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Καλώς όρισατε
Καλώς ορίσατε στο PicoScope 6, το λογισμικό παλμοσκοπίου
υπολογιστή της Pico Technology.
Με μια συσκευή παλμοσκοπίου της Pico Technology, το PicoScope
μετατρέπει τον υπολογιστή σας σε ένα ισχυρό παλμοσκόπιο υπολογιστή
με όλα τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις ενός ανεξάρτητου
παλμοσκοπίου σε κλάσμα του κόστους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν εγχειρίδιο
Τι νέο υπάρχει σε αυτή την έκδοση;
Χρήση του PicoScope για πρώτη φορά
Έκδοση λογισμικού: PicoScope R6.11.7 (Σημειώσεις έκδοσης)
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Επισκόπηση του PicoScope 6

Επισκόπηση του PicoScope 6
Το PicoScope 6 είναι το λογισμικό της Pico Technology παλμοσκόπια υπολογιστή.
Υψηλότερες επιδόσεις
Ταχύτερους ρυθμούς καταγραφής που διευκολύνει τη θέαση ταχέως κινούμενων
σημάτων
Ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων
Καλύτερη υποστήριξη για τα τελευταία παλμοσκόπια USB της PicoScope
Βελτιωμένη χρηστικότητα και την εμφάνιση
Πιο ευκρινή γραφικά και κείμενο
Επεξηγήσεις και μηνύματα βοήθειας που εξηγούν εξηγήσει όλες τις λειτουργίες
Εύκολα εργαλεία με κατάδειξη και κλικ για μετατόπιση και ζουμ
Νέες λειτουργίες

psw.el r41

Η τελευταίο τεχνολογία
Windows .NET που μας δίνει
τη δυνατότητα να παρέχουμε
τις ενημερωμένες εκδόσεις
ταχύτερα

Πολλαπλές προβολές των
ίδιων δεδομένων, με
μεμονωμένες ρυθμίσεις ζουμ
και μεταόπισης για κάθε
προβολή

Διαχείριση προσαρμοσμένων
ανιχνευτών που διευκολύνει
τη χρήση των δικών σας
ανιχνευτών και αισθητήρων
με το PicoScope

Σύνθετες συνθήκες
σκανδάλισης
συμπεριλαμβανομένων
παλμού, παραθύρου και
λογικής

Φύλλο ιδιοτήτων που
εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις
με μια ματιά

Λειτουργία φάσματος με έναν
πλήρως βελτιστοποιημένο
αναλύτη φάσματος

Χαμηλοπερατό φιλτράρισμα
ανά κανάλι

Μαθηματικά κανάλια για τη
δημιουργία μαθηματικών
συναρτήσεων των καναλιών
εισόδου

Κυματομορφές αναφοράς για
την αποθήκευση των
αντιγράφων των καναλιών
εισόδου

Σχεδίαση αυθαίρετων
κυματομορφών για
παλμοσκόπια με
ενσωματωμένη γεννήτρια
αυθαίρετων κυματομορφών

Λειτουργία ταχείας σκανδάλης
για καταγραφή μιας
ακολουθίας κυματομορφών
με τον ελάχιστο δυνατό νεκρό
χρόνο

Ενοποίηση με την
Εξερεύνηση των Windows για
να βλέπετε τα αρχεία ως
εικόνες και να μετατρέπετε σε
άλλες μορφές

Επιλογές γραμμής εντολών
για μετατροπή αρχείων

Επισκόπηση ζουμ για ταχεία
ρύθμιση του ζουμ έτσι ώστε
να δείχνει οποιοδήποτε μέρος
μιας κυματομορφής

Σειριακή αποκωδικοποίηση
για RS232, I2C και άλλες
μορφές, σε πραγματικό χρόνο

Δοκιμή ορίου μάσκας για να
εμφανίζεται πότε ένα σήμα
βγαίνει εκτός ορίων

Πλοήγηση στο buffer για την
αναζήτηση του buffer
κυματομορφών

Ειδοποιήσεις για να
ενημερώνεστε όταν λαμβάνει
χώρα ένα συγκεκριμένο
συμβάν
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Εισαγωγή
Το PicoScope 6 είναι μια περιεκτική εφαρμογή λογισμικού για παλμοσκόπια της Pico
Technology. Χρησιμοποιείται με μια συσκευή υλικού PicoScope, και δημιουργεί ένα
παλμοσκόπιο και έναν αναλυτή φάσματος στον υπολογιστή σας.
Το PicoScope 6 υποστηρίζει τις συσκευές που αναφέρονται στον Πίνακα
χαρακτηριστικών συσκευής. Λειτουργεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή με Windows XP SP3
έως και Windows 8. (Δείτε Απαιτήσεις συστήματος για περαιτέρω συστάσεις.)
Πώς να χρησιμοποιήσετε το PicoScope 6
Πρώτα βήματα: διαβάστε το Χρήση του PicoScope για πρώτη φορά, και τα
Χαρακτηριστικά του PicoScope.
Για περισσότερες πληροφορίες: δείτε περιγραφές των μενού και γραμμών
εργαλείων, και την ενότητα αναφοράς.
Για οδηγίες βήμα προς βήμα, δείτε την ενότητα «Πώς να».

