputområde — dette forklares
yderligere i dialogboksen Rediger område. Du kan derefter redigere områderne ved at
klikke på Rediger, eller du kan også tilføje et nyt område ved at klikke på Nyt
område. Begge disse taster fører dig til Rediger område dialogboksen.

Klik næste til at fortsætte til Filtermetode dialogboksen.

Klik tilbage at vende tilbage til Håndtering af områder dialogboksen.

Sådan bruges et nyt brugerdefineret område

Når du har oprettet
et brugerdefineret
område, vil det
fremgå af listen over
områder i kanaler
værktøjslinjen, som
dette:



Menuer64

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret.psw.da r41

6.5.1.1.6.1 Rediger udvalg dialogboks

Beliggenhed: Manuel opsætning af område dialogboksen > Rediger eller Nyt
område 

Formål: redigering af et manuelt område for en brugerdefineret probe 

Automatisk tilstand

Hvis du trykker ned på »automatisk« radioknappen, vil programmet automatisk
bestemme det bedste hardware inputområde for enheden når du ændrer de skalerede
områdegrænser. Dette er den bedste tilstand til brug for næsten alle områder. Du
bør sætte skalerede områdegrænser til de maksimale og minimale værdier du
ønsker at se på oscilloskopvisningen.

Fast områdetilstand

Hvis du trykker ned på »Hardware inputområde« radiotasten og vælger et hardware
inputområde fra rullemenuen, vil PicoScope derefter bruge det hardware inputområde
uanset hvilke skalerede områdegrænser du vælger. Angiv de øvre og lavere skalerede
områdegrænser, du ønsker skal vises på toppen og bunden af den lodrette akse i
Picoscope‹s oscilloskopvisning. 

Hvad er et inputområde?

Ey inputområde er signalområde, som regel i volt, på indgangskanal af oscilloskopet.
Dit skalerede område bør matche dette så tæt som muligt for at få mest muligt ud af
oscilloskopets opløsning.

Hvad er et skaleret område?

Det skalerede område er det område, der vises på den lodrette akse af
oscilloskopvisningen når proben er valgt.

Den skalering, du valgte på skaleringsmetode side definerer forholdet mellem
inputområdet og det skalerede område. Denne dialog lader dig opsætte områder til at
vise skaleret data på oscilloskopvisningen.
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Område udnyttelseslinjen

Dette diagram i bunden af dialogboksen viser, hvor godt oscilloskopet er afstemt med
det skalerede område

• Grøn - afsnittet af input området der anvendes af det skalerede område. Dette
bør være så stor som muligt for at maksimere brugen af oscilloskopets
enhedsadresser.

• Blå -områder af inputområdet som ikke bliver brugt. Disse angiver spildt
opløsning.

• Grey - dele af det skalerede område, der ikke er dækket af inputområdet. Disse
vil resultere i spildt plads på grafen. Område udnyttelse linjen kan ikke
repræsentere disse områder præcist, når ikke-lineær skalering bliver brugt, så
du bør altid teste skalerede områdegrænser på oscilloskopvisningen.

Fanen Avanceret

Efterbehandling
Et klik på OK eller annuller vil sende dig tilbage til Manuel opsætning af områder
dialogboksen.
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6.5.1.1.6.2 Rediger udvalg dialogboks (fanen Avanceret)

Beliggenhed: Manuel opsætning af område dialogboksen > Rediger eller Nyt
område > Avanceret fanen 

Formål: konfiguration af avancerede indstillinger for brugerdefinerede prober 

Disse indstillinger er til fabriksbrug og vi anbefaler, at du ikke ændrer dem.

Efterbehandling

Klik på OK eller annullér for at vende tilbage til Manuel opsætning af områder
dialogboksen.
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6.5.1.1.7 Filtermetode dialogboks

Beliggenhed: Manuel opsætning af områder dialogboksen > Næste 

Formål: opsætter lowpass filtrering for denne brugerdefinerede probe 

Denne dialog har samme virkning som at manuelt aktivere Lowpass filtrering
valgmuligheden i kanalindstillingsdialogen. Filtrering sker kun, hvis det tilsluttede
oscilloskop understøtter filtrering.

Tilbage: Gå til Manuel håndtering af område dialogboksen

Næste: Gå til Idenficering af brugerdefineret probe dialogboksen
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6.5.1.1.8 Identifikation af brugerdefineret probe dialogboks

Beliggenhed: Håndtering af områder dialogboksen > Næste 

Formål: Indtast tekst til at identificere den brugerdefinerede probe 

Hvordan du bruger dialogboksen

Klik på Tilbage for at vende tilbage til Filtermetode dialogboksen.

Probens navn vises på probelisten.
Beskrivelsen bruges ikke i den nuværende version af softwaren.

Udfyld tekstfelterne og klik på Næste for at fortsætte til Brugerdefineret probe færdig
dialogboksen.
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6.5.1.1.9 Brugerdefineret probe færdig dialogboks

Beliggenhed: Identifikation af brugerdefineret probe dialogboksen > Næste 

Formål: signalerer slutningen af den brugerdefinerede probes
opsætningsprocedure 

Hvordan du bruger dialogboksen

Klik på Tilbage at vende tilbage til Identifikation af brugerdefineret probe
dialogboksen.

Klik på Færdig for at acceptere brugerdefinerede probeindstillingerne og vende tilbage
til Brugerdefineret probe dialogboksen.



Menuer70

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret.psw.da r41

6.5.2 Matematikkanaler dialogboks

Beliggenhed: Værktøjer > Matematikkanaler 

Formål: at oprette, redigere og kontrollerere matematikkanaler, som er virtuelle
kanaler genereret af matematiske funktioner fra inputkanaler

Matematik-
kanalliste

Det vigtigste område af Matematikkanaler dialogboksen er
Matematikkanallisten, som viser alle de indbyggede, biblioteks
og indlæste matematikkanaler. For at vælge hvorvidt en kanal
vises i PicoScope vinduet, skal du klikke på det relevante
afkrydsningsfelt og derefter OK. Du kan have op til 8 kanaler i
en vilkårlig visning, herunder inputkanaler og matematikkanaler.
Hvis du forsøger at aktivere en 9. kanal, vil PicoScope åbne en
ny visning.

Indbygget: disse matematikkanaler er defineret af PicoScope og
kan ikke ændres.

Bibliotek: disse er matematikkanaler, du definerer ved hjælp af
Opret eller duplikat tasten, Rediger, eller indlæser med
Importer tasten.

Indlæst: disse er matematikkanaler til stede i alle PicoScope
indstillinger eller datafiler, som du har indlæst.

Opret Åbnes guiden Matematikkanal, som guider dig gennem
processen med at oprette eller redigere en matematikkanal. Den
nye kanal vises under »Bibliotek« i matematikkanallisten.
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Rediger Åbnes guiden Matematikkanal så du kan redigere den valgte
matematikkanal. Du skal først vælge en kanal i biblioteks delen
af matematikkanallisten. Hvis den kanal, du ønsker at
redigere er i Indbygget eller Indlæst sektionen, skal du først
kopiere den til Biblioteks sektionen ved at klikke på Dupliker,
derefter skal du vælge den og klikke på Rediger.

Slet Sletter permanent den valgte matematikkanal. Kun
matematikkanaler i Biblioteks sektionen kan slettes.

Dublikat Opretter en kopi af den valgte matematikkanal. Kopien placeres
i Biblioteks sektionen, fra hvor du kan redigere den ved at
klikke på Rediger.

Import: Åbner en .psmaths matematikkanalfil og placerer de

matematikkanaler den indeholder i Biblioteks sektionen.

Eksport: Gemmer alle matematikkanaler fra Biblioteks sektionen til en
ny .psmaths fil.
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6.5.2.1 Guiden Matematikkanal

Beliggenhed: Opret kanal værktøjslinje > Matematikkanaler tasten 

Formål: at oprette, redigere og kontrollere matematikkanaler, som er virtuelle
kanaler genereret af matematiske funktioner fra inputkanaler

1. Introduktion

2. Ligning

3. Kanalnavn

4. Enheder og udvalg

5. Færdig
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6.5.2.1.1 Guiden Matematikkanal Introduktion dialogboks

Beliggenhed: Matematikkanaler dialogboksen > Opret (hvis du ikke har markeret
afkrydsningsfeltet »Vis ikke denne introduktionsside igen«) 

Formål: introducerer guiden Matematikkanaler 
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6.5.2.1.2 Guiden Matematikkanal ligning dialogboks

Beliggenhed: Guiden Matematikkanal  

Formål: gør det muligt at angive eller redigere ligningen for en matematikkanal.
Du kan skrive direkte i ligningsfeltet eller klikke på Lommeregnertasten

og lade programmet indsætte symboler for dig. En rød fejlindikator 
vises til højre for ligningsfeltet, hvis ligningen indeholder en syntaksfejl. 

Basisvisning

Math kanal Wizard ligning dialog, basisvisning

Grundlæggende taster

Tast Ligning Beskrivelse
Ryd ligning. Rydder hele indholdet af
ligningsfeltet.
Ryd. Rydder det enkelte tegn til venstre for
markøren.

+ Tilføj

- Subtraher (eller ophæv)

* Gang

/ Divider

...
A...D Inputkanaler. Antallet af taster varierer efter

antallet af kanaler på dit oscilloskop.
{...}, T Andre operander. Viser en rullemenu over

tilgængelige input til ligninger, herunder reference
kurveformer og tid.

(...) Parenteser. Udtryk i parenteser vil blive evalueret
før udtrykkene på begge sider.
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Avanceret visning

Et klik på Advanced tasten afslører flere funktionsknapper, herunder trigonometriske
funktioner og logaritmer.

Guiden Matematikkanal ligning dialogboksen, Avanceret visning

Avancerede taster

Tast Ligning Beskrivelse
sqrt() Kvadratrod

^ Potens Forhøj x til potensen af y.

ln() Naturlig logaritme

abs() Absolut værdi

freq() Frekvens. Beregnet i hertz.

norm() Normalisere. PicoScope beregner de maksimale og minimale
værdier af argumentet over opfangningsperioden og skalaer og
forskyder derefter argumentet, således at det passer præcist til
området [0, + 1] enheder.

exp() Naturlig eksponent. Forhøjer e, basen af den naturlige logaritme
til potensen af x.

log() Logaritme. Base 10 logaritme.

derivative
()

Derivat. Beregnet for x-aksen. 

Bemærk: derivaten af et stikprøvesignal indeholder en stor
mængde af støj, så det er tilrådeligt at anvende digital lavpas-
filtrering til alle kanaler, der bruges som input til denne funktion.
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integral() Integral. Langs x-aksen.

min() Minimum. Negativ spids opdages af alle tidligere kurveformer.

max() Maksimum. Positiv spids opdages af alle tidligere kurveformer.

average()
Gennemsnit. Aritmetisk gennemsnit af alle tidligere kurveformer.

peak()
Spids opdages. Få vist maksimum til minimum område af alle
tidligere kurveformer.

pi
Pi. Forholdet mellem en cirkel omkreds med dens diameter.

Inverse. Ændrer sin, cos og tan tasterne til asin, acos og atan.

sin() Sinus. Operanden er i radianer.

cos() Cosinus. Operanden er i radianer.

tan() Tangent. Operanden er i radianer.

...
0..9 0 til 9. Decimaler.

. Decimaltegn

E Eksponent. aEb betydera × 10b.

Yderligere funktioner

Der er et par ligningsfunktioner, der kun kan indtastes ved hjælp af ligningsfeltet.

Hyperbolske funktioner. Du kan angive sinh(), cosh() og tanh() operatører for at
opnå hyperbolske funktioner.

Signum funktion. Tegnet () operatoren returnerer tegnet af dens input. Resultatet er
+1 når input er positivt, –1 når input er negativt, og 0, når input er 0.

Videre/forsinkelse. Tilføj [t] efter et kanalnavn for at skubbe det frem med t
sekunder. For eksempel, A[0,001] er lig med kanal A, avanceret med 1 millisekund,
og A [–0.001] er lig med kanal A forsinket med 1 millisekund.



PicoScope 6 brugervejledning 77

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

6.5.2.1.3 Guiden Matematikkanal navn dialogboks

Beliggenhed: Guiden Matematikkanal  

Formål: Lader dig angive eller redigere navnet og farven på en matematikkanal 

PicoScope sætter i første omgang navnet til ligningens tekst men du kan redigere det
til hvad du end vil. Navnet vises i kanallisten i matematikkanaler dialogboksen. Du kan
indstille farven på sporingen til en af standardfarverne i rullemenuen eller klikke på 
Brugertilpasset for at vælge enhver mulig farve tilladt i Windows.
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6.5.2.1.4 Guiden Matematikkanaler enheder og områder dialogboks

Beliggenhed: Guiden Matematikkanal  

Formål: lader dig angive måleenhederne og området af værdier der skal vises for
en matematikkanal 

Enheder, langt navn: Dette er kun til oplysningsformål.

Enheder, kort navn: Dette vil blive vist på målingsaksen oscilloskop og spektrum
visninger, i linealtabellen og i målingstabellen.

Område: Hvis du lader afkrydsningsfeltet være tomt, vil PicoScope vælge det mest
passende interval for målingsaksen. Hvis du foretrækker at indstille din egen værdier
for minimum og maksimum ekstremerne af målingsakses, så marker
afkrydsningsfeltet og skriv dem i Min og Max feltene.
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6.5.2.1.5 Guiden Matematikkanal færdig dialogboks

Beliggenhed: Guiden Matematikkanal  

Formål: viser du indstillingerne for den matematikkanal som du lige har oprettet
eller redigeret 

Tilbage. Klik på denne knap for at vende tilbage til tidligere dialoger i guiden
matematikkanal hvis du ønsker at ændre nogen af indstillingerne.

Færdig. Klik på denne knap for at acceptere de viste indstillinger og vende tilbage til
matematikkanaler dialogboksen. Hvis du ønsker at den nye eller redigerede kanal
vises på oscilloskop- eller spektrumvisningen, så husk at afkrydse det relevante
afkrydsningsfelt i kanallisten. Du kan ændre dem senere ved at klikke på 
matematikkanalertasten i Opret kanaler værktøjslinjen.
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6.5.3 Reference-kurveformer dialogboks

Beliggenhed: Værktøjer > Reference-kurveformer 

Formål: lader dig oprette, redigere og kontrollere reference-kurveformer, som er
gemte kopier af inputkanaler 

Reference-
kurveformer
liste

Det vigtigste område af Reference-kurveformer dialogboksen er
Reference-kurveformer listen, som viser alle de tilgængelige
inputkanaler og biblioteket og indlæste reference-kurveformer. For at
vælge hvorvidt en kurveform vises i PicoScope vinduet, skal du klikke
på det relevante afkrydsningsfelt og derefter OK. Du kan have op til
8 kanaler i en vilkårlig visning, herunder inputkanaler,
matematikkanaler og reference-kurveformer. Hvis du forsøger at
aktivere en 9. kanal, vil PicoScope åbne en ny visning.

Tilgængelige: disse inputkanaler er velegnet som kilder til
reference-kurveformer.

Bibliotek: disse er de reference-kurveformer, som du har defineret
ved hjælp af duplikat tasten eller indlæst med Import tasten.

Indlæst: disse er reference-kurveformer til stede i alle PicoScope
indstillinger eller datafiler, som du har indlæst.

Rediger Åbnes Rediger reference-kurveformer dialogboksen der tillader
dig at redigere den valgte reference-kurveform. Du skal først vælge
en kurveform i bibliotek sektionen af Reference-kurveformer
listen. Hvis kurveformen du vil redigere er i den Indlæste afdeling,
skal du først kopiere den til bibliotek sektionen ved at klikke på
duplikat, derefter skal du vælge den og klikke på Rediger.
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Slet Sletter permanent den valgte reference-kurveform. Kun reference-
kurveformer i biblioteksektionen kan blive slettet.

Dublikat Opretter en kopi af den valgte inputkanal eller reference-kurveform.
Kopien placeres i bibliotek sektionen, fra hvor du kan redigere den
ved at klikke på Rediger. En hurtigere måde at gøre det samme på,
er ved at højreklikke på visningen, vælge Reference-kurveformerr
og derefter klikke på den kanal, du vil kopiere.

Import: Åbner en .psreference reference-kurveformsfil og placerer de

kurveformer den indeholder i bibliotek sektionen.

Eksport: Gemmer alle reference-kurveformer fra bibliotek sektionen til en ny
.psreference eller MATLAB 4 .mat fil.

6.5.3.1 Rediger henvisning bølgeform dialog

Beliggenhed: Reference-kurveform dialogboksen > Rediger  

Formål: Lader dig redigere navnet og farven på en reference-kurveform 

Navn. PicoScope navngiver i første omgang kurveformen efter inputkanalen, der
bruges som kilde, men du kan redigere den til hvad du end vil. Her har vi
kaldt den »sinus«. Navnet vises på kurveformslisten i Reference-
kurveformer dialogboksen. 

Farve: Du kan indstille farven på sporingen til en af de standard farver i drop-
down-listen, eller klikke på Tilpas for at vælge en farve, der bruges i
Windows.
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6.5.4 Seriel afkodning dialogboks

Beliggenhed: Værktøjer > Serial afkodning 

Formål: lader dig vælge hvilke kanaler til at bruge til seriel afkodning og angiv
andre indstillinger  
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6.5.5 Alarmer dialogboks

Beliggenhed: Værktøjer > Alarmer 

Formål: giver adgang til alarmfunktionen, der angiver handlinger at udføre for
forskellige hændelser. 

Hændelse: Vælg den hændelse, der udløser alarmen:

Optag: Når en bølgeform bliver fanget. Hvis udløser er aktiveret,
svarer denne indstilling til en udløsende hændelse. Derfor kan du
bruge denne funktion til at gemme en fil for hver udløsende
begivenhed.

Buffere er fulde: Når antallet af bølgeformer i bølgeform-
bufferen når den maksimale bølgeformstælling.

Maskefejl: Når en kanal ikke klarer en masketest.

(Tiltag): Tilføj et tiltag til denne liste ved at klikke på Tilføj. Når den
angivne hændelse indtræffer, vil PicoScope udføre alle tiltag på
listen fra top til bund. 

BEMÆRK: For at udføre et tiltag, skal der markeres i
afkrydsningsfeltet.

Anvend: Opsætter endheden i overensstemmelse med indstillingerne i
denne dialogboks.

Tilføj: Tilføj en hændelse til tiltags- listen. Mulige hændelser er:

Bip: aktiver computerens indbyggede lydenhed. 64-bit PCere
omdirigere denne lyd til hovedtelefonens output.
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Afspil lyd: angiv navnet på en .wav lydfil til at spille.

Stands optagelse: svarer til at trykke på den røde Stop tast.

Genstart optagelse: svarer til at trykke på den grønne Start
tast Brug kun denne hvis Stop optagelse handlingen blev brugt
tidligere i listen.

Kør eksekverbar: Kør den angivne EXE, COM eller BAT
programfil. Du kan skrive %file% variablen efter programnavn for

at videregive navnet på den sidste fil gemt som et argument til
programmet. PicoScope vil stoppe optagelsen mens programmet
kører, og genoptage, når programmet afsluttes.

Gem aktuel buffer: gemmer den aktuelle bølgeform fra bufferen
som en .psdata, .pssettings, .csv eller .mat fil. Du kan bruge

%buffer% variablen til at indsætte buffer indeksnummeret i

filnavnet, eller %time% variablen til at indsætte tidspunktet for

indfangning.

Gem alle buffere: gemmer hele bølgeformsbufferen som en
.psdata, .pssettings, .csv eller .mat fil.
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6.5.6 Masker menuen

Beliggenhed: Værktøjer > Masker 
Formål: giver kontrol over Maskegraenetest 

Tilføj masker: Tilføj en maske til visningen ved hjælp af dialogboksen
maskebibliotek.

Ryd maske: Fjern masken fra visningen.

Gem maske: Gemmer den viste maske til disken som en .mask fil.

6.5.6.1 Maskebibliotek dialogboks

Beliggenhed: Værktøjer > masker
Formål: lader dig oprette, eksportere og importere masker for 

maskegrænsetest

Kanal: Vælg den kanal, du vil anvende masken til.

Tilgængelige
masker:

Biblioteks sektionen viser alle masker, du har gemt før og ikke slettet.
Indlæst sektionen viser alle masker i brug i øjeblikket.

Generer: Opret en ny maske baseret på den sidste kurveform optaget fra den
valgte kanal. Åner Generer maske dialogboksen.

Import: Indlæser en maske, der tidligere er blevet gemt som en .mask fil.

Eksport: Gemmer en maske som en .mask fil til senere import.

Anvend: Brug den valgte maske på den valgte kanal, men forbliv i 
Maskebibliotek dialogboksen.

OK: Brug den valgte maske på den valgte kanal og vend tilbage til 
oscilloskopvisningen.
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6.5.6.2 Redigering af en maske

For at redigere en maske i maskegrænsetest tilstand, højreklik på oscilloskopvisning
og vælg Rediger maske:

En maske består af en eller flere former, der kaldes polygoner. Klik på polygonen du
vil redigere. PicoScope vil derefter tegne redigeringshåndtag på den valgte
maskepolygon og vise maskeredigeringsboksen. Hvis du trækker i et af håndtagene for
at redigere polygonen, opdateres de statistiske resultater straks.

Maskeredigeringsboksen ser sådan ud:

Normal visning
Minimeret

visning

Hvis Redigeringsboksen ikke er umiddelbart synlig, kan den have været minimeret; i

så fald skal du klikke på tasten Gendan: . Hvis du redigerer koordinaterne for et
toppunkt, vil de statistiske resultater blive opdateret med det samme. Du kan også

eksportere masken til en .mask fil med tasten Eksporter: . Brug + og - tasterne for

at tilføje eller fjerne toppunkter. Minimeringstasten har sin sædvanlige funktion. For at
forlade maskeredigeringstilstanden, luk maskeredigeringsboksen med Luk (X)
symbolet.

For at tilføje eller fjerne en hel polygon, skal du højreklikke på oscilloskopvisningen og
vælge enten Tilføj maskepolygon eller Fjern maskepolygon kommandoen:
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6.5.6.3 Generer maske dialogboks

Beliggenhed: Dialogboksen maskebibliotek > Generer
Formål: lader dig indstille parametre for den automatisk genererede maske.

PicoScope vil derefter oprette en ny maske baseret på den sidste
opsamlede kurveform.

Navn: PicoScope vælger automatisk et navn til den nye maske. Du kan
redigere navnet i dette felt.

X Offset: Den vandrette afstand mellem kurveformen og masken.

 / Denne tast skifter offset-værdien mellem absolutte enheder
(SI) og relative enheder (% af fuld skala).

Denne tast nulstiller offset-værdien til standardfarven.

Y Offset: Den lodrette afstand mellem kurveformen og masken.
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6.5.7 Makro-optager

Beliggenhed: Værktøjer > Makro-optager

Formål: optager en sekvens af kommandoer der kan afspilles senere

Makro-optageren hjælper når du vil udføre en række kommandoer gentagne gange.
Den gemmer alle kommandoer til en .psmacro fil, som kan ændres ved hjælp af en

XML-editor.

Udfør i realtid: Afspil makroen med samme hastighed som når den blev
registreret. Uden denne indstilling bliver afspilning så
hurtig som muligt.

Bemærk: .psmacro filer kan også afspilles tilbage fra PicoScope kommandolinjen.
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6.5.8 Præferencer dialogboks

Beliggenhed: Værktøjer > præferencer 

Formål: Lader dig angive indstillinger for PicoScope software. Klik på en af
fanerne på billedet nedenfor for at lære mere.
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6.5.8.1 Siden Generelt

Beliggenhed: Værktøjer > præferencer > generelt

Formål: indeholder generelle kontrolelementer for PicoScope 

Nulstil dialogerne ›Vis ikke dette igen‹
Gendanner enhver manglende dialoger, som du bad PicoScope om ikke at vise igen.

Nulstil præferencer
Sætter alle præferencer tilbage til standardværdierne.

Kurveformsbuffer
Maksimale bølgeformer: Dette er det maksimale antal kurveformer, som
PicoScope gemmer i kurveformsbufferen. Du kan vælge et tal fra 1 til det
maksimalt tilladte af oscilloskopet, der er tilsluttet: Se oscilloskopets specifikationer
for detaljer). Det faktiske antal kurveformer gemt afhænger af den tilgængelige
hukommelse og antallet af prøver i hver kurveform.

Opsamlingstidsenheder
Ændrer tilstanden af tidsbase kontrollen i Opsætning af optagelse værktøjslinje.

Tider pr. division: tidsbase kontrollen viser tidsenheder pr. division - for
eksempel '5 ns /div'. De fleste laboratorium oscilloskoper viser tidsbaseindstillinger
på denne måde.

Total opsamlingstid: Tidsbase kontrol viser tidsenheder for hele bredden af
oscilloskopvisningen - for eksempel › 50 ns.

Målingsstatistik
Antal af optagelser - antallet af successive optagelser som PicoScope bruger til at
beregne statistik i målinger tabellen. Et større antal producerer mere præcise
statistikker, men de bliver ikke opdateret så ofte.
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6.5.8.2 Siden Strømstyring

Beliggenhed: Værktøjer > præferencer > strømstyring

Formål: Styrer funktioner af oscilloskopet, der påvirker strømforbruget, 

Optagelseshastighed

Denne kontrol begrænser hastigheden hvormed PicoScope henter data fra
oscilloskopet. De andre PicoScope indstillinger, typen af oscilloskop og hastigheden af
computeren vil alle påvirke om denne grænse faktisk kan nås. PicoScope vælger
automatisk den passende grænse efter om computeren kører på batterier eller på
forsyningsnettet (linje).

Indstillingerne er i optagelser pr. sekund. Som standard, er optagelseshastighed
indstillet til »Ubegrænset«, når computeren kører på forsyningsnet (linje), for
maksimal ydelse. Hvis andre programmer kører for langsomt på din PC, mens
PicoScope optager, så kan du reducere optagelseshastighedsgrænsen. Når computeren
kører på batteri, pålægger PicoScope en ydelsesgrænse for at spare på batteriet. Du
kan øge denne grænse manuelt, men dette vil forårsage at batteriet meget hurtigt
drænes.
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6.5.8.3 Siden Prøveopsamling

Beliggenhed: Værktøjer > præferencer > prøveopsamling
Formål: styrer oscilloskopets prøveopsamlingsadfærd 

Langsom prøveopsamlingsovergang
I normal (hurtig) prøveopsamlingstilstand, opsamler PicoScope data nok til at udfylde
skærmen og derefter gentegner den hele visningen på én gang. Denne metode er
velegnet til hurtige tidsbaser, når skærmen gentegnes mange gange hvert sekund,
men med langsomme tidsbaser kan det medføre en uacceptabel forsinkelse, før
dataene vises på skærmen. For at undgå denne forsinkelse, skifter PicoScope
automatisk til langsom prøveopsamlingstilstand, hvori oscilloskopsporet går gradvist
hen over skærmen efterhånden som oscilloskopet indfanger data.

Kontrollen Opsamlingstid lader dig vælge den tidsbase hvor PicoScope skifter til
langsom prøveopsamlingstilstand.

Langsom prøvevisning
Når dette afkrydsningsfelt er markeret, viser PicoScope den tidligere kurveform i
bufferen mens den gradvist gentegner den nye kurveform over den. Således, og til
enhver tid, viser den venstre side af visningen starten af den nye kurveform, mens
den højre side viser slutningen af den foregående kurveform. En lodret bjælke
adskiller de to kurveformer.

Sin(x)/x interpolation
Når antallet af pixels på tværs af oscilloskopvisningen er større end antallet af prøver i
kurveformsbufferen, interpolerer PicoScope - det vil sige, det fylder rummet mellem
prøver med anslåede data. Det kan enten tegne lige streger mellem prøver (lineær
interpolation) eller forbinde dem med glatte kurver (sin (x) x interpolation). Lineær
interpolation gør det nemmere at se, hvor prøverne er, hvilket er nyttigt for meget
præcise målinger, men resulterer i en takket kurveform. Sin (x) x interpolation giver
en jævnere kurveform men skjuler de sande placeringer af prøverne, så bør anvendes
med forsigtighed, når antallet af prøver på skærmen er lav.

Du kan justere antallet af prøver nedenfor når sin (x) / x interpolation er aktiveret.
Sin (x) x interpolation bruges kun på oscilloskopets hurtigste tidsbase.
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6.5.8.4 Tastaturside

Beliggenhed: Værktøjer > præferencer > tastatur

Formål: viser, og lader dig redigere, tastaturgenveje

En tastaturgenvej er en kombination af taster, der kan trykkes på tastaturet for at
aktivere en PicoScope operation.
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Tastaturgenveje Dette er en liste over PicoScope operationer og deres
tilknyttede tastaturgenveje (hvis defineret). Omfanget af
listen afhænger af Vis fuld liste over taster indstillingen
(se nedenfor).

Rediger eller tilføj en tastaturgenvej:
· Rul gennem menuen over PicoScope kommandoer, indtil

den krævede handling er synlig.
· Vælg den ønskede handling.
· Vælg »Tryk på genvejstaster« feltet.
· Tryk på den ønskede tastekombination på tastaturet.
· Klik på Tildel.

Vis fuld liste over taster Marker dette afkrydsningsfelt for at vise alle tilgængelige
handlinger. Som standard vises kun de mest almindelige
handlinger, plus andre handlinger, der har en
tastaturgenvej tildelt til dem.

Tastaturkort Et sæt tastaturgenveje kaldes et kort. Du kan definere
flere kort til forskellige applikationer.
Standard: Dette kort kan ikke redigeres. Brug det til at
vende tilbage til de fabriksdefinerede grundlæggende
genveje.
Avanceret: Dette er et andet fabriksdefineret kort, som
ikke kan redigeres. Det indeholder et mere omfattende sæt
af genveje.
Bruger: Dette er det kort, som du senest oprettede eller
importerede. Det gemmes mellem PicoScope sessioner.
Importer: Indlæser et tastaturkort fra en .pskeys fil.

Eksporter: Gemmer det aktuelle tastaturkort til en
.pskeys fil.
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6.5.8.5 Regional og sprogside

Beliggenhed: Værktøjer > præferencer > Regional & sprog

Formål: lader dig vælge sprog og anden stedafhængige indstillinger til
Picoscopes brugergrænseflade 

Sprog Brug rullemenuen til at vælge det sprog, du ønsker at
bruge til PicoScope 6-brugergrænsefladen. PicoScope vil
bede dig om at genstarte programmet før du skifter til det
nye sprog.

Målesystem Vælg metriske eller amerikansk enheder.
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6.5.8.6 Siden Udskrivning

Beliggenhed: Værktøjer > præferencer > udskrivning

Formål: lader dig indtaste de oplysninger, der vises i bunden af udskriften 

Standard udskriftsindstillinger

Når du udskriver en visning fra filmenuen, bliver disse detaljer tilføjet til bunden af
siden.
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6.5.8.7 Farver-siden

Beliggen
hed:

Værktøjer > præferencer > farver

Formål: lader dig indstille farver til forskellige dele af brugergrænsefladen 

Brugerdefinerede farver

Disse kontroller lader dig angive farver til forskellige dele af PicoScope skærmen:

Kanaler Sporfarven for hver oscilloskopkanal.

Digitale kanaler Hvis du har et blandet-signal oscilloskop (MSO), kan farven på
hver kanal indstilles her.

Masker du kan afmaske områder i Maske grænsetest.

Diverse Diverse emner:

Gitterlinjer de vandrette og lodrette linjer på stregglasset.

Baggrund området bag kurveforme og stregglas. (I persistenstilstand kan
denne indstilling tilsidesættes af persistensindstillinger-
dialogen).

Live-udløser Udløsermarkør for placeringen af den aktuelle udløser.

Udløser sekundær udløsermarkør (vises, når live-udløseren har flyttet
sig siden den sidste optagelse af kurveform).

Horisontal akse tallene i bunden af hver visning, som angiver normalt
tidsmålinger.
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Linealer de vandrette og lodrette linealer som du kan trække i position til
at hjælpe med at måle kurveformens funktioner.

Persistens de tre farver der skal bruges til hver kanal i digital farve 
persistenstilstand. Den øverste farve bruges til de hyppigst
ramte pixels, de midterste og nederste farver for mindre og
mindst hyppigt ramte pixels.

Linjetykkelse

Disse kontroller lader dig angive tykkelsen af stregerne tegnet på oscilloskop- og
spektrum visninger:

Kanal kurveforme og spektrumspor for alle oscilloskopkanaler

Gitterlinjer de vandrette og lodrette linjer på stregglasset

Markører de vandrette og lodrette linealer som du kan trække i position til
at hjælpe med at måle kurveformens funktioner

Nulstil farver til standard

Nulstiller alle farve og tykkelsesindstillinger til deres standardværdier.



PicoScope 6 brugervejledning 99

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

6.5.8.8 Siden Funktioner

Beliggenhed: Værktøjer > præferencer > funktioner

Formål: lader dig angive forskellige indstillinger, der styrer den måde PicoScope
6 fungerer på 

Startindstillinger for enhed

Husker den seneste enhed. Denne indstilling bruges, når PicoScope finder mere end
ét oscilloskop. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, vil PicoScope forsøge at bruge den
samme enhed, der blev brugt sidste gang. Ellers vil den bruge den første enhed til
rådighed.

Avancerede funktioner
De avancerede optagelsestilstande er som standard aktiveret i PicoScope 6 og
deaktiveret som standard i PicoScope 6 Automotive. Uanset hvilken version, som du
har, kan du aktivere eller deaktivere disse funktioner ved hjælp af følgende
indstillinger:

Spektrum Spektrumvisning og spektrumanalyse
egenskaber.

Persistens Digital farve, Analog intensitet og
brugertilpassetpersistensskærm tilstande.

Zoom oversigt Et vindue, der vises, når du zoomer, til at hjælpe
med at flytte store kurveformer omkring med et
minimum af museklik.

RPM Omdrejninger i minuttet, vises sammen med
hertz i frekvensforklaringen.

Udløserforsinkelse Tidsforsinkelseskontrollen i Udløser
værktøjslinjen.

Hurtig udløser «Hurtig« punktet i kontrolelementet
udløsertilstanden i Udløser værktøjslinjen.

Nederste værktøjslinje øverst Værktøjslinjen der indeholder Start/Stop,
udløser, målinger og linealer kontrolelementer er
nederst i vinduet PicoScope som standard.
Denne indstilling flytter den til toppen.
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Seneste filer
Det maksimale antal filer i Fil > Seneste filer menuen. Klik på knappen for at rydde
listen.
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6.6 Menuen Hjælp
Beliggenhed: Hjælp

Formål: giver adgang til PicoScope 6 brugervejledning og relaterede oplysninger 

Brugervejledning: Dette er den vigtigste hjælpemanual, der indeholder
fuldstændige oplysninger om programmet. Indhold, Indeks
og Søg er genveje til forskellige funktioner i Hjælpen.

Kontroller for
opdateringer:

Forbind til webstedet Pico Technology og kig efter en nyere
version af PicoScope software. Kræver en
internetforbindelse.

Om PicoScope: Viser versionsnumre for PicoScope softwaren og eventuelle
oscilloskop, der er tilsluttet.
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6.7 Automotive menu (kun til PicoScope Automotive)
Beliggenhed: Menubjælken > Automotive

Formål: Giver adgang til en database med forudindstillede tests

Bemærk:
Dette er et eksempel fra version R6.6.43.4 af
softwaren. Indholdet af menuen ændres ofte
efterhånden som nye test bliver tilføjet til
vores bibliotek.

1.Vælg en forudindstillet test.

2.PicoScope åbner en oplysningsside, der forklarer, hvordan du tilslutter oscilloskopet,
kører testen og fortolker resultaterne. (Et par af prøverne ikke har en
oplysningsside).

3.PicoScope viser et eksempel på en kurveform.

4.PicoScope konfigurerer sig selv med de nødvendige indstillinger. I de fleste tilfælde
behøver du blot at trykke på mellemrumstasten for at starte testen.
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6.8 Tilslut enhed dialogboks
Beliggenhed: Fil > Tilslut enhed

eller tilslut en ny enhed

Formål: Når PicoScope finder mere end ét tilgængeligt oscilloskop, kan du med
denne dialogboks vælge hvilken en du vil bruge 

Se »Sådan ændres der til en anden enhed« Hvis du ønsker at skifte til et andet
oscilloskop senere.

Procedure

Vent på, at der vises en liste over enheder. Dette kan tage et par sekunder.
Vælg en enhed og klik på OK.
PicoScope vil åbne en oscilloskopvisning for det valgte oscilloskop.
Brug værktøjslinjerne til at opsætte enheden og oscilloskopvisningen til at vise dine
signaler.

Demonstrationstilstand

Hvis du starte PicoScope uden et oscilloskop tilsluttet, vises Tilslut enhed
dialogboksen automatisk med en ‹Demo‹ (demonstration) enhed som en af
indstillingerne. Dette er en virtuel enhed, som du kan anvende til at eksperimentere
med PicoScopes funktioner. Hvis du vælger denne Demo enhed og klikker OK, tilføjer
PicoScope en Demo signalgeneratortast til værktøjslinjen. Brug denne tast til at
opsætte testsignaler fra din Demo enhed.
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6.9 Konvertering af filer i Windows Stifinder
Du kan konvertere PicoScope datafiler til andre formater til brug i andre programmer
eller til forskellige former for data til brug med PicoScope.

Den nemmeste måde at gøre denne konvertering på, er gennem kontekstmenuen i
Windows Stifinder. Kontekstmenuen er menuen, der dukker op, når du højreklikker
på den med musen eller aktiverer den med »menu«-knappen på et Windows-tastatur.
Når du installerer PicoScope, bliver der tilføjet »Convert« til kontekstmenuen for at
give dig mulighed at konvertere PicoScope datafiler.

PicoScope kontekstmenuen i Windows Stifinder

Konvertering til PicoScope 6.2.4 format

Ovenstående eksempel viser fire allerede eksisterende PicoScope datafiler
repræsenteret af standard PicoScope ikoner. PicoScope 6.2.4 indførte en ny funktion,
der giver mulighed for at vise PicoScope datafilerne som kurveforme i stedet for
ikoner. For at aktivere denne funktion for gamle datafiler, skal du konvertere dem til
det nye format ved hjælp af kontekstmenuen i Windows Stifinder.

Hvis PicoScope kører, så luk programmet.
I Windows Stifinder, højreklik på en PicoScope datafil.

Vælg Convert > All waveforms > .psdata.. Et PicoScope ikon vises i
meddelelsesområdet i Windows, mens konverteringen er i gang.
PicoScope vil bede dig bekræfte, at du vil overskrive filen .psdata med en ny
version. lik på Yes.
Vent på, at Windows Stifinder opdaterer visningen.
Gentag for alle .psdata filer.
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De .psdata filer vises nu som i dette billede:

Konvertering til andre formater

For alle disse konverteringer, kan du vælge enten »all waveforms« eller «Current
waveform«. En .psdata-fil kan indeholde enten en enkelt kurveform eller hele
indholdet af kurveformsbufferen, som kan rumme en række kurveforme fra successive
udløserbegivenheder. Hvis .psdata-filen indeholder mere end én kurveform, kan du
derefter konvertere dem alle, eller kun den ene, der sidst blev set i PicoScope.

Højreklik på en PicoScope datafil.
For at konvertere alle kurveforme i filen, vælg Convert > All waveforms eller
Convert > Current waveform og derefter det filformat, som du kræver. Et

PicoScope ikon  vises i meddelelsesområdet på Windows, mens konverteringen er
i gang. 

Komplekse operationer

For mere komplekse operationer, såsom konvertering af alle filer i en mappe, kan du
køre PicoScope i et kommandovindue (Se kommandolinjesyntaks).
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7 Værktøjslinjer og taster
En værktøjslinje er en samling af taster og kontrolelementer med relaterede
funktioner. PicoScope 6 indeholder følgende værktøjslinjer:

Bufferoversigt værktøjslinje
Opsætning af kanaler værktøjslinje
Målinger værktøjslinje
Opsætning af optagelse værktøjslinje
Start / Stop værktøjslinje
Udløser værktøjslinje
Zoom og rulning værktøjslinje
Signalgeneratortast

7.1 Kanaler værktøjslinjen
Kanaler værktøjslinjen styrer indstillingerne for hver lodret input kanal.
Skærmbilledet nedenfor viser værktøjslinjen for en to-kanals oscilloskop, men
forskellige oscilloskoper kan have forskellige antal kanaler. (Se også PicoLog 1216
værktøjslinjen der bruges til PicoLog 1000-serien).

Hver kanal har sit eget sæt taster:

Kanalindstillingstasten. Åbner menuen Kanalindstillinger, med
muligheder for sonder, forbedring af opløsning, skalering og
filtrering.

Skalakontrol. Opsætter oscilloskopet til at opfange signaler over
det angivne interval af værdier. Listen over indstillinger afhænger

af det valgte oscilloskop og probe. Et rødt advarselssymbol -  -
vises hvis inputsignalet overstiger det markerede område. Hvis du
vælger Auto, vil PicoScope løbende justere den lodrette skala,
således at højden af kurveformen fylder så meget af visningen som
muligt. 

Koblingskontrol: Opstiller inputkredsløb.
AC kobling: afviser frekvenser under ca 1 Hz. 
DC kobling: accepterer alle frekvenser fra DC til oscilloskopets
maksimale båndbredde.
50W DC: lav-impedans indstilling (Se enhedsfunktiontabel).
Accelerometer: aktiverer det aktuelle kildeoutput til IEPE-
aktiverede områder såsom PicoScope 4224 IEPE.
Brugervejledningen til oscilloskopet har oplysninger om IEPE
kanalspecifikationerne.
Frekvens: aktiverer den indbyggede frekvenstæller, hvis den er
tilgængelig. Kun én kanal ad gangen kan betjenes i denne tilstand.
For tilgængelighed, se enhedsfunktiontabel.

Digitale Inputs-tast (kun MSOer). 
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7.1.1 indstillingsmenuen

Kanal- indstillingsmenuen vises, når du klikker på Kanalindstillingstasten (for

eksempel: ) på Kanalværktøjsbjælken.

Probeliste. Angiver proben, der anvendes i
øjeblikket og gør det muligt at vælge en anden
probe. Bruges til at fortælle PicoScope hvilken type
probe, der er forbundet til en kanal. Som standard
antages sonden skal x 1, hvilket betyder, at en one-
volt signal på input til sonden vil fremstå som én
volt på displayet.

Udvid probeliste. Klik her for at vælge fra en liste
af prober.

Dialog for Åbn Brugerdefinerede Prober. Kanal-
Dialog for Brugerdefinerede prober lader dig
redigere dit bibliotek af brugerdefinerede prober.

Resolution enhancement. Lader dig øge den
effektive opløsning af dit oscilloskop med 
Forbedring af opløsning. Tallet i dette felt er en
målværdi, som softwaren vil forsøge at bruge når
det er muligt.
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Akseskalering. Disse er kontrollerne for
akseskalering hvor du kan angive skalaen og offset
for hver lodret akse individuelt.

Analogindstillinger. Indstillinger, der kan
anvendes til oscilloskopets input hardware, hvis
oscilloskopets hardware understøtter dem.

DC Offset: en offset spænding tilføjet til det
analoge input før digitalisering. For tilgængelighed,
se Enhedsfunktionstabellen.
Båndbreddegrænse: et fast-frekvens et-polet
analogfilter. Dette kan være nyttigt for at afvise støj
og harmoniske svingninger, der ellers ville
forårsage aliasering. For tilgængelighed, se 
Enhedsfunktionstabellen.

Lowpass-filtrering. Et uafhængigt digitalt
lowpass-filter for hver inputkanal, med
programmerbar grænsefrekvens. Dette kan være
nyttigt for at fjerne støj fra signalet til at foretage
mere præcise målinger. For tilgængelighed, se
Enhedsfunktionstabellen.

Intet offset. Fjerner digitalt ethvert offset fra
inputkanalen. Før du starter denne operation, fjern
alle inputsignaler fra den valgte kanal og kortslut
inputtet. Klik på Intet for at begynde justeringen.
Klik på Ryd for at gendanne input til ukorrigeret
tilstand.

7.1.1.1 Forbedring af opløsning

Forbedring af opløsning er en teknik til at øge oscilloskopets effektive lodrette
opløsning på bekostning af højfrekvens detaljer. At vælge forbedring af opløsning
ændrer ikke oscilloskopets samplingfrekvens, men i nogle driftstyper kan PicoScope
reducere antallet af prøver for at opretholde skærmydelse.

For at denne teknik skal virke, skal signalet indeholde en meget lille mængde af
Gaussisk støj, men for mange praktiske anvendelser leveres dette normalt af selve
oscilloskopet og støjen fra normale signaler.

Forbedring af opløsning funktionen bruger et fladt bevægeligt-gennemsnit filter. Dette
fungerer som et low-pass filter med gode trinrespons egenskaber og en meget
langsom roll-off fra pass-bandet til stop-bandet.

Nogle bivirkninger vil observeres, når du bruger forbedring af opløsning. Disse er
normale og kan modvirkes ved at reducere mængden af forbedring, der anvendes,
hvilket øger antallet af optagede prøver eller du kan ændre tidsbasen. Trial and error
er normalt den bedste måde at finde den optimale forbedring af opløsning til din
applikation. Bivirkningerne omfatter:

Udvidede og fladtrykte impulser (spikes)
Lodrette kanter (f.eks. firkantede bølger) forvandlet til lineære skråninger
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Inversion af signalet (af og til ser det ud som om udløserpunktet er på den forkerte
kant)
En flad kurve (når der ikke er nok prøver i kurveformen)

Procedure

Klik på Kanalfunktionertasten:  i Opsætning af kanal værktøjslinjen.
Brug Forbedring af opløsningkontrollen i menuen Avancerede indstillinger for
at vælge effektive antal af bits, der kan være lig med eller større end den lodrette
opløsning af dit oscilloskop.

Kvantificering af forbedring af opløsning

Tabellen nedenfor viser størrelsen af bevægelses-gennemsnit filteret for hver
forbedring af opløsningsindstilling. Et større filter størrelse kræver en højere
samplingfrekvens til at repræsentere et givent signal uden væsentlige bivirkninger
(som beskrevet ovenfor).

Forbedring af
opløsning
e (bits)

Antallet af
værdier

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

Eksempel. Dit oscilloskop er en PicoScope 5204 (opløsning = 8 bits). Du har valgt en
effektiv opløsning på 9,5 bits. Forbedring af opløsning er derfor:

e = 9.5 – 8.0 = 1.5 bits.

Tabellen viser, at dette opnås ved hjælp af et bevægeligt gennemsnit af:

n = 8 prøver.

Dette tal giver en guide til hvilken slags filtreringseffekt forbedring af opløsning vil
have på signalet. Den bedste måde at se den faktiske low-pass filtereffekt er ved at
tilføje en spektrumvisning og se på formen af støjgulvet (Prøv at trække y-aksen opad
for at se støjen mere klart).

Relaterede emner

Se Hardwareopløsning (gælder kun for fleksible opløsning oscilloskoper).
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7.1.1.2 Akseskaleringskontroller

Akse- skaleringskontrollerne er kontrolfelter, der lader dig angive skalaen og offset
for hver lodret akse individuelt. Hvis aksen tilhører en reference kurveform så kan du
også justere dens forsinkelse i forhold til de levende kurveformer.

Kontroller til en levende
kurveform

Kontroller til en reference
kurveform

Der er to måder at åbne akseskaleringskontrol på:

For en kanal vist i en oversigt: klik på den farvede skaleringstast ( ) i bunden af
den lodrette akse
For enhver inputkanal: klik på Kanalindstillingstasten i Kanalværktøjsbjælken

Skalakontrol. Forøg for at forstørre kurveformen, reducer for at
reducere den. Den lodrette akse skalerer i henhold til dette, du kan altid

læse den korrekte spænding fra aksen. Klik på nulstil-tasten ( ) for at
vende tilbage til en skala på 1.0. Skaleringstasten viser altid den valgte
skala.

Offset kontrol. Forøg for at flytte kurveformen op på skærmen,
reducer for at flytte den ned. Den lodrette akse skalerer i henhold til
dette, du kan altid læse den korrekte spænding fra aksen. Justering af
denne kontrol svarer til at klikke og trække den lodrette akse. Klik på

nulstil-tasten ( ) for at vende tilbage til en offset på 0,00%.

Forsinkelseskontrol (kun for reference kurveforme). Forøg for at
flytte bølgeformen til venstre i forhold til timing referencepunktet,

reducer for til at flytte den til højre. Klik på nulstil-tasten ( ) for at
vende tilbage til en forsinkelse på 0 s. 

Placering af timing referencepunket afhænger af, hvilken udløsertilstand
PicoScope er i. Hvis udløsertilstanden er Ingen så måles forsinkelsen i
forhold til den venstre kant af skærmen. I alle andre udløsertilstande,
måles forsinkelsen i forhold til udløser markøren. 

Placer bagerst. Tegner kanalen bag alle andre. Bruges, hvis kanalen
blokerer en anden kanal af interesse.

Placer forrest. Tegner kanalen foran alle andre. Brug, hvis kanalen er
skjult bag en anden.
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7.1.1.3 Lowpass-filtrering

Lowpass filtrerings funktionen kan afvise høje frekvenser fra enhver valgt
inputkanal. Filtreringskontrollen er fundet i dialogboksen Avancerede

kanalindstillinger, som åbnes ved at klikke på kanalindstillinger-tasten ( ) for
den pågældende kanal på Kanaler værktøjslinjen. Kontrolelementet bestemmer
afskæringsfrekvens for filteret, som skal være under halvdelen af den
samplingfrekvens, der er vist i egenskabsarket.

For tilgængelighed, se Enhedsfunktionstabellen.

Lowpass filtrering er nyttig til at afvise støj. Det opdelte skærmbillede nedenfor viser
effekten af at anvende en 1 kHz lowpass filter på et støjende signal. Signalets
underliggende form bevares men den højfrekvente støj er fjernet:

Venstre: før lowpass filtrering. Højre: efter 1 kHz lowpass filtrering.
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Filterdetaljer

Lowpass filtreringsalgoritmen er udvalgt efter forholdet mellem den valgte
grænsefrekvens (fC) til samplingfrekvens (fS), som følger:

fC ÷ fS Filtertype Beskrivelse

0.0 to 0.1 Bevægeligt
gennemsnit

Et bevægeligt gennemsnitfilter bruges til lave cut-
off frekvenser. Længden af filteret justeres for at
opnå den valgte cut-off frekvens, der defineres som
det første minimum i frekvenssvaret. Der er
betydelig signallækage over cut-off frekvensen.
Dette filter ændrer en lodret kant til en lineær
skråning.

0.1 til 0.5 FIR Et finite impuls responese-filter bruges til medium
til høj cut-off frekvenser. Dette har en monoton
roll-off over cut-off frekvensen og har derfor
mindre lækage end det bevægelige gennemsnitlige
filter.

Du kan tvinge PicoScope til at bruge enten den ene eller anden filtertyper ved at
justere Prøver kontrollen i Opsætning af optagelse værktøjslinjen for at få
forholdet fC/fS til at falde ind under et af de to områder der fremgår af tabellen. Som

tabellen viser, skal cut-off frekvensen være under halvdelen af prøvefrekvensen.
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7.1.2 Digitale input-tasten

Beliggenhed: Kanaler værktøjslinjen (kun MSOer )

Formål:
styrer indstillingerne for digitale input af et blandet signaloscilloskop
(MSO)

Digital til/fra. Tænder eller slukker for den digitale visning. Hvis digitale
input er aktiverede i Digital opsætning dialogboksen, forbliver de aktive,
selv når de er skjulte fra visning.
Digital opsætning. Åbner Digital opsætning dialogboksen for kanalvalg
og indstillinger.

7.1.2.1 Digital opsætning dialogboks

Beliggenhed: MSO-tast

Formål: styrer de digitale input for et MSO (blandet signaloscilloskop)
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Indstil tærskler

Vælg digital tærskelspænding fra rullemenuen, eller Vælg brugertilpasset tærskel og
sæt din egen spænding med nummertastaturet. De forudindstillede tærskler er:

TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1,5 V:
LVCMOS 1,8 V:
LVCMOS 2.5 V:
LVCMOS 3.3 V:
LVDS:
0V differentiale:

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

Hver port har sin egen
uafhængige tærskel. Port 0
indeholder kanaler D7...D0
og Port 1 indeholder
kanaler D15...D8.

Tilgængelige kanaler

Dette afsnit viser de tilgængelige digitale inputkanaler. De vil ikke vises, medmindre
du tilføjer dem til den Kanaler og grupper for visning sektionen af dialogboksen.
Klik på og træk individuelle kanaler ind i Kanaler og grupper for visning sektionen,
eller marker en række kanaler og træk dem alle på én gang, eller dobbeltklik på en
kanal for at tilføje den direkte.

Kanaler og grupper for visning

Denne sektion ndeholder de digitale kanaler, der er blevet valgt til visning. Grupper af
kanaler, som du har defineret, vil også blive vist her.

angiver en digital kanal.

angiver en gruppe af digitale kanaler. Som standard placeres kanaler, der
føjes til en gruppe, med den mest betydningsfulde bit øverst på listen.

Hvis du vil omdøbe en kanal eller gruppe, skal du klikke på navnet og skrive et nyt.
For andre handlinger, skal du højreklikke på kanalen eller gruppen for en menu
med handlinger:

Aktiver: Viser kanalen. Alle kanaler i listen er aktiveret som
standard.

Deaktiver: Skjul kanal fra visning.
Inverter: Omvender polaritet for denne kanal. Nyttigt for

signaler med lav aktivitet.
Omdøb: Skriv et nyt navn til kanalen.
Omvendt kanalrækkefølge: (Kun grupper) Bytter om på rækkefølgen af kanaler i

gruppen.
Fjern: Fjerner kanal fra listen.
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7.2 Kanaler værktøjslinjen for PicoLog 1000 Serien
Kanaler værktøjslinjen styrer indstillingerne for hver lodret input kanal.
Værktøjslinjen har et anderledes udseende for PicoLog 1000 serien af dataloggere end
for PicoScope Oscilloskoper (Se kanaler værktøjslinjen for standardversionen).

Kanalkontrol. Denne kontrol indeholder to taster i et rektangulært omrids.
Klik på den lille trekant til venstre for at åbne kanalindstilling dialogboksen
med muligheder for sonder, forbedring af opløsning, skalering og filtrering.
Klik på kanalnavnet for at aktivere eller deaktivere kanalen.

Digitale output-tasten. For at styre de 2 eller 4 digitale output fra PicoLog
1000 serie enheden. Åbner Digitale output dialogboksen.
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7.2.1 PicoLog 1000-serien digital outputkontrol

Beliggenhed:
Digital output-tasten  på Kanaler værktøjsbjælken

Formål: styrer dataloggerens indbyggede signalgenerator

Digitale output dialogboksen for
PicoLog 1216

Udvalget af tilgængelige kontroller afhænger af, hvilken model af datalogger du har.

PWM Output

PWM. PWM-output på nogle enheder kan indstilles til at
generere en impuls breddemoduleret kurveform. Dette er et
logisk signal der aktiveres med en angivet periode og
driftscyklus. Den gennemsnitlige værdi af signalet er
proportional med dets driftscyklus, så det kan behandles af en
ekstern lavpas-filter til at producere et signal, der er proportional
med driftscyklussen.

Fra: Deaktiverer PWM output.
PWM: Aktiverer PWM output med den angivne styrbare
periode og driftscyklus.

Periode. Vælg varighed af én cyklus af PWM output. 

Driftscyklus. Procentdelen af PWN signalperioden som signalet
tilbringer på logisk højt niveau. For eksempel, hvis perioden er
1 ms og driftscyklus 25%, så vil signalet bruge 25% af
1 ms = 250 ms af hver cyklus på logisk højt niveau, og de
resterende 750 ms på logisk lavt niveau. Spændinger i logiske
høje og lave niveauer er angivet i dataloggerens
brugervejledning, men er typisk 0 volt (lav) og 3,3 volt (høj).
Med vores eksempel tal, vil den gennemsnitlige værdi af PWM
output være 25% x 3,3 volt = 0,825 volt.

Digitale output PicoLog PC dataloggere har én eller flere digitale outputs i stand
til at køre lav-strøms belastninger.

Hver output kan angives til et høj eller lav logisk niveau ved at
flytte skyderen.
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7.3 USB DrDAQ Kanaler værktøjslinjen
Kanalerværktøjslinjen til USB DrDAQ styrer indstillingerne for hver input og output
kanal:

Lyd kurveform sensorkontrol. Den lille pil angiver indstillinger for lyd
kurveformsinput (målt i ikke-kalibrerede amplitudeenheder) ved hjælp af
den indbyggede mikrofon. Klik på kanalnavnet for at aktivere eller
deaktivere kanalen.

Lydniveau sensorkontrol. Den lille pil angiver indstillinger for lyd niveau
input (målt i decibel) ved hjælp af den indbyggede mikrofon. Klik på
kanalnavnet for at aktivere eller deaktivere kanalen.

Oscilloskopets inputkontrol. Den lille pil angiver indstillinger for
oscilloskopets input (BNC-stikket mærket Scope), med muligheder for
sonder og skalering. Klik på kanalnavnet for at aktivere eller deaktivere
kanalen.

Modstand inputkontrol. Den lille pil sætter indstillinger for 0 til 1 MW
modstandsmåling af input på skrue-terminalblokken. Klik på kanalnavnet
for at aktivere eller deaktivere kanalen.

pH inputkontrol. Den lille pil sætter indstillinger for pH og ORP (oxidation/
reduktionspotentiale) måling af input. Klik på kanalnavnet for at aktivere
eller deaktivere kanalen.

Temperatur sensorkontrol. Den lille pil sætter indstillinger for det
indbyggede temperaturføler. Klik på kanalnavnet for at aktivere eller
deaktivere kanalen.

Lyssensorkontrol. Den lille pil sætter indstillinger for det indbyggede
lysniveausensor. Klik på kanalnavnet for at aktivere eller deaktivere
kanalen.

Eksterne sensorkontroller. De små pile sætter indstillinger for eksterne
sensorinput 1 til 3. Klik på kanalnavnet for at aktivere eller deaktivere
kanalen.

Signalgeneratortast. Åbnes Signalgenerator dialogboksen, som tillader
dig at indstille egenskaber for signalgeneratorens output.

RGB LED tast. Åbnes RGB LED kontrol dialogboksen, der giver mulighed
for at angive farven på den indbyggede LED.

Digital output-tast. Åbnes digitale output dialogboksen, som lader dig
styre indstillingerne for de fire digitale outputs.
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7.3.1 USB-DrDAQ RGB LED kontrol

Beliggenhed: USB DrDAQ kanaler værktøjslinje > RGB LED knap: 

Formål:
lader dig indstille farven på den indbyggede LED til en af 16,7 millioner
farver

Aktiver LED kontrol: Felt markeret: du kan indstille den indbyggede RGB LED til
enhver farve.
Felt ikke markeret: LEDen har sin normale blinkende
funktion for at angive datafangst på input-kanaler.

Andre kontroller: Eksperimentér med disse for at se, hvad de gør!
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7.3.2 USB-DrDAQ digitale udgange kontrol

Beliggenhed: USB DrDAQ kanaler værktøjslinje > digitale output tast: 

Formål: lader dig indstille egenskaberne for de fire digitale output på skrue-
terminal blokken.

Hver output har sit eget sæt af kontroller:

PWM/Out kontrol: Indstillet til Ud: du kan indstille output til enten en fast
logisk lav værdi (nær 0 V) eller en fast logisk høj værdi (nær
3.3 V).
Indstillet til PWM: output er en to-niveau kurveform
(vekslende mellem 0 V og 3,3 V) med variabel driftscyklus
og periode. Signalet kan være filtreret for at producere et DC
niveau proportional til driftscyklussen.

Periode: tiden mellem flere på hinanden følgende impulser på output.

Driftscyklus: procentdelen af den periode hvor output er høj.
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7.4 Opsætning af optagelse værktøjslinje
Værktøjslinjen Opsætning af optagelse styrer de tidsrelaterede eller
frekvensrelaterede indstillinger for dit oscilloskop.

Oscilloskoptilstand

I Oscilloskoptilstand, ser værktøjslinjen sådan ud:

(Se nedenfor for forskellige versioner af værktøjslinjen i spektrumtilstand og
persistenstilstand).

Oscilloskoptilstand. Indstiller PicoScope til at fungere som en
oscilloskop. Brug tastenAutomatisk opsætning til at optimere
indstillingerne. Hvis du vil, kan du tilføje en sekundær 
spektrumvisning fra genvejsmenuen (ved at højreklikke på
oscilloskopskærmen.

Persistenstilstand. Aktiverer persistenstilstand, der lader gamle
spor forblive på skærmen i falmede farver, mens nye spor tegnes på
toppen i lysere farver. Brug af farver bliver kontrolleret af
dialogboksen Persistensindstillinger. PicoScope vil huske alle
visninger, der var åbne, så du kan vende tilbage til dem ved at
klikke på persistenstilstands tasten igen.

Spektrumtilstand. Indstiller PicoScope til at fungere som et
oscilloskop. Brug tastenAutomatisk opsætning til at optimere
indstillingerne. Hvis du vil, kan du tilføje en sekundær 
oscilloskopvisning fra genvejsmenuen (ved at højreklikke på
oscilloskopskærmen.

Automatisk opsætning. Søger efter et signal på en af de
aktiverede inputkanaler, og opsætter derefter tidsbasen og
signalrækkevidden for at vise signalet korrekt.

Hjem. Gendanner PicoScope til standardindstillingerne. Svarer til
Fil > startindstillinger > Indlæs startindstillingerne
kommandoen.

Tidsbasekontrol. Sætter den tid, der er repræsenteret ved en
enkelt division af den vandrette akse når den vandrette
zoomkontrol er indstillet til x 1. De tilgængelige tidsbaser afhænger
af typen af oscilloskop du bruger.

Valg af en tidsreference af 200 ms/div eller langsommere får
PicoScope til at skifte til en anden tilstand af dataoverførsel. De indre
detaljer af dette håndteres af PicoScope, men den langsomme
tilstand begrænser samplingfrekvensen til et maksimum på 1 million
prøver pr. sekund.

Du kan ændre denne kontrol til at vise den samlede tid på tværs af
oscilloskopvisningen, i modsætning til tid pr. division, ved hjælp af 
opsamlingstidsenheder kontrollen i Generelt fanebladet i
Præferencer dialogen.
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Vandret zoomkontrol. Zoomer visningen, kun i den vandrette

retning, med den angivne værdi. Klik på  og  tastene for at

justere zoom-faktoren, eller på  tasten for at nulstille.

Prøvekontrol. Angiver det maksimale antal prøver, der vil blive
opfanget for hver kanal. Hvis dette er større end antallet af pixels på
tværs af oscilloskopvisningen, kan du zoome ind se flere detaljer.
Det faktiske antal prøver opfanget vises på Egenskabsarket, og kan
være forskellig fra antallet anmodet om her, afhængigt af hvilke
tidsbase, der er valgt og hvilket oscilloskop, der er i brug. For at
fange en kurveform, der udfylder hele bufferhukommelsen, skal du
først indstille udløsertilstands kontrollen til Enkelt.

Hardwareopløsning (kun for fleksible opløsnings oscilloskoper).
Angiver antallet af hardwarebits, der bruges til prøveudtagning.
Udvalget af muligheder afhænger af antallet af aktiverede kanaler,
og den valgte samplingfrekvens. Automatisk opløsning vælger den
højeste opløsning, der er kompatible med den aktuelt valgte
samplingsfrekvens og optagelsesstørrelsen. Opløsning kan øges
yderligere med softwarefiltrering: Se forøgelse af opløsning.

Spektrumtilstand

I spektrumtilstand, ser Opsætning af optagelse værktøjslinje sådan ud:

Frekvensområdekontrol. Angiver frekvensområdet på tværs af
den vandrette akse af spectrumanalysennår de vandrette
zoomkontrolelementet er indstillet til x 1.

Spektrumindstillinger. Vises, hvis en spektrumvisning er åben,
uanset om oscilloskoptilstand eller spektrumtilstand er valgt. Åbner
dialogboksen for Spektrumindstillinger.

Persistenstilstand

I persistenstilstand, ser Opsætning af optagelse værktøjslinjen sådan ud:

Persistensindstillinger. Åbnes den persistens tilvalgsdialogen,
som styrer flere parametre, der påvirker den måde, at PicoScope
repræsenterer gamle og nye data i udholdenhed tilstand.
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7.4.1 Spektrumindstillinger dialogboks

Denne dialogboks vises, når du klikker på knappen Indstillinger for spektrum i
spektrumvisning er åben. Den indeholder kontrolelementer, der bestemmer, hvordan
PicoScope konverterer kilde kurveformen i den aktuelle oscilloskopvisning til et
spektrum.

Spektrum
Bins

Antallet af frekvens bins, som spektret er opdelt i. Denne kontrol
angiver det maksimale antal frekvens bins, som softwaren
muligvis eller muligvis ikke kan levere, afhængigt af andre
indstillinger. Den vigtigste begrænsning er, at antallet af bins
ikke stærkt kan overstige halvdelen af antallet af prøver i kilde
kurveformen.

Hvis kilde kurveformen indeholder færre prøver end påkrævet
(det vil sige, færre end to gange antallet frekvens bins, vil
PicoScope polstre kurveformen med nuller op til den næste
potens af to. For eksempel, hvis oscilloskopvisningen indeholder
10.000 prøver, og du indstiller spektrum bins til 16384, vil
PicoScope polstre kurveformen med nuller til 16.384 prøver, der
er den nærmeste potens af to over 10.000. Den bruger derefter
disse 16.384 prøver til at give 8.192 frekvens placeringer, ikke
de 16.384 der anmodes om.

Hvis kilde kurveformen indeholder flere prøver end krævet,
bruger PicoScope så mange prøver som nødvendigt, startende
fra starten af kurveformsbufferen. For eksempel, hvis kilde
kurveformen indeholder 100.000 prøver og du anmode om
16.384 frekvens bins, behøver PicoScope kun
2 x 16.384 = 32.768 prøver, så den bruger de første
32.768 prøver fra kurveformsbufferen og ignorerer resten.
Mængden af data faktisk anvendt vises som Tidsport
indstillingen i Egenskabsarket.

Vindue
Funktion

Lader dig vælge en af standard vinduefunktionerne for at
reducere effekten af drift på en tidsindskrænket bølgeform. Se 
vinduefunktioner.
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Visning:
Tilstand

Du kan vælge størrelsesorden, gennemsnit eller spids hold.

Størrelsesorden:spektrumvisningen viser frekvensspektret af
sidste bølgeform fanget, uanset om den er live eller lagret i 
kurveformsbufferen.

Gennemsnit: spektrumvisningen viser et rullende gennemsnit af
spektre beregnet fra alle kurveformer i kurveformsbufferen.
Dette har virkningen at reducere synlig støj i spektrumvisningen.
For at rydde de gennemsnitlige data, skal du klikke på Stop og
derefter Start eller ændre fra gennemsnit tilstand til
størrelsesorden tilstand.

Spids hold: spektrumvisningen viser en rullende maksimum af
spektra beregnet fra alle bølgeformer i bufferen. I denne tilstand,
vil amplituden af ethvert frekvensbånd i spektrumvisningen
enten forblive den samme eller øge, men aldrig falde over tid.
For at rydde spids hold data, skal du klikke på Stop og derefter
Start, eller ændre fra Spids Hold tilsstand til størrelsesorden
tilstand.

Bemærk: når du skifter til gennemsnit eller spids hold, kan der
være en mærkbar forsinkelse mens PicoScope behandler hele
indholdet af kurveformsbufferen, som kan indeholde mange
bølgeformer, for at opbygge den oprindelige visning. Hvis dette
sker, vises der en statuslinje nederst i vinduet for at vise, at
PicoScope er optaget:

Skala Angiver mærkning og skalering af den lodrette (signal) akse.
Dette kan være en af følgende:

Lineær:
Den lodrette akse er skaleret i volt.

Logaritmisk:
Den lodrette akse er skaleret i decibel, der henvises til det
niveau, der er markeret nedenfor i den logaritmiske enhed
kontrol.

dBV: Referenceniveauet er 1 volt.

dBu: Referenceniveauet er 1 milliwatt med en
belastningsmodstand på 600 ohm. Dette svarer til en
spænding på omkring 775 mV.

dBm: Referenceniveauet er én milliwatt i den angivne load
impedans. Du kan indtaste load impedans i boksen under
den logaritmiske enhed kontrol.

Vilkårlig dB: Referenceniveau er en vilkårlig spænding, som
du kan angive i feltet under Logaritmisk enhed kontrol.
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7.4.2 Persistensmuligheder dialogboks

Denne dialogboks vises, når du klikker på den Persistensmuligheder tasten  på
Opsætning af optagelse værktøjslinjen. Den er kun tilgængelig når
persistenstilstand er valgt. Den styrer de farver og faldealgoritmer, der bruges til at
skelne mellem nye eller hyppige data fra gamle eller intermitterende data i
persistensvisningen.

Tilstand Digital farve. Denne tilstand bruger en vifte af farver til at angive
hyppigheden af kurveformsdata. Rød anvendes til de hyppigste data, og
mindre hyppige data repræsenteres successivt af gul og blå.

Analog intensitet. Denne tilstand bruger farveintensitet til at angive
alderen af kurveformsdata. De seneste data bliver tegnet med fuld
intensitet i den valgte farve for denne kanal, mens ældre data
repræsenteres med lysere nuancer af samme farve.

Avanceret. Denne tilstand åbner op for Brugerdefinerede
indstillinger sektionen nederst i dialogboksen, så du kan tilpasse
visningen for persistenstilstand.

Faldetid Tid i millisekunder, det tager for kurveformsdata at falme fra maksimal
intensitet til minimum intensitet eller fra rød til blå. Jo længere
faldetiden er, jo længere forbliver de ældre kurveformer på skærmen.

Mætning Den intensitet eller farve, som nye kurveformer tegnes med.

Faldende
intensitet

Intensiteten eller farven, som de ældste kurver forfalder til, når
faldtiden udløber. Hvis den faldende intensitet er nul, så slettes ældre
kurveformer helt fra displayet efter faldetiden. For ikke-nul værdier af
henfaldet intensitet, vil gamle kurveformer forblive på ubestemt tid på
skærmen med den intensitet, medmindre de overskrives af nye.

Brugerdefinerede indstillinger



PicoScope 6 brugervejledning 125

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

Linjetegning Linjetypen tegnet mellem prøver, der støder op til hinanden i tid.
Fosfor emulering. Forbinder hvert par af prøvepunkterne med en linje,
hvis intensitet varierer omvendt med slew rate.
Konstant tæthed. Forbinder hvert par af prøvepunkterne med en linje
af ensartet farve.
Spredning. Tegner prøvepunkter som usammenhængende prikker.

Farveskema Fosfor. Bruger en enkelt nuance for hver kanal, med varierende
intensitet.
Farve. Anvender en farve fra rød til blå for at repræsentere en alder af
hver kurveform.

Baggrund Sort. Tilsidesætter farve indstillingsdialogen. Dette er standard.
Hvid. Tilsidesætter farve indstillingsdialogen.
Brugerpræferencer. Indstiller baggrundsfarven til præferencen valgt i
Farver siden på indstillingsdialogen.

Datahold Denne indstilling aktiveres kun når persistenstilstand (se nedenfor) er
indstillet til tidsforsinkelse.

Henfald-timeout. Gamle kurveformer falmer indtil de når henfaldet
intensitet og derefter forsvinder de.
Uendelig. Gamle kurveformer fade indtil de når henfaldet intensitet
og derefter forbliver de på ubestemt tid medmindre de overskrives af
nye kurveformer.

Persistenstil
stand

Frekvens. Punkter på skærmen tegnes med en farve eller intensitet,
der afhænger af den hyppighed, hvormed de rammes af kurveformer.
Tidsforsinkelse. Punkter på skærmen tegnes med fuld intensitet, når
de rammes af en kurveform, og får derefter lov til at forfalde til 
henfaldet intensitet. Denne adfærd afhænger af Datahold
indstillingen (se ovenfor).
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7.5 Buffer navigationsværktøjslinje
Med Buffer navigationsværktøjslinje kan du vælge en kurveform fra
kurveformsbufferen.

Hvad er kurveformsbufferen?

Afhængigt af de indstillinger, du har valgt, kan PicoScope lagre mere end én
kurveform i kurveformsbufferen. Når du klikker på Start- tasten eller ændrer en
optageindstilling, rydder PicoScope bufferen og tilføjer derefter en ny kurveform for
hver gang oscilloskopet optager data. Dette fortsætter indtil bufferen er fuld eller du
klikker på Stop- tasten. Du kan begrænse antallet af kurveformer i bufferen til et tal
mellem 1 og 10.000 ved hjælp af Generelle indstillinger siden.

Du kan gennemgå kurveformerne gemt i bufferen ved hjælp af disse taster:

Første kurveforms-tast. Viser kurveform 1.

Forrige kurveforms-tast. Viser den forrige kurveform i bufferen.

Kurveforms nummerindikator. Viser, hvilken kurveform der vises nu,
og hvor mange kurveformer bufferen holder. Du kan redigere antallet i
boksen og trykke på Enter, og PicoScope vil springe til den angivne
kurveform.

Næste kurveforms-tast. Viser den næste kurveform i bufferen.

Sidste kurveforms-tast. Viser den sidste kurveform i bufferen.

Buffer Navigator-tast. Åbner Buffer Navigator-vinduet for hurtig
markering af buffer kurveformer.
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7.6 Målinger værktøjslinje
 Målinger værktøjslinjen styrer målingstabellen. 

Den indeholder følgende taster:

Tilføj måling Føjes en række til tabellen, og åbner derefter Tilføj
måling dialogboksen.

Rediger måling Åbnes Rediger måling dialogboksen for den aktuelt
markerede måling. Du kan også redigere en måling ved
at dobbeltklikke på en række på målingstabellen.

Slet måling Sletter den aktuelt markerede række fra 
målingstabellen.

Linealer Åbner lineal indstillingsdialogen til at styre brugen af
faselinealer.

Denne værktøjslinje er normalt placeret nederst i programvinduet, men kan flyttes til
toppen ved hjælp af Værktøjer > Præferencer > Funktioner > Nederste
værktøjslinje øverst kontrollen.
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7.7 Signalgeneratortast
 Signalgeneratortasten lader dig oprette dit oscilloskops test signalgenerator, hvis
det har en, eller demosignalindstillingerne, hvis PicoScope er i demotilstand.

Hvis dit oscilloskop har en indbygget signalgenerator, så vil et klik på 
signalgeneratortasten åbne Signalgenerator dialogboksen.

Hvis PicoScope er i demotilstand vil et klik på signalgeneratortasten åbne
Demosignaler menuen.

7.7.1 Signalgenerator dialogboks (PicoScope enheder)

Beliggen
hed: Signalgeneratortast  på værktøjslinjen

Formål: kontrol af oscilloskopets indbyggede signalgenerator 

Ikke alle oscilloskoper har en signalgenerator, og dem, der har, har et forskelligt
udvalg af kontroller i signalgenerator dialogboksen. Se enhedsfunktionstabellen for
detaljer.
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7.7.1.1 Grundlæggende kontroller

Signal tændt: Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere signalgeneratoren.

Signaltype: Vælg typen signal skal genereres. Listen over signaltyper afhænger af
oscilloskopets egenskaber.

Import: Åbner en filvalgsdialog, der gør det muligt at importere en arbitrær
kurveformsfil. Filen vil blive indlæst i den arbitrære kurveformsgenerator og
generatoren vil blive tændt. Denne knap er kun tilgængelig, hvis dit oscilloskop har
en arbitrær kurveformsgenerator.

Arbitrær: Åbnes det arbitrære kurveformsvindue. Denne knap er kun tilgængelig,
hvis dit oscilloskop har en arbitrær kurveformsgenerator. 

Startfrekvens: Skriv i feltet, eller brug drejetasterne til at vælge frekvensen. Hvis
oscilloskopet har en frekvensfeje generator, så sætter dette felt starthyppigheden for
fejningen.

Amplitude: Amplituden af kurveformen målt fra spids til spids. For eksempel, hvis
Amplitude er 1 V og Offset er 0 V, vil output vil have en negativ spids på –0.5 V og
en positiv spids på 0,5 V.

Offset: Den gennemsnitlige værdi af signalet. For eksempel, når Offset er 0 V, vil en
sinus eller firkantet bølge have samme positive og negative spids spænding.
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7.7.1.2 Fejekontroller

Signalgeneratoren genererer normalt en fast frekvens indstillet af Startfrekvens
kontrollen. I fejetilstand genererer den en frekvens, der varierer mellem to angivne
grænser.

Aktiv. Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere fejetilstand. 

Fejetype. Angiver den retning, hvor frekvensen fejes hen.

Stopfrekvens. I fejetilstand stopper generatoren hyppigere, når den når
stoppefrekvensen.

Frekvensøgning. I fejetilstand, generatoren øger eller nedsætter generatoren
frekvensen med dette antal hver øget tidsinterval.

Øget tidsinterval. I fejetilstand, øger eller nedsætter generatoren hyppigheden af
frekvenstilvæksten hver gang dette interval slutter.
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7.7.1.3 Udløse kontrol

Signalgeneratoren kører normalt hele tiden. Hvis du aktiverer udløsning, venter
signalgenerator på en bestemt hændelse før den genererer et output.

Aktiv Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere signalgeneratorudløsning.

Udløserkilde. Angiver den signal, der skal bruges til at udløse signalgeneratoren:
Oscilloskop. Den samme udløserbetingelse, der udløser oscilloskopet .
Manual. Udløs nu tasten.
Ext Input. Input markeret EXT (hvis monteret) på eoscilloskopet.

Type. Den betingelse, der skal opfyldes af udløsersignalet:
Stigende Signalgenerator starter, når et udløsersignal går fra lav til høj.
Faldende Signalgeneratoren starter, når et udløsersignal går fra høj til lav.
Gate høj. Signalgenerator kører, når et udløsersignal er højt.
Gate lav.Signalgenerator kører når et udløsersignal er højt.

Cyklusser per udløser. Antallet af cyklusser af den angivne kurveform der skal
genereres hver gang generatoren er udløst. Hvis udløser typen er Gate høj eller Gate
lav, vil generatoren stoppe når gate signalet er inaktivt, selvom det anmodede antal
cyklusser ikke er genereret.

Tærskel. Vises kun, når Udløserkilde er Ext Input. Indstiller den anvendte
spænding til at skelne mellem højt og lavt udløsersignal.

Manuel udløser. Vises kun, når udløserkilde er manuel. Hvis Type er stigende
eller faldende, vil et tryk på denne tast udløse signalgeneratoren til at producere det
angivne antal cyklusser. Hvis Type er Gate høj eller Gate lav, vil et tryk på denne tast
starter signalgenerator til at generere cyklusser på ubestemt tid, eller stopper den.
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7.7.2 Signalgenerator dialogboks (USB-DrDAQ)

Beliggenhed:
Signalgeneratortast  på USB DrDAQ kanaler værktøjslinjen

Formål: styrer USB DrDAQs indbyggede signalgenerator

Signalgenerator
dialogboks for USB-DrDAQ

Grundlæggende kontroller

Signal tændt: Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere
signalgeneratoren.

Signaltype: Marker formen af kurveformen, der skal genereres.

Arbitrær: Åbnes detarbitrære kurveformsvindue, så du kan
definere din egen kurveformsfigur.

Frekvens: Skriv i feltet, eller brug drejetasterne til at vælge
hyppigheden af output kurveformen.

Amplitude: Amplituden af kurveformen målt fra spids til spids.
For eksempel, hvis Amplitude er 1 V og Offset er 0 V, vil
output vil have en negativ spids på –0.5 V og en positiv spids på
0,5 V.

Offset: Den gennemsnitlige værdi af signalet. For eksempel,
når Offset er 0 V, vil en sinus eller firkantet kurve have samme
positive og negative spids spænding.
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7.7.3 Arbitrære kurveformsfiler

Nogle PicoScope PC Oscilloskoper har en arbitrær kurveformsgenerator (AWG), som er
aktiveret ved hjælp af Signalgenerator-dialogboksen. PicoScope kan programmere
AWG med en standard kurveform, f.eks. en sinus eller firkantet bølge, eller en arbitrær
kurveform, som du opretter eller importerer fra en tekstfil.

En tekstfil til PicoScope 6 er en liste over floating-point decimalværdier, som i dette
eksempel:

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

®

Filen kan have mellem 10 og 8.192 værdier, så mange som der skal til for at definere
bølgeformen. Hver linje kan have mere end én værdi, i hvilket tilfælde værdierne skal
være adskilt af tabuleringer eller kommaer.

Værdierne er prøver mellem -1,0 og 1,0 og skal være ligeligt fordelt i tid. Outputtet er
skaleret til amplitude valgt i Signalgenerator-dialogboks. og de valgte offsets tilføjes
hvis nødvendigt. For eksempel, hvis signalgeneratorens amplitude er indstillet til
»1 V« og offset til »0 V«, så svarer en eksempelværdi af -1,0 svarer til et output af -
1,0 V og en prøve af +1,0 svarer til et output af +1,0 V.

Filen skal indeholde nøjagtigt ét cyklus af kurveformen, der derefter vil spilles tilbage
på den hastighed, der er angivet i Signalgenerator-dialogboksen. I ovenstående
eksempel blev signalgeneratoren sat til 1 kHz, så en cyklus af kurveformen varer 1
ms. Der er 10 prøver i kurveformen, så hver prøve varer 0,1 ms.
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7.7.4 Arbitrær kurveformsgenerator-vindue

Beliggenhed: Signalgenerator-dialogboksen > Arbitrær

Formål: gør det muligt at importere, redigere, tegne og eksportere arbitrære
kurveformer og indlæse dem i dit oscilloskops arbitrær
kurveformgenerator. Du kan også importere og eksportere data i CSV-
format til brug i andre programmer. 

 
Når den ønskede bølgeform vises i vinduet, skal du klikke på OK eller Anvend for at
begynde at bruge den.

Værktøjslinjetaster

Importer fra kanal. Åbner Importer fra kanal-
dialogboksen, der lader dig kopiere en kurveform fra
oscilloskopet til det vilkårlige kurveformsvindue.

Import. Viser en Åben dialogboks så du kan importere en
arbitrær kurveform fra en tekstfil.

Eksport. Viser en Gem som dialogboks så du kan gemme
den arbitrære kurveform som en tekstfil.

Frihåndstegning. Skifter til frihåndstegning, hvor kan du
tegne en kurveformsfigur ved hjælp af musen.

Lineær tegning. Skifter til lineær tegning, hvor du kan
klikke på kurveformen for at tegne en lige linje fra det
tidligere punkt. For at starte en ny serie af linjer, skal du
klikke på tasten igen.

Prøver. Antallet af prøver i den vilkårlige kurveform. Hver
prøve repræsenterer signalværdien for et givet øjeblik i
tiden, og prøverne er jævnt fordelt over tid. For eksempel,
hvis der kun er 1024 prøver og den arbitrær
kurveformgenerator er indstillet til at afspille ved 1 kHz, så
vil hver hver prøve repræsentere (1/1 kHz ÷ 1024) eller ca.
0,98 mikrosekunder.

Bit stream. Tegner en sekvens af bits i henhold til binære
eller hex-data, som du angiver. De logiske høje og lave
niveauer er justerbare.
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Ryd. Sletter den arbitrære kurveform.

Normaliser. Justerer kurveformen lodret, så det fylder hele
[-1, + 1] omfanget.

Fortryd og Gentag. Fortryd- tasten omvender den sidste
ændring til den arbitrære kurveform. Gentag- tasten om
vender den sidste handling fra Fortryd- tasten.

Zoomværktøjer. For at zoome tidsaksen ind eller ud, skal
du klikke på »+« eller »-« Zoom tasten og derefter klikke
på kurveformsområdet.. Klik på »100%«-tasten for at
gendanne tidsaksen til sin oprindelige skala.

Kurveformsindstillinger

Standard kurveformsfigurer. Tegne en standard
kurveform med de indstillinger, der er angivet i den
numeriske kontrol under værktøjslinjen. Den nuværende
kurveform vil blive slettet.

Cyklusser. Antallet af cyklusser at tegne. Denne kontrol
anvendes i forbindelse med tasterne for standard
kurveformsfigurer.. Vælg en af de standard
kurveformsfigurer og angiv derefter antallet af cyklusser, og
PicoScope vil tegne det ønskede antal cyklusser fra
kurveformen. 

Minimum. Når der trykkes på én af tasterne for standard
kurveformsfigurer., sætter denne kontrol det minimale
signalniveau.

Maksimum. Når der trykkes på én af tasterne for
standard kurveformsfigurer., sætter denne kontrol
maksimalt signalniveau.

Driftscyklus. Når en firkant, trekant eller rampe-op
kurveform vælges med en af tasterne for standard
kurveformsfigurer, indstiller denne kontrol
maksimalydelse af signalet. Driftscyklus defineres som den
tid, signalet tilbringer over nul volt divideret med den
samlede cyklustid. Således, har en symmetrisk firkantet
eller trekantet kurve en driftscyklus på 50%. Reducering af
driftscyklus forkorter den positive del af cyklussen og
forlænger den negative del, og forhøjning af driftscyklus gør
modsat.

Andre taster

OK Kopierer kurveformen fra den grafiske editor til den
arbitrære kurveformsgenerator og vender tilbage til 
PicoScope- vinduet.

Anvend Kopierer kurveformen fra den grafiske editor til den
arbitrære kurveformsgenerator og forbliver i den Arbitrær
kurveformsgenerator-vindue.
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7.7.4.1 Importer fra en kanal dialogboks

Beliggenhed: Arbitrært kurveformsvindue > Importer fra en kanal tasten ( )

Formål:
lader dig kopiere indsamlede data fra oscilloskopkanalen til Arbitrært
kurveformsvindue 

Vælg kanal Du kan importere den nyeste jurveform fra enhver tilgængelig
kanal.

Vælg prøver: Som standard, bliver hele optagelsen importeret. Denne kontrol
lader dig angive et undersæt af optagelsen, enten mellem
angivne prøvenumre eller mellem linealer. Undersættet vil blive
skaleret til at passe antallet stikprøver, der er angivet i 
Prøver-kontrollen i det arbitrære kurveformsvindue.



PicoScope 6 brugervejledning 137

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

7.7.5 Demosignaler-menu

Beliggenhed: Start PicoScope uden et tilsluttet oscilloskop
> Tilslut enheden dialogboksen 
> Vælg «demo enhed«

> Signalgeneratortast 

Formål: lader dig oprette testsignaler, så du kan eksperimentere med PicoScope,
når der ikke er tilsluttet et oscilloskop

Når du klikker på Signalgeneratortasten , en rullemenu over alle de tilgængelige
kanaler i demo-enheden vises, som denne:

Klik på en af kanalerne for at åbne Demosignaler dialogboksen, der vil lade dig
oprette et signal fra kanalen.
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7.7.6 Demosignaler dialogboks

Beliggenhed: Start PicoScope uden et tilsluttet oscilloskop
> Tilslut enhed dialogboks
> Vælg »DEMO« enhed

> Signalgeneratortasten ( )
> Vælg kanal

Formål: styrer én kanal for »demo« signalkilde, en funktion af PicoScope, der
skaber en lang række testsignaler for at simulere et oscilloskop 

Signal tændt: Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere
demosignalkilden.

Signaltype: Vælg fra en liste over standard signaltyper.

Arbitrær kurveform: Åbner for den Arbitrære kurveformseditor.

Frekvens: Skriv dit ønskede frekvens i hertz, eller brug drejetasterne.

Amplitude: Skriv din ønskede amplitude i volt, eller brug
drejetasterne.

Offset: Indtast et tal for at tilføje et jævnstrøm offset til demosignalet.
Normalt har demosignalerne en middelværdi på nul volt.

7.8 Start / Stop værktøjslinje
Start / Stop værktøjslinjen lader dig at starte og stoppe oscilloskopet. Klik et
vilkårligt sted på værktøjslinjen, eller tryk på start/stop-tasten på tastaturet (som
standard, mellemrumstasten), for at starte eller stoppe prøveudtagningen.

Start-ikonet. Fremhævet hvis oscilloskopet optager prøver.

Stop-ikon Fremhævet hvis oscilloskopet er stoppet.

Denne værktøjslinje er normalt placeret nederst i programvinduet, men kan flyttes til
toppen ved hjælp af Værktøjer > Præferencer > Funktioner > Nederste
værktøjslinje øverst kontrollen.
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7.9 Udløser værktøjsbjælken
Udløser værktøjslinjen fortæller oscilloskopet hvornår det skal begynde at hente
data. Se også: Udløser.

Udløsertilstand. Listen over tilgængelige tilstande varierer
afhængigt af oscilloskopet i brug.

Ingen: PicoScope erhverver kurveformer gentagne gange uden at
vente på et signal til at udløse på.

Auto: PicoScope venter på en udløserhændelse før det opfanger
data. Hvis der er ingen udløsende begivenhed inden for en rimelig
frist, fanger det data alligevel. Det gentager denne proces, indtil du
klikker på Stop-tasten. »Auto« tilstand sætter ikke udløserniveauet
automatisk.

Gentag: PicoScope venter på ubestemt tid på en udløsende
begivenhed før det viser data. Det gentager denne proces, indtil du
klikker på Stop-tasten. Hvis der ikke er nogen udløsende
begivenhed, viser PicoScope intet.

Enkel: PicoScope venter én gang på en udløserhændelse, så
stopper prøveopsamlingen. Klik for at PicoScope Gentag denne
proces, den begynder knappen. Den enkelte udløser er den eneste
type, der tillader en opsaming at fylde hele bufferhukommelsen.

Hurtig: PicoScope pålægger oscilloskopet at optage en sekvens af
kurveformer med den mindste mulige forsinkelse mellem dem.
Displayet opdateres ikke indtil den sidste kurveformssekvens er
blevet fanget. Når operationen er afsluttet, kan du gå gennem
kurveformerne ved hjælp af Buffer navigationsværktøjslinjen.

Bemærk: hurtig udløsning findes kun på visse enheder (Se
enhedsfunktionstabel) og på de hurtigste tidsbaser.

ETS: Equivalent Time Sampling. PicoScope fanger mange cyklusser
af en gentaget signal, og kombinerer derefter resultaterne for at
producere en enkelt kurveform med højere tidsopløsning end det er
muligt med en enkelt opsamling For nøjagtige resultater, skal
signalet være perfekt gentaget og udløseren skal være stabil. ETS
er ikke tilgængelig på blandet-signal oscilloskoper når digitale
kanaler er aktiverede.

Hvis du vælger ETS når en Advanceret udløser type er aktiveret, vil
udløsertypen vende tilbage til enkel kant og Avanceret udløser
tasten deaktiveres.

Avanceret udløser. Klik for at åbne Avanceret udløser dialogen,
som giver dig ekstra udløsertyper ud over den enkle udløser. Hvis
denne knap er deaktiveret, er det fordi enten Ingen eller ETS er
valgt i udløser tilstandskontrollen, eller dit oscilloskop ikke
understøtter denne tilstand. For at muliggøre Avanceret udløser
tasten, sæt kontrollen til en anden udløsertilstand, såsom Auto,
Gentag eller enkel.
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Udløserkilde. Dette er kanalen som PicoScope overvejer for
udløser tilstanden.

Stigende kant. Klik for at udløse på kurveformens stigende kant.

Faldende kant. Klik for at udløse på kurveformens faldende kant.

Udløserniveau. Sætter udløser niveauet. Du kan også angive
udløserniveauet ved at trække udløsermarkøren op eller ned på
skærmen.

Før-udløser tid (0-100%). Dette parameter bestemmer, hvor
meget af kurveformen, der vises før udløserpunktet Det er som
standard 50%, hvilket placerer udløsermarkøren i midten af
skærmen. Du kan også styre dette parameter ved at trække 
udløsermarkøren til højre eller venstre.

Aktiver efter-udløser forsinkelse. Klik på denne tast for at
aktivere efter udløser forsinkelseskontrollen (se næste punkt).

Efter-udløser forsinkelse. Efter-udløser forsinkelsen er den tid
som PicoScope venter efter udløserpunktet før prøveopsamling Du
kan også ændre dette parameter ved at trække udløsermarkøren
mens efter udløser forsinkelsestasten er aktiveret. Når du
trækker markøren, vil du se efter udløser pilen vises kortvarigt. For
at denne kontrol skal have en effekt, skal du først sørge for at 
efter-udløser forsinkelsestasten er aktiveret. 

Se emnet »Udløsertiming« for oplysninger om, hvordan
kontrolelementerne for før-udløsertid og efter-udløserforsinkelse
interagerer.

Hurtige optagelser. I hurtig udløsertilstand, er dette antallet af
bølgeformer der skal fanger i en sekvens. De vil blive fanget med
den mindste mulige døde tid mellem dem..

Denne værktøjslinje er normalt placeret nederst i programvinduet, men kan flyttes til
toppen ved hjælp af Nederste værktøjslinje øverst kontrollen i værktøjer >
Indstillinger > funktioner.
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7.9.1 Dialogboksen Avanceret udløser

Beliggenhed:
Udløser værktøjsbjælke > Avanceret udløser-tasten ( )

Formål: lader dig oprette mere komplekse udløsertyper end enkle kant-udløsere 

Liste over Avancerede udløsertyper. Dette
kontrolelement vises alle de tilgængelige 
avancerede udløsertyper. Klik på den
betingelse, du har brug for, og et diagram og
beskrivelse vises på højre side af dialogboksen.

Hvis ETS udløser er aktiveret i Udløser
værktøjsbjælken, så vil valg af enhver
udløsertype, undtagen Enkel kant, deaktivere
ETS tilstanden.

Avancerede udløserindstillinger. 
Tilgængelige indstillinger afhænger af den
valgte udløsertype. Se Avancerede
udløsertyper. Instruktioner og diagrammer
vises også i dialogboksen.
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7.9.2 Avancerede udløsertyper

De avancerede udløsertyper kan aktiveres i Dialogboksen Avanceret udløser

For alle udløsertyper undtagen Digital, er det første trin at vælge, hvilket signal
oscilloskopet bør bruge som udløser; så indstil Kilde til enten A, B, Ext eller AuxIO.
Disse navne svarer til BNC inputstikkene på oscilloskopet. Vælg derefter en af
udløsertyperne nedenfor.

Enkel kant, Denne type giver de samme Stigende og Faldende kant-
udløsere, der er tilgængelige fra Udløser værktøjsbjælken. Den er inkluderet i
denne dialogboks som en alternativ metode til opsætning af enkel kant-
udløseren.

Du kan indstille udløser- tærskeln mens du er i Avanceret udløser
dialogboks eller du kan også trække Udløser-markøren til skærmen.

Dette er den eneste udløsertype, der er kompatibel med ETS -tilstand.

Avanceret kant. Denne udløsertype tilføjer en ekstra Stigende eller
Faldende kant-udløser og hysterese til Enkel kant- udløser. Den Stigende
eller Faldende indstilling udløser på begge kanter af en bølgeform, og er nyttig
til overvågning af pulser for begge poler på én gang. Hysterese bliver
beskrevet i en særskilt sektion.

Vindue. Dette udløsertype registrerer, når signalet kommer ind eller forlader et
bestemt spændingsvindue. Retningen angiver om udløseren skal opdage
signalet når det kommer ind i vinduet, forlader det, eller begge dele. Tærskel
1 og Tærskel 2 er vinduets øvre og nedre spændingsområder. Den rækkefølge,
hvori du angiver de to spændinger er ligegyldigt. Hysterese kan indstilles til at
reducere antallet af falske udløsere på et støjende signal, og er beskrevet i en
særskilt sektion.

Impulsbredde. Denne udløsertype registrerer impulser af en angivet bredde.

Indstill først impulsretningen til enten Positiv eller Negativ ifølge polariteten
af den impuls, du er interesseret i.

Angiv derefter en af de fire betingelser:

Større end udløser på impulser bredere end den angivne tid.

Mindre end udløser på impulser, der er smallere (nyttigt til at finde
fejl).

Inden for tidsinterval udløser på impulser, der er bredere end Tid 1
men ikke bredere end Tid 2 (nyttigt til at finde korte impulser, der
opfylder en specifikation).

Uden for tidsinterval gør modsat: det udløser på impulser, der enten
er smallere end Tid 1 eller bredere end Tid 2 (nyttigt til at finde korte
impulser, der overtræder en specifikation).

Indstil derefter udløser- tærsklen i volt eller andre enheder, eller træk Udløser-
markøren til skærmen.

Til slut, indstil Tid 1 (og Tid 2 hvis de findes) for at definere impulsbredden.
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interval. Denne type lader dig søge efter to successive kanter af samme
polaritet, der er adskilt af et angivet tidsinterval.

Indstil først Startkant til enten Stigende eller Faldende Ifølge polariteten af
den impuls, du er interesseret i.

Angiv derefter en af de fire betingelser:

Større end udløser, når den anden kant sker senere end Tid 1 efter den
første kant (nyttigt til at opdage manglende begivenheder).

Mindre end udløser, når den anden kant opstår tidligere end Tid 1 efter
den første kant (nyttigt til påvisning af timingkrænkelser og tvivlsomme
kanter).

Inden for tidsinterval udløser, når den anden kant er senere end Tid
1 efter den første kant og tidligere end Tid 2 (nyttigt til at finde gyldige
kanter).

Uden for tidsinterval udløser, når den anden kant er tidligere end Tid
1 efter den første kant eller tidligere end Tid 2 (nyttigt til at finde
tvivlsomme kanter).

Til slut, indstil Tid 1 (og Tid 2 hvis de findes) for at definere intervallet.

Vinduets impulsbredde Dette er en kombination af vindue-udløseren og
impulsbredde-udløseren. Den registrerer, når signalet kommer ind eller forlader
et spændingsområde for en angivet tidsperiode.

Level-dropout. Dette registrerer en kant, efterfulgt af et angivet tidspunkt
uden kanter. Det er nyttigt for udløsning for enden af et impuls-tog.

Vindue-dropout. Dette er en kombination af vindue-udløseren og dropout-
udløseren. Det registrerer når signalet kommer ind et angivet
spændingsområde og forbliver der i et bestemt tidsrum. Dette er nyttigt for at
opdage, når et signal sidder fast på en bestemt spænding.

Runt. Registrerer en impuls, der krydser en tærskel og derefter falder under
den samme tærskel, uden at krydse den anden tærskel. Dette bruges typisk til
at finde korte pulser, der ikke opnår et gyldigt logiskt niveau.

Digital. (kun til MSO enheder) udløser på en kombination af de digitale input
og en overgang (kant) på et digital input. Se Digital udløser.

Logik Dette registrerer en logisk kombination af oscilloskopets input. De
betingelser, der kan anvendes for hvert input varierer: analoge indgange kan
være kant-, plan - eller vindue-kvalificerede; EXT og D15...D0 (hvis tilstede) er
niveau-kvalificerede med en variabel tærskel; og AUXIO er niveau-kvalificeret
med en fast TTL tærskel. Se Logik-udløser.
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7.9.2.1 Hysterese

Hysterese er en funktion fra advancerede udløsertyper i PicoScope 6, der reducerer
falske udløsninger på støjende signaler. Når hysterese er aktiveret, bruges der en
anden udløser tærskelspænding ud over den normale udløsertærskel. Udløseren
aktiveres kun, når signalet krydser de to tærskler i den korrekte rækkefølge. Den
første tærskel armerer udløseren, og den anden aktiverer udløseren. Et eksempel vil
bidrage til at illustrere hvordan dette fungerer.

Støjende signal med en enkelt tærskel

Overvej det meget støjende signalet ovenfor. Det er vanskeligt at udløse pålideligt på
dette signal med en normal stigende kantudløser, da det krydser udløsertærsklen, den
røde linje i dette billede, flere gange under en cyklus. Hvis vi zoomer ind på de
markerede dele af signalet, vil vi se, hvordan hysterese kan hjælpe.

 

Støjende signal med hysterese-tærskel

I disse nærbilleder er den oprindelige tærskel den nederste røde linje. Den øverste
røde linje er den anden tærskel, der bruges af hystereseudløseren.

Signalet stiger over den nederste tærskel ved (1) og (2), og armerer udløseren, men
aktiverer den ikke. Ved (3) krydser signalet endelig den øvre tærskel, og aktiverer
udløseren. På den faldende kanten af signalet, ved (4) og (5), får stigende kanter af
støjimpulser signalet til at krydse de øvre og nedre tærskler, men i den forkerte
rækkefølge, så udløseren bliver ikke armeret og aktiveret. Således sker udløsningen på
kun et veldefineret punkt i cyklussen (3), trods støj på signalet.

Hysterese er aktiveret som standard for alle de avancerede udløsertyper. Hysterese
kontrollerne i Avanceret udløser dialogboksen lader dig ændre hysteresespændingen

som en procentdel af fuld skala. Udløsermarkøren  viser størrelsen af
hysteresevinduet.
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7.9.2.2 Digital udløser dialogboks

Beliggenhed:
Advanceret udløser dialogboks > Digital  og logik  taster

Formål: opsætter udløser på digitale input

Anvendelighed: Kun til MSO enheder

Mønstertabel

Viser en liste over alle tilgængelige input, som valgt i Digital opsætning
dialogboksen. Hvert input kan overvåges for et lavt eller højt niveau eller en stigende
eller faldende kant eller ignoreres. Et vilkårligt antal niveauer kan være angivet, men
ikke mere end én overgang (kant).

D7 = X (ligeglad)

D7 = 0 (lavt niveau)

D7 = 1 (højt niveau)

D7 = R (stigende kant)

D7 = F (faldende kant)

Mønsteroversigt

Dette afsnit indeholder de samme indstillinger som mønstertabellen men i et mere
kortfattet format.

Det numeriske format, der skal anvendes i denne
sektion: Binær eller Hex(adecimal).
Det komplette udløsermønster og overgang. I binær
tilstand er bits mærket som følger:

X = ligeglad
0 = binær 0
1 = binær 1
R = stigende kant
F = faldende kant
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7.9.2.3 Logisk udløser dialog

Beliggenhed:
Dialogboksen Avanceret udløser >  Logik tast

Formål: Opsætter udløser for en kombination af input

Anvendelighed: alle enheder med mere end ét aktivt input

Input-kontroller

Der er et sæt af kontroller for hver aktiv input på oscilloskopet. Valg af input afhænger
af oscilloskopmodellen der anvendes. Udvalget af kontrolelementer (tærskler,
hysterese, vinduer og så videre) for hvert input afhænger også af oscilloskopets
hardware kapacitet.

Kanal A

Kanal B

Kanal C 

Kanal D 

EXT input (Hvis tilstede)

AUX input (Hvis tilstede)

Digitale indgange (blandet-signal Oscilloskoper kun).
Kontrollerne her er de samme som dem i Digital udløser
dialogboksen.
Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage den relevante
input i logisk udløser tilstanden. Hvis feltet ikke er markeret,
ignoreres inputtet af den logiske udløser.
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Logikkontrol

Angiver den booleske operation der bruges til at kombinere
input udløser betingelserne. Kun input med »Brugt« feltet
markeret (se ovenfor) er inkluderet i udløserlogikken. 

AND: alle input udløserbetingelser skal være opfyldt
NAND: ingen input udløserbetingelser skal være opfyldt
OR: en eller flere input udløserbetingelser skal være

opfyldt
NOR: ingen input udløserbetingelser skal være opfyldt
XOR: et ulige antal input udløserbetingelser skal være

opfyldt
XNOR: et lige antal input udløserbetingelser skal være

opfyldt
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7.10 Zoom og rulning toolbar
Zoom og rulning værktøjslinjen lader dig flytte rundt i oscilloskopvisningen eller
spektrumvisningen. Hver tast har en tastaturgenvej, som anført nedenfor.

Ctrl+S
eller
Esc

Normal markeringsværktøj. Gendanner markøren til det normale
udseende. Du kan bruge denne pointer til at klikke på taster, trække 
linealer og betjene de andre kontrolelementer i PicoScope-vinduet.

Ctrl+D Håndværktøjet. Forvandler markøren til en hånd ( ) som du kan
bruge til at klikke og trække visningen for at panorere den lodret og
vandret når du er zoomet ind. Du kan også panorere ved hjælp af
rullepanelerne. Tryk på Esc for at vende tilbage til Normal
markeringsværktøjet.

Ctrl+M Zoommarkeringsværktøjet. Denne knap forvandler markøren til et

zoom markeringsrammeværktøj: . Brug det til at tegne en boks
(kaldet en markeringsramme) på visningen og PicoScope vil forstørre
den boks til at udfylde visningen. Rullepaneler vises, som du kan
trække i for at panorere rundt i visningen, eller du kan panorere ved
hjælp af håndværktøjet (se ovenfor). Når du zoomer ind vil du også
åbne Zoom oversigt vinduet. Tryk på Esc for at vende tilbage til
Normal markeringsværktøjet.

Hvis du peger på tidsaksen, ændres zoom-markøren til det vandrette

markeringsrammeværktøj ( ), der begrænser zoom til den
vandrette akse. Dette lader dig zoome ind med en vilkårlig mængde
uden at forstyrre den lodrette zoomfaktor.

Ctrl+I Zoom-in værktøj. Forvandler markøren til et zoom-in værktøj: .
Klik på visningen med dette værktøj for at zoome ind til den angivne
placering. Når du zoomer ind, vil du også åbne Zoom oversigt
vinduet.

Hvis du peger på tidsaksen, ændres markøren til det horisontale

zoom-in værktøj ( ), der begrænser zoom til den vandrette akse.
Dette lader dig zoome ind uden at forstyrre den lodrette zoomfaktor.

Ctrl+O Zoom-out værktøj. Forvandler markøren til en zoom-out værktøj:

. Klik på visningen med dette værktøj forat zoome omkring den
angivne placering.

Hvis du peger på tidsaksen, ændres markøren til det horisontale

zoom-out værktøj ( ), der begrænser zoom til den vandrette akse.
Dette lader dig zoome ud uden at forstyrre den lodrette zoomfaktor.

Fortryd zoom. Returnerer visningen til de forrige zoom og
panorering indstillinger.

Ctrl+U Zoom til fuld visning. Nulstiller visningen til normal størrelse.
Visningen vil ikke længere have rullepaneler, og panorering vil ikke
længere være muligt.
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7.10.1 Zoom oversigt

Når du zoomer ind ved hjælp af Zoom og rulning værktøjslinjen, bliver Zoom
oversigt vinduet vist*:

Zoom oversigten viser de fulde kurveformer på
alle aktiverede kanaler. Firkanten angiver det
område, der er synligt i den aktuelle visning.

Du kan flytte kurveformen rundt ved at trække
firkanten.

Du kan også justere zoomfaktoren ved at trække i
firkantens kanter for at ændre størrelsen.

Minimer tasten: reducerer Zoom oversigt
vinduet i størrelse uden at påvirke zoom-
indstillinger.

Luk tasten: lukker Zoom oversigt vinduet og
sætter zoomfaktoren tilbage til 100%.

* Bemærk: Hvis Zoom oversigt ikke vises, kan funktionen været slået fra. Tjek
Zoom oversigt indstillingen i Værktøjer > præferencer > funktioner.
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8 Sådan...
Dette kapitel forklarer hvordan man kan udføre nogle almindelige opgaver.

Skift til et andet oscilloskop
Brug linealer til at måle et signal
Mål en tidsforskel
Flyt en visning
Sådan skaleres og offsettes et signal
Sådan konfigureres spektrumvisningen
Find en fejl ved hjælp af persistenstilstand
Opret en maskegrænsetest
Gem på udløser

8.1 Sådan skiftes der til en anden enhed
Frakobl den gamle enhed.
Annuller Kontroller USB-kabel dialogboksen.
Tilslut den nye enhed.
PicoScope vil opdage den nye enhed og begynde at bruge den.
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8.2 Sådan bruges linealer til at måle et signal
Brug af en enkelt lineal for signal-til-jord målinger

Ser på kanaler værktøjslinjen for at finde farvekoden for den kanal du ønsker at
måle.

Find linealens håndtag (den lille farvede firkant i øverste venstre eller øverste højre
hjørne af oscilloskopvisningen eller spektrumvisningen) af denne farve.

Træk linealens håndtag nedad. En signallineal (vandret knækket linje) vil dukke op
over visningen. Slip linealens håndtag, når linealen er på det ønskede sted.

Se på linealtabellen (den lille tabel, der vises i visningen). Den burde have en
række markeret med en lille kulørt firkant, der svarer til farven på linealens
håndtag. Den første kolonne viser linealens signalniveau.

Brug to linealer for differentierede målinger

Følg trinene ovenfor for »Brug af en enkelt lineal«.
Træk den anden lineals håndtag af samme farve nedad indtil håndtaget er på det
signalniveau, der skal måles.
Se på linealtabellen igen. Den anden kolonne viser nu den anden lineals
signalniveau, og den tredje kolonne viser forskellen mellem de to linealer.
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8.3 Hvordan man kan måle en tidsforskel
Find tidslinealens håndtag (den lille hvide firkant i det nederste venstre hjørne af
oscilloskopvisningen).

Træk linealens håndtag til højre. En tidslineal (lodret knækket linje) vil dukke op på
oscilloskopvisningen. Slip linealens håndtag når linealen er på den tid, du vil
anvende som reference.

Træk den andet hvide lineals håndtag til højre, indtil linealen er på tidspunktet der
skal måles.
Se på linealtabellen (den lille tabel, der vises i oscilloskopvisningen). Det bør have
en række markeret med en lille hvid firkant. De første to kolonner viser gange
mellem de to linealer, og den tredje kolonne vises tidsforskellen.

Frekvensmarkeringen viser 1 /D, hvor D er tidsforskellen.

Du kan bruge en lignende metode til at måle en frekvensforskel på en 
spektrumvisning.
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8.4 Sådan flyttes en visning
Du kan nemt trække en visning fra en visningsport til en anden. Dette eksempel viser
fire visningsporte, som indeholder oscilloskopvisninger kaldet »Scope 1« til »Scope 4«.
Antag, at du ønsker at flytte visningen »Scope 4« til øverste venstre visningsport.

1. Klik på fanenavnet på »Scope
4« visningen og hold
museknappen nede.

2. Træk musemarkøren til den nye
placering ved siden af fanenavnet
på »Scope 1« visningen«.

3. Slip museknappen, og
visningen vil flytte til den nye
placering.
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8.5 Sådan skaleres og offsettes et signal
PicoScope har flere måder at ændre størrelse og placering af et signal under eller efter
optagelsen. Disse metoder gælder ligeledes for oscilloskopvisninger og
spektrumvisninger. De ændrer ikke de lagrede data, kun den måde, hvorpå det vises.
Disse indstillinger findes i tillæg til de analoge offset kapaciteter for visse oscilloskoper
(Se oscilloskopfunktionstabel).

Global zoom og scrolling

Dette er normalt den hurtigste metode til at kigge nærmere på de små detaljer på
dine signaler. De globale zoom og scrollværktøjer flytter alle signaler på én gang og
kan fundet på Zoom og scrolling værktøjslinjen.

Når en visning er zoomet ind, har den lodrette og vandrette rullepaneler, der lader dig
flytte signaler som en gruppe. Du kan også bruge håndværktøjet til at scrolle rundt i
grafen.

Arranger automatiske akser

Højreklik på oscilloskop- eller spektrumvisning og vælg Arranger automatiske
akser:

PicoScope skalerer og kompenserer automatisk kanalerne for at få dem til at passe på
visningen uden overlapning. Dette er den hurtigste måde at rydde op i
oscilloskopvisningen:
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Akse skalering og offset

Brug disse værktøjer, hvis Arranger automatiske akser (se ovenfor) ikke giver dig
de ønskede resultater. Med det kan du placere kanaler individuelt på visningen (i
modsætning til deglobale zoom og scroll værktøjer, der anvendes på alle kanaler på
samme tid).

Klik på skaleringstasten  i bunden af den akse, du vil redigere, og
akseskaleringkontrollen vises. For at justere forskydningen uden brug af
akseskaleringkontrollerne, skal du klikke på den lodrette akse og trække den op eller
ned.

Hvordan er dette forskelligt fra skalering af mine data med en brugerdefineret
probe?

Du kan oprette en brugerdefineret probe til at anvende skalering med de rå data. En
brugerdefineret probe kan ændre omfanget og placeringen af data på grafen, men den
har nogle vigtige forskelle fra de andre skaleringsmetoder.

Brugerdefineret probeskalering er en permanent transformation. Skaleringen tilføjes
når en kurveform optages, og kan ikke ændres derefter.
De faktiske dataværdier bliver selv ændret, så grafaksernes viser muligvis ikke
længere enhedens oprindelige spændingsområde.
Brugerdefineret probeskalering kan være ulineær og kan derfor ændre signalets
form.

Brugerdefinerede prober er nyttige, når du vil repræsentere en karakteristik for en
fysisk probe eller transducer, som du tilslutte til dit oscilloskop. Alle værktøjerne,
zoom, scroll, skalering og forskydning gælder stadig for data, der er blevet skaleret
med en brugerdefineret probe på nøjagtig samme måde, som de ville gælde for de rå
data.
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8.6 Sådan opsættes spektrumvisningen
Opsætning af en spektrumvisning

Kontroller først, at udløsertilstanden er ikke indstillet til ETS, da det ikke er muligt at
åbne en spektrumvisning i ETS udløsertilstand.

Der er tre måder at åbne en spektrumvisning på:

Klik på Spektrumtilstandstasten i Opsætning af optagelse værktøjslinjen. Vi
anbefaler at du bruger denne metode til at få den bedste spektrumanalyseydelse fra
dit oscilloskop. Når du er i spektrumtilstand, kan du stadig åbne en
oscilloskopvisning for at se dine data i tidsdomænet, men PicoScope optimerer
indstillinger for spektrumvisningen.

Gå til menuen Visninger og vælg Tillføj visning, og vælg derefter Spektrum.

Denne metode åbner et spektrumvisning i den aktuelt valgte tilstand, uanset om
dette er oscilloskoptilstand eller spektrumtilstand. For de bedste resultater
anbefaler vi at du skifter til spektrumtilstand, som beskrevet i metoden umiddelbart
ovenfor.

Højreklik på enhver Visning, vælg Tilføj visning, og vælg derefter spektrum.
Menuen er den samme som menuen Visninger vist ovenfor.

Opsætning af spektrumvisningen

Se Spektrumindstillingsdialogen.

Valg af kildedata

PicoScope kan producere en spektrumvisning baseret på enten live eller lagrede data.
Hvis PicoScope kører (Start tasten er trykket ind), repræsenterer spektrumvisningen
live data. Ellers, med PicoScope stoppet (Stop -tasten er trykket ind), repræsenterer
visningen data gemt i den aktuelt valgte side af kurveformsbufferen. Når PicoScope er
stoppet, kan du bruge bufferkontrol til at scrolle gennem bufferen og spektrumvisning
vil blive genberegnet fra den kurveform, der er valgt i øjeblikket.
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8.7 Sådan finder du en fejl ved hjælp af persistenstilstand
Persistenstilstand hjælper dig med at finde sjældne hændelser skjult i ellers
gentagne kurveformer. I normal oscilloskoptilstand kan sådan en begivenhed vises på
skærmen til en brøkdel af et sekund, for hurtigt for dig at trykke på mellemrumstasten
for at fryse det på skærmen. Persistenstilstand holder hændelsen på skærmen i en
forudbestemt periode, så du kan konfigurere udløserindstillingerne til at fange den
mere pålideligt.

Trinvis vejledning

Indstil oscilloskopet til at udløse på en gentagen kurveform som vist nedenfor. Vi
formoder, at der er lejlighedsvis fejl, men vi kan ikke se noget galt endnu, så vi vil
bruge persistenstilstand til at undersøge det.
Klik på persistenstilstands-tasten for at fortsætte.
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Vores oprindelige oscilloskopvisning erstattes af persistensvisning, som vist
nedenfor. Straks kan vi se tre pulser med forskellige forme. På dette punkt har vi 
mætningskontrollen i Persistensindstillinger drejet op til maksimalt for at
hjælpe os med lettere at finde de forskellige kurveformer.
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Nu, hvor vi har fundet nogle fejl, vi vil dreje mætnings kontrollen ned på
minimum. Klik på Persistensindstillinger-tasten for at åbne
persistensindstillinger-dialogen, og brug derefter skyderen til at justere
mætning. Displayet vises derefter som nedenfor.

Kurveformerne er nu mørkere, men har en bredere vifte af farver og nuancer. Den
hyppigst forekommende kurveform vises i rødt og er impulsens normale form. En
anden kurveform tegnes i lyseblå for at vise at det sker sjældnere, og det viser os,
at der er en lejlighedsvis dirren på omkring 10 ns i impulsbredden. Den tredje
kurveform tegnes i mørkeblå, fordi den forekommer sjældnere end de andre to, og
angiver, at der er en lejlighedsvis runt puls ca 300 mV lavere i amplitude end
normalt.



Sådan...160

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret.psw.da r41

Persistens tilstand har gjort sit arbejde. Vi har fundet vores fejl, og nu vil vi
undersøge dem nærmere. Den bedste måde at gøre dette er at skifte tilbage til
normal oscilloskoptilstand, således at vi kan bruge avancerede udløser og
automatisk måling funktionerne indbygget i PicoScope.

Klik på oscilloskoptilstands-tasten. Opret en avanceret impulsbredde-udløser til at
lede efter en puls bredere end 60 ns. PicoScope finder derefter runt-pulsen med det
samme.

Vi kan nu tilføje automatiske målinger eller trække linealerne på plads til at analysere
runt-pulsen i detaljer.
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8.8 Hvordan man opsætter en maskegrænsetest
1. Vis en stabil kurveform i en oscilloskopvisning. Juster spændingsområdet og
tidsbasen, så den interessante funktioner fylder det meste af visningen. I dette
eksempel ser vi en gentagen impuls som kan findes på en databus.

2. Vælg Værktøjer > Masker > Tilføj masker kommandoen.
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3. Du skulle nu være i dialogboksen Maskebibliotek:

Kanal A vælges som standard. Du kan ændre dette, hvis du vil anvende masken til
en anden kanal.

4. Klik på Generer tasten for at åbne Generer maske dialogboksen:
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5. For nu, accepter standardindstillingerne, og klik på Generer. Klik derefter på OK i
dialogboksen Maskebibliotek for at vende tilbage til oscilloskopvisningen:

Du har nu en maske udarbejdet omkring den oprindelige kurveform.

6. PicoScope stopper opfangningen når du går ind i dialogboksen for
maskebibliotek, så du skal trykke på mellemrumstasten for at genstarte. Hvis en
opfanget kurveform ikke passer ind i masken, tegnes de fejlende dele i en
kontrasterende farve. Målingstabellen viser antallet af fejl:

7. Du har nu en fungerende maskegrænsetest. Læs afsnittet om maskegrænsetest for
at få oplysninger om redigering, import og eksport af masker. Det er også muligt at
oprette en maskegrænsetest på en spektrum eller XY visning.

For yderligere oplysninger om denne funktion, se: Maskegrænsetest.
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8.9 Hvordan man gemmer på udløser
Gem på udløser er blot en af en række funktioner, der er muligt med alarm
funktionen.

1. Konfigurer PicoScope til at vise din kurveform, og aktiver udløser:

2. Vælg Værktøj > alarmer kommandoen:
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3. Du skulle nu være i Alarmer dialogboksen:

4. Sæt Hændelse til Optage:
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5. Vælg det første element i handlings-listen, klik på Rediger, og ændre handlingen
til Gem aktuel buffer:

6. Klik på  tasten til højre for Fil boksen og skriv navnet og placering af filen der
skal gemmes:
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7. Sørg for, at både Gem aktuel buffer afkrydsningsfeltet og Aktiverer alarmen
afkrydsningsfelt er valgt:

8. Klik på OK. PicoScope vil nu gemme en fil for hver udløsende begivenhed.

9. Sluk for alarmen, når du er færdig med den, for at undgå uønskede filer.
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9 Reference
Det er her, hvor du kan finde detaljerede oplysninger om brugen af PicoScope.

Måletyper
Spektrumvinduefunktioner
Udløsertiming
Kommandolinjesyntaks
Ordliste

9.1 Måletyper
Rediger måling dialogboksen præsenterer et udvalg af målinger, som PicoScope kan
beregne for den valgte visning.
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9.1.1 Oscilloskopmålinger

AC RMS. Root mean square (RMS) værdien af kurveformen minus DC
gennemsnittet. Det svarer til en ripple måling.

Procestid. PicoScope vil forsøge at finde et gentagent mønster i kurveformen og måle
varigheden af en cyklus.

DC gennemsnit. Den gennemsnitlige værdi af kurveformen.

Driftscyklus. Mængden af tid, et signal bruger over dens gennemsnitlige værdi,
udtrykt som en procentdel af signalperioden. En driftscyklus på 50% betyder, at den
høje tid er lig med den lave tid.

Faldende sats. Den hastighed, hvormed signalniveauet falder, i signal enheder pr.
sekund. Klik på Avanceret tasten i Tilføj måling eller Rediger måling dialogboksen
for at angive signalniveautærskler for målingen.

Frekvens. Antallet af kurveformens cyklusser pr. sekund.

Faldetid. Tiden det tager for signalet at falde fra den øverste tærskel til den nederste.
Klik på Avanceret tasten i Tilføj måling eller Rediger måling dialogboksen for at
angive signalniveautærskler for målingen.

Høj impulsbredde. Mængden af tid, signalet bruger oven dens middelværdi.

Lav impulsbredde. Mængden af tid, signalet bruger under dens middelværdi.

Maksimum. Det højeste niveau der nås med signalet.

Minimum. Det laveste niveau der nås med signalet.

Spids til spids. Forskellen mellem maksimum og minimum.

Stigetid. The time the signal takes to rise from the lower threshold to the upper
threshold. Klik på Avanceret tasten i Tilføj måling eller Rediger måling
dialogboksen for at angive signalniveautærskler for målingen.

Stigende sats. Den hastighed, hvormed signalniveauet stiger, i signal enheder pr.
sekund. Klik på Avanceret tasten i Tilføj måling eller Rediger måling dialogboksen
for at angive signalniveautærskler for målingen.

Sand RMS. Root mean square (RMS) værdi af kurveformen, herunder DC
komponenten.

Maskefejl. En særlig måling, der tæller antallet af mislykkedes kurveformer i
maskegrænsetest tilstand. Denne måling tilføjes til tabellen automatisk når du bruger
maskegrænsetest, så der er normalt ingen grund til at vælge den manuelt.
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9.1.2 Spektrummålinger

For at tilføje en spektrummåling, åbn en spektrumvisning og klik derefter på tilføj
måling tasten. Du kan bruge disse målinger i enten oscilloskoptilstand eller
spektrumtilstand.

Frekvens ved spids Den frekvens, hvor signalspidsværdien dukker op.

Amplitude på spids. Amplituden af signalværdien ved spids.

Gennemsnitlige amplitude ved spids Amplituden af signal spidsværdien med
gennemsnit over et antal optagelser.

Samlet styrke. Styrken for hele signalet fanget i spektrumvisningen, beregnet ved at
tilføje styrkerne fra alle spektrum bins.

Total harmonisk forvrængning (THD). Forholdet mellem summen af harmoniske
styrker til potensen ved den grundlæggende frekvens.

Total harmonisk forvrængning og støj (THD + N). Forholdet mellem den
harmoniske styrke plus støj til den grundlæggende styrke. THD + N værdier er altid
større end THD værdier for det samme signal.

Spurious-free Dynamic Range (SFDR). Dette er forholdet mellem amplitude af det
angivne punkt (normalt spids frekvenskomponent) og frekvenskomponenten med den
næststørste amplitude (kald det »SFDR frekvens«). Komponenten »SFDR frekvens« er
ikke nødvendigvis en harmonik af det grundlæggende frekvenskomponent. For
eksempel kan det være et stærkt, uafhængig støjsignal.

Signal + støj + forvrængning til signal + støjforhold (SINAD). Forholdet, i
decibel, af signal-plus-støj-plus-forvrængning til støj-plus-forvrængning.

Signal til støj-forhold (SNR). Forholdet, i decibel, af middel signalstyrke til middel
støjstyrke. Hanning eller Blackman vinduer anbefales på grund af deres lave støj.
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Intermodulation forvrængning (IMD). En måling af forvrængning forårsaget af den
ulineære blanding af to toner. Når flere signaler injiceres i en enhed, kan graduering
eller ikke-lineær blanding af disse to signaler forekomme. For inputsignaler på
frekvenser f1 og f2, vil de to anden-række forvrængningssignaler vil blive fundet ved
frekvenserne: f3 = (f1 + f2) og f4 = (f1 - f2).

IMD udtrykkes som dB forholdet mellem RMS summen af forvrængningsforhold til RMS
summen af de to inputtoner. IMD kan måles for forvrængningforhold i vilkårlig
rækkefølge, men anden række er mest almindeligt anvendt. I tilfælde med anden
række, gives intermodulation forvrængning ved:

hvor

F3 og F4 er amplituder af to anden række forvrængningsbegreber (på frekvenser f3
og f4 defineret ovenfor)

og:

F1 og F2 er amplituder af input toner (på frekvenser f1 og f2, som markeret af
frekvenslinealer i spektrumvinduet

For reference, er tredje række vilkår på frekvenser (2F1 + F2), (2F1 - F2), (F1 + 2F2)
og (F1 - 2F2).

Bemærk: Hanning eller Blackman vinduer anbefales på grund af deres lave støj. En
FFT størrelse på 4096 eller højere anbefales for at give tilstrækkelig spektral opløsning
for IMD målinger.

Maskefejl. Se maskegrænsetest.
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9.2 Signalgenerator kurveformstyper
Liste over kurveformstyper til rådighed i Signalgenerator dialogboksen varierer
afhængigt af typen af oscilloskop der er forbundet. Den fulde liste er som følger:

Sinus. Sinusoid

Firkant Firkantet kurve

Trekant Symmetrisk trekantet kurve

RampUp Stigende savtakket

RampDown Faldende savtakket

Sinc sin (x) / x, afkortet på x-aksen

Gaussisk
‹Bell curve‹ i en normalfordeling, afkortet på x-
aksen

HalfSine En rektificeret sinusoid

WhiteNoise
Stikprøver på AWGs maksimale
opdateringshastighed

PRBS
Pseudo-tilfældig binær sekvens - en vilkårlig
sekvens af bits med justerbar bithastighed

DCVoltage
Konstant spænding, justerbar ved hjælp af 
Offset kontrollen

Arbitrær
Enhver kurveform lavet af den arbitrære
kurveformseditor
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9.3 Spektrumvinduefunktioner
For at oprette en spektrumvisning, optager PicoScope en blok af indsamlede data over
et begrænset tidsinterval og bruger derefter en Fast Fourier Transform til at beregne
dets spektrum. Denne algoritme antager et signalniveau på nul til alle tider ud over
det optagede tidsinterval. Typisk, forårsager denne antagelse skarpe overgange til nul
i begge ender af data, og disse overgange har en indvirkning på det beregnede
spektrum, der skaber uønskede artefakter såsom ripple og gain fejl. For at reducere
disse artefakter, kan signalet fade ind og ud i starten og slutningen af blokken. Der er
flere almindeligt anvendte »vinduefunktioner«, der kan være foldet med data for at
foretage denne fading, og som er udvalgt efter signaltypen og formålet med målingen.

Vinduefunktioner kontrollen i spektrumindstillinger dialogen lader dig vælge en af
de standard vinduefunktioner til spektrumanalyse. I følgende tabel vises nogle af
tallene der anvendes til at sammenligne funktioner.

Vindue Største
spids
bredde (bins
@-3 dB)

Højeste 
sidelap
(dB)

Sidelap
roll-off
(dB/oktav)

Noter

Blackman 1,68 -58 18 bruges ofte til lydarbejde

Gaussisk 1,33 til 1,79 -42 til -69 6 giver minimal tid og
frekvensfejl

Trekantet 1,28 -27 12 også kaldet Bartlett vindue

Hamming 1,30 -41,9 6 også kaldet hævet sinus-
firkant; anvendes i taleanalyse

Hann 1,20 til 1,86 -23 til -47 12 til 30 også kaldet sinus-firkant;
bruges til lyd og vibration

Blackman-Harris 1,90 -92 6 generelle formål

Flat-top 2,94 -44 6 ubetydelig pass-band krusning;
anvendes hovedsageligt til
kalibrering

Rektangulær 0,89 -13,2 6 ingen fading; maksimal
skarphed; bruges til korte
transienter
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9.4 Udløsertiming (del 1)
Før-udløser tidsstyring og efter-udløser forsinkelse kontrolfunktionerne
beskrives enkeltvis under «Udløser værktøjslinjen«, men samspillet mellem de to
kontrolelementer er også vigtigt at forstå. Her er et skærmbillede af en 
oscilloskopvisning med efter-udløser forsinkelse aktiveret:

Notat 1:Udløser referencepunktet ( ) ligger ikke på kurveformen. Dette er fordi at
udløserens forsinkelse er indstillet til 200 µs, hvilket betyder at udløseren sker
200 µs før referencepunktet, et eller andet sted på den venstre kant af
oscilloskopvisningen. Tidsaksen er justeret, så udløser referencepunktet er på
200 µs.

Notat 2:Før-udløser forsinkelsen er indstillet til 25%, hvilket gør at udløser
referencepunktet vises 25% af vejen på tværs af oscilloskopvisningen fra
venstre kant.

Notat 3:PicoScope begrænser udløser-til-referencepunkt forsinkelsen til et multiplum
af den samlede optagetid. Når du har nået denne grænse, vil programmet
ikke lade dig øge før-udløser forsinkelsen, og hvis du øger efter-udløser
forsinkelse, vil PicoScope reducere før-udløser forsinkelsen for at stoppe at det
samlede overskrider grænsen. Multiplum er typisk 100 i de fleste
udløsertilstande, og 1 i ETS tilstand.
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9.5 Udløsertiming (del 2)
«Udløsertiming (del 1)« indførte begreberne før-udløser forsinkelse og efter-udløser
forsinkelse. Diagrammet nedenfor viser, hvordan de er relaterede.

Før-udløser forsinkelse placerer oscilloskopvisningen i forhold til udløser
referencepunktet, hvor du kan vælge, hvor meget af kurveformen der bør være før
referencepunktet, og hvor meget efter det.

Efter-udløser forsinkelsen fungerer som den forsinkede udløser på et konventionelt
oscilloskop. PicoScope venter denne tid efter udløserhændelsen før den tegner udløser
referencepunktet. Oscilloskoper har en grænse for antallet af
dataindsamlingsintervaller, der kan forløbe mellem den udløsende begivenhed og
slutningen af optagelsen, så softwaren kan justere før-udløser forsinkelsen til at holde
sig inden for denne grænse.

Tip: Hvis du har oprettet en efter-udløser forsinkelse, kan du klikke på tasten efter-
udløser forsinkelse, mens oscilloskopet kører, hver gang du vil skifte mellem visning af
udløserhændelsen og udløser referencepunktet.
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9.6 Enhedsfunktionstabel
Nogle PicoScope 6 funktioner kræver særlig hardware og er derfor ikke tilgængelige på
alle enheder. Funktioners tilgængelighed er anført i nedenstående tabel. Se venligst
den relevante enhed på dataarket for flere detaljer.

Serie / 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

Serie / 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. kun 2204 til 2208.
2. kun 2206 til 2208.
3. kun 2206A, 2207A og 2208A.
4. kun 3205 og 3206.
5. kun 4223, 4224, 4423 og 4424.
6. kun 4226 og 4227.
7. kun 4226, 4227 og 4262.
8. Kun PicoScope Automotive software.

50Ω 50 Ω inputs
ADV Avancerede udløsere
AWG Arbitrær kurveformsgenerator
AUX Hjælpe input/output
BW Skiftbar båndbreddebegrænser
DC DC offset justering
DIN Digitale input
EXT Eksterne udløserinput
FR Fleksibel opløsning
FC Frekvenstæller
GEN Signalgenerator
LPF Lowpass-filtrering
RAP Hurtig udløsning
RNT Runt impulsudløser
SGT Signalgeneratorudløsere
SWP Signalgenerators fejetilstand
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9.7 Kommandolinjesyntaks
PicoScope kan køres fra Windows kommandolinjen, så du kan køre opgaver manuelt
eller under kontrol af en batch-fil eller et andet program.

For at vise brugergrænsefladen

PicoScope < filnavn >

<filename> Angiver en enkelt .psdata eller .pssettings fil.

Eksempel: PicoScope C:\Temp\source.psdata

For at få vist hjælp

PicoScope /?

Viser hjælp til alle kommandolinjeparametrene.

For at konvertere en psdata fil

PicoScope /C,/c 

Konverterer en psdata fil fra ét format til et andet. Kan ikke bruges med /p[rint].

Syntaks:

PicoScope /c[onvert] <names> [/d <names>] /f <format> [/q] 
[/b [<n>[:<m>]] | [all]] [/v <viewportname>]

<names> Angiver en liste med en eller flere biblioteker eller psdata
filer. Jokertegn kan bruges til at angive flere filer. Hvis et
bibliotek specificeres, angives alle psdata filer i det
bibliotek. Dette er et obligatorisk argument.

/d <names> Destination. Standard er input filnavn med ny udvidelse.

/f <format> Destinationsformater: csv, txt, png, bmp, gif, agif
[animerede GIF], psdata, pssettings, mat [MATLAB].
Dette er et obligatorisk argument.

/q Uden brugerinput. Spørg ikke før overskrivning af filer.
Standard er at spørge.

/b [<n>[:<m>]]|all Kurveform tal n, kurveform rækkevidde n til m eller alle
kurveformer. Standardindstillingen er den aktuelle
kurveform.

/v <viewportname> Visning der skal konverteres. Standard er aktuel visning.

Eksempel: 

PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Scope2
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Udskriv en visning

PicoScope /P,/p

Udskriver en visning i filen psdata. Kan ikke bruges med /c[onvert].

Syntaks:

PicoScope /p[rint] <names> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <viewportname>]

<names> Angiver en liste med en eller flere biblioteker eller
.psdata filer. Jokertegn kan bruges til at angive flere
filer. Hvis et bibliotek specificeres, angives alle .psdata
filer i det bibliotek. Dette er et obligatorisk argument.

/b [<n>[:<m>]]|all Kurveform tal n, kurveform rækkevidde n til m eller alle
buffere. Standard er aktuel kurveform.

/v <viewportname> Visning der skal konverteres. Standard er aktuel visning.

Eksempel: 

PicoScope /p C:\Temp\source.psdata /b 5:9 /v Scope2

For at importere noter

PicoScope /N,/n

Kopierer tekst fra en angivet fil til Notater-området.

Syntaks:

PicoScope /n[otes] <notes filename> <filename>

<notes filename> Angiver en enkelt tekstfil.

<filename> Angiver en enkelt fil, psdata eller pssettings.

Eksempel: 

PicoScope/n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata

For at køre en automationskommando

 PicoScope /A,/a

Kør makro på en eksisterende forekomst af PicoScope 6.

Syntaks:

PicoScope /a[utomation] <macro>

<macro> Sti til.psmacro fil med en macro

Eksempler: 

PicoScope /a MyMacro.psmacro
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9.8 Fleksibel strøm
Det fleksible strømsystem til PicoScope enheder giver et valg af to energikilder:

USB-kabel sluttet til USB-porten
Vekselstrømsadapter sluttet til DC IN-stikket

USB strøm

Når du bruger USB strøm for første gang, vil PicoScope minde dig om, at jævnstrøm
ikke er tilsluttet:

På dette tidspunkt kan du enten tilslutte vekselstrømsadapteren til DC IN-stikket på
oscilloskopet eller vælge at bruge USB-strøm. Hvis du tilslutter
vekselstrømsadapteren, lukkes dialogboksen automatisk.

Der er to måder at forbinde oscilloskopet til at bruge USB-strøm:

Brug det medfølgende dobbelt-hovede USB kabel til tilslutning til to USB-porte på
din computer eller USB-hub. Enhver strømførende USB-port, der opfylder USB 2.0-
specifikationen er egnet. En USB-hub uden strøm kan ikke bruges.
Brug standard USB-kablet der medfølger til at oprette forbindelse til en USB-port på
computeren. Denne USB-port skal være i stand til at levere 1000 mA. USB-portene
på de fleste stationære og bærbare computere i fuld størrelse er egnet. Hvis du er i
tvivl, så konsulter computerproducentens tekniske specifikationer.

PicoScope vil forklare disse krav:
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Utilstrækkelig USB strøm

Hvis der er utilstrækkelig USB strøm, viser PicoScope denne dialogboks:

Skift enten til en USB-port, der er i stand til at levere nok strøm, bruge det dobbelt-
hovede USB-kabel eller tilslut vekselstrømsadapteren.
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9.9 Ordliste
Akse. En linje markeret med målinger. PicoScope viser en lodret akse for hver kanal,
der er aktiveret i en visning, og giver målinger i volt eller andre enheder. Hver visning
har også en enkelt vandret akse, der er markeret i tidsenheder for en
oscilloskopvisning eller enheder af frekvens for spektrumvisning.

AWG. En arbitrær kurveformsgenerator (AWG) er et kredsløb, der kan generere en
kurveform af næsten enhver form. Det er programmeret med en datafil, leveret af
brugeren, der definerer output spændingen på en række ligeligt fordelte punkter i tid.
Kredsløbet bruger disse data til at rekonstruere kurveformen med en angivet
amplitude og frekvens.

CSV. Kommaseparerede værdier. En tekstfil, der indeholder tabulerede data, med
kolonner adskilt af kommaer, og rækker af linje-pauser. CSV-formatet bruges til
import og eksport af PicoScope arbitrære kurveformsfiler. Du kan også eksportere
PicoScope kurveforme i CSV-format. CSV-filer kan importeres til regneark og andre
programmer.

Demotilstand. Hvis PicoScope er begyndt, uden at et oscilloskop er tilsluttet, kan du
vælge en »demo enhed«, et virtuelt oscilloskop, som du kan bruge til at teste
softwaren. Programmet er derefter i »demo« (forkortelse for »demonstration«) -
tilstand. Denne tilstand giver en simuleret, justerbar signalkilde for hver inputkanal fra
demo-enheden.

ETS. Tilsvarende tid prøveudtagning. En metode til at øge oscilloskopets effektive
samplingfrekvens. I en oscilloskopvisning opsamler programmet flere cyklusser af en
gentaget signal, og kombinerer derefter resultaterne for at producere en enkelt
kurveform med højere tidsopløsning end en enkelt opsamling. For nøjagtige resultater
skal signalet være perfekt gentaget og udløseren skal være stabil.

Forbedring af opløsning. Indsamler prøver i et hurtigere tempo end anmodet om, og
kombinerer derefter de overskydende prøver ved at finde gennemsnit. Denne teknik
kan øge en effektiv opløsning af oscilloskopet, når der er en lille mængde støj på
signalet. (Flere detaljer)

Gitter. Arrangement af visningsporte. Antallet af gitterrækker og gitterkolonner kan
hver især være enten 1, 2, 3 eller 4.

I fokus. PicoScope kan vise adskillige visninger, men kun en visning er i fokus ad
gangen. Når du klikker på en tast på værktøjslinjen, vil det normalt kun påvirke
visningen, der er i fokus. For at bringe en visning i fokus, skal du klikke på den.

IEPE. Integreret kredsløb piezoelektrisk. En type af sensor, normalt bygget til at
afsløre acceleration, vibrationer eller lyd, og med en indbygget forstærker. IEPE
sensorer kan kun bruges med specielle PicoScope oscilloskoper, der har IEPE-
kompatibelt input.

Jævnstrømskobling. i denne tilstand måleroscilloskopet niveauet i forhold til signal
jord. Det viser både jævnstrøms- og vekselstrømskomponenter.

Kanal. Et oscilloskop har en eller flere kanaler, der hver kan opfange et signal. High-
Speed oscilloskoper har typisk et BNC-stik pr. kanal.

Lineal. En lodret eller vandret stiplet linje, der kan trækkes på plads på en kurveform
i en visning. PicoScope viser signalniveau, tidsværdi eller frekvensværdi af alle linealer
i feltet linealtabel.
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MSO. Blandet-signal oscilloskop. Et instrument der opsamler og viser analoge og
digitale signaler på den samme tidsbase.

Oscilloskop. Boksen fra PicoTechnology, som du tilkobler til USB- eller parallelporten
på din computer. Ved hjælp af PicoScope software forvandler oscilloskopet din
computer til et PC oscilloskop.

PC-Data logger. Et måleinstrument bestående af en hardware-grænseflade og
PicoLog software, der kører på en PC. Du kan også bruge enheden med PicoScope
software til at oprette en multi-kanal spænding input oscilloskop.

PC oscilloskop. Et måleinstrument består af et oscilloskop og PicoScope software, der
kører på en PC. Et PC oscilloskop har de samme funktioner som et traditionelt bænk-
top oscilloskop, men er mere fleksibel og omkostningseffektiv. Du kan forbedre
oscilloskopets ydeevne ved at opgradere PC‹en ved hjælp af standarddele fra enhver
computerbutik, eller ved at købe et nyt oscilloskop, og du kan opgradere softwaren
ved at downloade en opdatering fra Pico teknologi.

Probe. Tilbehør, der monteres på dit oscilloskop og opfanger et signal der skal måles.
Prober kan opfange enhver form for signal, men de leverer altid et spændingssignal til
oscilloskopet. PicoScope har indbygget definitioner af standard prober, men også kan
du definere dine egne prober.

Progressiv tilstand. Normalt gentegner PicoScope kurveformen i en
oscilloskopvisning mange gange hvert sekund. Ved tidsbaser langsommere end 200
ms/div, skifter det dog til progressiv tilstand. I denne tilstand opdaterer PicoScope
oscilloskopvisningen kontinuerligt efter some hver opsamling skrider frem, snarere end
at vente på en komplet opsamling før den opdaterer visningen.

Spildtid. Tid mellem slutningen af en opsamling og starten af næste. For at opnå
mindst mulig spildtid, brug hurtig udløsertilstand.

Standardafvigelse. Et statistisk mål for udbredelsen af et sæt af prøver. Sættets
standardafvigelse  er defineret som:

hvor er det aritmetiske gennemsnit af alle prøver. Enhederne af
standardafvigelsesværdi er de samme som i de oprindelige prøver.

Stregglas. De vandrette og lodrette stiplede linjer i hver visning. Disse hjælper dig
med at anslå amplitude og tid eller hyppighed af funktioner for kurveformen.

Udløser. Den del af oscilloskopet der overvåger et indgående signal og beslutter
hvornår en opsamling skal begynde. Afhængigt af udløsertilstanden, som du angiver,
kan oscilloskopet udløse når signalet krydser en grænse, eller det kan vente, indtil en
mere kompleks betingelse er opfyldt.

Vekselstrømskobling. i denne tilstand, afviser oscilloskopet meget lave
signalfrekvenser under ca. 1 hertz. Dette lader dig bruge oscilloskopets fulde opløsning
til at måle vekselstrømssignaler præcist, og ignorere enhver jævnstrøm-offset. Du kan
ikke måle signalniveau med hensyn til jorden i denne tilstand.

Vertikal opløsning. Antallet af bits anvendt af oscilloskopet til at repræsentere
signalniveau. Dette tal afhænger af oscilloskopets udformning, men kan blive styrket i
nogle tilfælde ved hjælp af Forbedring af opløsning.
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Visning. En præsentation af data fra oscilloskopet. En visning kan være en
oscilloskopvisgning, en XY visning eller en spektrumvisning.

Visningsport. Visninger i PicoScope vindueet er arrangeret i en gitter, og hvert
rektangulært område i gitteret kaldes en visningsport

Værktøjstip. En etiket, der vises, når du flytter musemarkøren over visse dele af
PicoScope skærmen, såsom taster, kontrollerer og linealer.
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Indeks

%
% buffer % variabel    83

% fil % variabel    83

% tid % variabel    83

5
50 Ω DC input    106, 176

A
Accelerometer input    106

Adgang    3

Advarselssymbol    106

gul    29

rød    12

Afkodningsfane    31

Afslut    36

Akse    12, 15, 17, 181

Arranger automatisk    47

lodret    12, 15, 17

offset    154

skalering    110, 154

vandret    12, 15, 17

Akseskalering    108

Alarmer    33, 83

Gem på udløser    164

Amerikanske målinger    95

Analog intensitet    124

Analog offset    107

Animeret GIF    38

Ansvar    3

Antallet af optagelser præference    90

Arbitrær kurveformsgenerator    128, 176

filer    133

importer fra kanal    136

redigeringsvindue    134

Automatisk kolonnebredde    50

Automotive menu    102

Avancerede måleindstillinger    52

Avanceret udløser    139, 141

typer    142, 176

AWG    181

B
Batteristrøm    91

billede, gem som    38

Binære filer, eksport    42

Bip    83

Bit stream    134

BMP-filer    38

Bring kanal til forsiden    110

Brug    3

Brugerdefinerede prober    28, 54

dialogboks    55

gemmer    36

Brugerdefinerede sonde guiden    

Rediger område dialogboks    64

Brugerdefineret gitter layout dialogboks    49

Brugervejledning    101

Brugt afkrydsningsfelt    146

Buffer navigation værktøjslinje    126

Bufferoversigt    34

Båndbreddebegrænser    107, 176

C
Copyright    3

csv-filer    38

CSV-filer, eksport    41

D
Datafiler    

konvertering    104

DC IN strøm    179

DC offset    107, 176

Demoenhed    137

Demosignaler    

dialogboks    138

menu    137

Demotilstand    137, 181

Demo-tilstand    138

Dialog for Tilføj måling    51

Digital farve    124

Digital opsætning dialogboks    113

Digital udløser dialogboks    145

Digital visning    14

kontekstmenu    14

Digitale input    113, 176

Digitale input-tast    106

Digitale input-tasten    113

Digitale output    116

USB-DrDAQ    119

DrDAQ    117

Dropout-udløser    142

E
Effektiv opløsning    108
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Efter-udløser forsinkelse    174

kontrol    139, 174

pil    16

Egenskabsark    

visning af    47

Egenskabsarket    27

Egnethed til formålet    3

Eksport af data    40

binært format    42

tekstformat    41

Ekstern (EXT) udløser    139, 176

ELLER logisk operator    146

Enhed, hvordan du udskifter    150

Enhedsfunktionstabel    176

ETS    139, 181

og avanceret udløser    141

F
Faldende kant tast    139

Faldetid    

tærskel    52

Falske kanter, at finde    142

Farvepræferencer    97

Faselinealer    23

enheder    25

partition    25

wrap    25

Fejetilstand    128, 176

Fejl, at finde    142

Fejlindikeringsindikator    12, 106

Filkonvertering    104

Filmenu    36

Filtermetode dialogboks    67

Filtrer    

Statistikker    52

Filtrering    107

kanaler    111

målinger    19

Fleksibel opløsning    176

Fleksibel strøm    179

Fokus    181

Forbedring af opløsning    107, 108, 181

Foretrukne sprog    95

Forsinkelse-funktion    74

Fortryd zoom    148

Frekvensforskel, måling    152

Frekvenslinealer    22

Frekvensmarkering    22, 26

Frekvenstæller    106, 176

Funktioner, matematiske    74

Før-udløser forsinkelse    174

kontrol    139, 174

G
Gem fil    36

Gem som    36

dialog    38

Gem ved udløser    83, 164

Generelle præferencer    90

Generer maske    85

Generer maske dialogboks    87

Gennemsnit (statistik)    19

gif-filer    38

Gitter    181

layout    47, 49

Grupper, digitalt input    113

Guiden Brugerdefineret probe    57

Færdig dialog    69

Manuel opsætning af områder dialogboks    63

Områdehåndtering dialogboks    62

Opret ny brugerdefineret probe dialogboks    57

Opslagstabel skalering dialogboks    61

Probe ID dialogboks    68

Rediger en eksisterende brugerdefineret probe
dialogboks    58

Rediger område dialogboks (fanen Avanceret)  
 66

Skaleringsmetode dialogboks    60

Uddataenheder for probe dialogboks    59

Guiden Matematikkanal    

Enheder og områder dialog    78

Færdig dialog    79

Introduktionsdialog    73

Ligningsdialog    74

Navn og farve dialogboks    77

Gyldige kanter, at finde    142

H
Harmonisk kontrol for målinger    52

Hjælpe (AUX) I/O    176

Hurtig udløsning    139, 176

Husstrøm    91

Hvad er der nyt    2

Hysterese    144

Håndværktøj    148

I
IEPE input    106

Importer fra en kanal dialogboks    136

Impulsbredde-udløser    141, 142

Indstillinger    



PicoScope 6 brugervejledning 187

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Alle rettigheder reserveret. psw.da r41

Indstillinger    

gemmer    36

Input-impedans    106

Interpolation    

lineær    92

sin(x)/x    92

Interval-udløser    141, 142

Intet offset    108

Inverter-tast    29

J
Jævnstrømskobling    181

K
Kanal    181

at vælge i en visning    47

Kanal advarselssymbol    29

Kanaler værktøjslinjen    

PicoLog 1000 serien    115

standard    106

USB-DrDAQ    117

Kanalindstillinger    

i egenskabsarket    27

menu    107

tast    106

Kanalsortering    110

Kant-udløser    142

Koblingskontrol    106

Kommandolinje syntaks    177

Konvertering af datafiler    104, 177

Kopier    

som billede    45

som tekst    45

Kurveform    7, 12

gemmer    36

Kurveformsbuffere    

antallet af    90

Køretøjsdetaljer dialogboks    46

L
Langsom prøveopsamlingsovergang    92

LED    

på USB-DrDAQ    118

Ligningsdialog    74

Linealer    12, 15, 17

definition    181

fase    23

håndtag    12, 15, 17

indstillinger    25

låsetast    26

Markering    26

sletning    21, 22

spænding    12, 15, 17

tid    12, 17

Linjetykkelser    97

Lissajous tal    15

Lodret akse    12, 15, 17

Logik-udløser    142

Logisk udløser    

dialog    146

Lovmæssig erklæring    3

Lowpass-filtrering    67, 108, 111, 176

Luk fil    36

Lydfil    83

Lysnet    91

M
Makro    

kører fra kommandolinjen    177

Optager    88

Maks (statistik)    19

Maksimalt antal kurveformer præference    90

Manglende hændelser, at finde    142

Manuel opsætning af områder dialogboks    63

Markeringsværktøj, normalt    148

Markør værktøjstip    20

Markører (Se linealer)    21, 22, 26

Mask filer    85

Maskegrænse test    32

Maskegrænsetest    54

Hvordan    161

Masker    

dialogboksen bibliotek    85

eksport    85

farver    32, 97

generer    85

i Bufferoversigt    34

import    85

menu    85

polygoner    86

redigering    86

Valg dialog    32

visning af    47

Matematik kanal Wizard    

Oversigt    72

Matematikkanaler    54, 70

Bibliotek    70

dialog    70

gemmer    36

Indbygget    70

Indlæst    70
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Matematikkanaler    54, 70

tast    106

Matematik-kanaler    

Oversigt    29

MATLAB filer    

eksport    42, 80

gemmer    38

Medhjælper (AUX) I/O    139

Mellemrumstast    138

Menuen Hjælp    101

Menuer    35

Metriske målinger    95

Min (statistik)    19

Mission-kritiske applikationer    3

MSO    181

Opsætning    113

visning    13

Mønsterudløser    145

Målesystem    

valg    95

Målinger    

Antallet af optagelser    90

Avancerede indstillinger    52

filtrering    19

liste over typer    168

menu    50

oscilloskop    169

rediger    19, 50

skriftstørrelse    50

slet    19, 50

spektrum    170

statistikker    19

tabel    19

tilføj    19, 50

tilføjer    51

værktøjslinje    99, 127

N
NAND logisk operator    146

NOR logisk operator    146

Normalt markeringsværktøj    148

Notater    

import fra kommandolinjen    177

Notatområdet    46

Noteområdet    45

Nulstil ›Vis ikke dette igen‹-dialogerne    90

Nye funktioner    2

O
Offset    154

analog    107

OG logisk operator    146

Omdrejninger i minuttet    26

Områdehåndtering dialogboks    62

Opgraderinger    3, 3

Opløsningskontrol    120

Opret ny brugerdefineret probe dialogboks    57

Opsamlingstidsenheder    90

Opslagstabel skalering dialog    61

Opsætning af optagelse værktøjslinje    120

Optagelseshastighed præference    91

Optagelsestal    19

Optagelsestilstande    9, 10

Ordliste    181

Oscilloskop    7, 7, 181

Oscilloskopmålinger    

AC volt    169

Cyklustid    169

DC volt    169

Driftscyklus    169

Faldende sats    169

Faldetid    169

Frekvens    169

Høj impulsbredde    169

Lav impulsbredde    169

Maksimum    169

Minimum    169

Spids til spids    169

Stigende sats    169

Stigetid    169

Oscilloskoptilstand    9

tast    120

Oscilloskopvisning    10, 12

P
Panorering    149

PC oscilloskop    8

Persistenstilstand    18

aktivering og deaktivering    99

indstillinger    124

tast    120

PicoLog 1000 serien    115, 116

PicoScope 6    1, 2, 8

hovedvindue    11

Sådan anvendes det    3, 6, 7

png filer    38

Polygon    86

Probe    

brugerdefineret    28

ID dialogboks    68

Uddataenheder dialogboks    59
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Progressiv tilstand    181

Præferencer    54

dialog    89

enhedsvalg    99

farver    97

generelt    90

Optagelseshastighed    91

Persistenstilstande    99

prøveopsamling    92

Spektrumtilstande    99

sprog    95

Standard udskriftsindstillinger    96

strømstyring    91

tastatur    93

Prøveopsamlingspræferencer    92

psdata filer    

gemmer    38

konvertering    104, 177

pskeys filer    94

psmaths filer    70, 74, 77

psreference filer    80

pssettings filer    38

PWM output    

PicoLog 1000 serien    116

USB-DrDAQ    119

R
Rediger en eksisterende brugerdefineret probe
dialogboks    58

Rediger menuen    45

Rediger område dialogboks    64

Fanen Avanceret    66

Rediger reference-kurveform dialogboks    81

Reference kurveforme    

bruges i ligninger    74

forsinkelse    110

Reference-kurveformer    54

Bibliotek    80

dialog    80

Indlæst    80

Oversigt    30

tilføje    47

Regneark, eksport til    38

RGB LED på USB-DrDAQ    118

RPM    26, 99

Runt impulsudløser    142, 176

S
Samplingshastighed    120

Scrolling    154

Send kanal til bagsiden    110

Seriel afkodning    31, 54

dialog    82

Serienummer    

på oscilloskop    101

Side ned-tast    36

Side op-tast    36

Signalforskel, hvordan man kan måle    151

Signalgenerator    

dialog    128

fejetilstand    128, 176

Kurveformstyper    172

tast    128

udløser    176

USB-DrDAQ    132

Signallinealer    12, 15, 17, 21

Sinx (x) x præferencer    92

Skalakontrol    106

Skalering    8, 154

tast    110

Skaleringsmetode dialogboks    60

Softwareversion    1

Sonde    181

Spektrumindstillinger    

bins    122

dialog    122

skala    122

visningstilstand    122

Spektrummålinger    

Amplitude på højeste    170

Frekvensen på højeste    170

Intermodulation forvrængning (IMD)    170

Signal til støjforhold (SNR)    170

Spurious-free Dynamic Range (SFDR)    170

Total harmonisk forvrængning (THD)    170

Total harmonisk forvrængning og støj (THD +
N)    170

Total styrke    170

Spektrumtilstand    9

aktivering og deaktivering    99

tast    120

Spektrumvisning    10, 17

hvordan man opsætter    156

Spildtid    181

Spor    7

Sporingslinealer    26

Standard udskriftsindstillinger    96

Standardafvigelse    19, 181

Start/Stop værktøjslinje    99, 138

Startindstillinger menuen    44

Statistik    19

filtrering    52

Statuslinje    122
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Stigende kant tast    139

Stigetid    

tærskel    52

Stregglas    12, 15, 17, 181

Strømforsyning    179

Strømstyringsindstillinger    91

Support    3

Symboler    

gul advarsel    29

rød advarsel    12

Systemkrav    5

T
Tastaturgenveje    93, 148

Tastaturkort    94

Tekstfiler, eksport    38, 41

Tidsbasekontroller    120

Tidsforskel, hvordan man kan måle    152

Tidslinealer    12, 17, 22

Tidsport    27

Tilføj en måling    51

Tilslut enhed dialogboks    36, 103

Tilstandsudløser    145

Tilsvarende-tid prøveopsamling    139

txt-filer    38

Tærskel for målinger    52

Tærskler, digital input    113

U
Udjævning    92

Udklipsholder    45

Udløser    139, 174, 181

Avanceret    139, 141

Digital    145

dobbeltkant    141

dropout    142

fejl    142

Impulsbredde    141, 142

interval    141, 142

kant    142

logik    142

Manglende hændelser    142

markør    16

referencepunkt    174

runt impuls    142

tilstandkontrol    139

timing    174

vindue    142

Værktøjslinje    99, 139

Udskiftning af enhed    150

Udskriver    36

forhåndsvisning    36

fra menuen    36

Udskrivning    

fra kommandolinjen    177

præferencer    96

USB strøm    179

USB-DrDAQ    117

V
Vandret akse    12, 15, 17

Varemærker    3, 4

Vekselstrøm    91

Vekselstrømskobling    181

Versionsnummer    

hardware    101

software    1, 101

Vertikal opløsning    181

Videre-funktion    74

Vinduefunktioner    122, 173

Vindue-udløser    142

Virus    3

Visning    181

aktivering af under-visninger    47

menu    47

oscilloskop    12

Spektrum    17

Sådan flyttes    153

valg af kanaler    47

XY    15

Visningsport    181

Værktøjer menuen    54

Værktøjslinjer    106

Værktøjstip    181

X
X-akse kommando    15

X-akse, konfiguration af    47

XNOR logisk operator    146

XOR logisk operator    146

XY-visning    15

Z
Zoom    

Fortryd    148

Zoom og rulning værktøjslinje    148

Zoom markeringsrammeværktøj    148

Zooming    154

Zoom oversigt    149

Z-sortering    110
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