3.1

Νομική δήλωση
Χορήγηση αδείας. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την έκδοση παραχωρούνται
μέσω άδειας χρήσης, δεν πωλούνται. Η Pico Technology Limited («Pico») παραχωρεί
άδεια στο άτομο που εγκαθιστά το παρόν λογισμικό, υπό τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται παρακάτω.
Πρόσβαση. Ο αδειούχος συμφωνεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτό το λογισμικό
μόνο σε άτομα που έχουν ενημερωθεί και συμφωνούν ως προς την τήρηση των
παρακάτω προϋποθέσεων.
Χρήση. Το λογισμικό στην παρούσα έκδοση προορίζεται για χρήση μόνο με προϊόντα
της Pico ή με δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιώντας προϊόντα της Pico.
Πνευματικά δικαιώματα. Η Pico αξιώνει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, και
διατηρεί τα δικαιώματα για όλα τα υλικά (λογισμικό, έγγραφα κ.λπ.) που περιέχονται
στην παρούσα έκδοση.
Ευθύνη. Η Pico και οι εκπρόσωποί της δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημία, όπως κι αν έχει προκληθεί, που σχετίζεται με τη χρήση εξοπλισμού ή
λογισμικού της Pico Technology, εκτός κι αν εξαιρείται από τον νόμο.
Καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν υπάρχουν δύο εφαρμογές που να
είναι πανομοιότυπες, κι ως εκ τούτου η Pico δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο εξοπλισμός ή
το λογισμικό της είναι κατάλληλο για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Ως εκ τούτου, είναι
ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίσει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τη σκοπούμενη
εφαρμογή.
Εφαρμογές καθοριστικής σημασίας. Επειδή το λογισμικό εκτελείται σε έναν
υπολογιστή που μπορεί να εκτελεί άλλα προϊόντα λογισμικού, και μπορεί να υπόκειται
σε παρεµβολές λόγω αυτών των προϊόντων, η άδεια χρήσης αποκλείει ρητώς τη χρήση
σε εφαρμογές «καθοριστικής σημασίας», για παράδειγμα συστήματα υποστήριξης ζωής.
Ιοί. Το παρόν λογισμικό ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση για ιούς κατά τη διάρκεια
της παραγωγής. Ωστόσο, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του λογισμικού για
ιούς αφού αυτό εγκατασταθεί.
Υποστήριξη. Κανένα λογισμικό δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα αλλά αν
δεν είστε ικανοποιημένοι με την απόδοση του παρόντος λογισμικού, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.
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3.2

Εισαγωγή

Αναβαθμίσεις
Παρέχουμε αναβαθμίσεις, δωρεάν, από την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση
www.picotech.com. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης για ενημερώσεις ή
αντικαταστάσεις που στέλνουμε με υλικά μέσα.

3.3

Εμπορικά σήματα
Το Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Τα Pico Technology,
PicoScope και PicoLog είναι διεθνή σήματα κατατεθέντα.

3.4

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν εγχειρίδιο
Αν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα προβολής PDF για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο,
μπορείτε να γυρίσετε τις σελίδες του εγχειριδίου σαν να ήταν ένα βιβλίο,
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Πίσω και Εμπρός του προγράμματος προβολής. Αυτά τα
κουμπιά θα πρέπει να φαίνονται κάπως έτσι:
ή

Πίσω

ή

Εμπρός

Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο για ανάγνωση μακριά από τον
υπολογιστή σας. Αναζητήστε για ένα κουμπί Εκτύπωση παρόμοιο με αυτό:
Εκτύπωση
Για την πρώτη εισαγωγή σας στο PicoScope, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε με αυτά τα
θέματα:
Χρήση του PicoScope για πρώτη φορά
Βασικά στοιχεία του παλμοσκοπίου
Βασικά στοιχεία του παλμοσκοπίου προσωπικού υπολογιστή
Βασικά στοιχεία του PicoScope

psw.el r41
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5

Απαιτήσεις συστήματος
Για να εξασφαλιστεί ότι το PicoScope λειτουργεί σωστά, πρέπει να έχετε έναν
υπολογιστή με τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εκτέλεση του
λειτουργικού συστήματος Windows, το οποίο πρέπει να είναι σε μία από τις εκδόσεις
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Η απόδοση του παλμοσκοπίου είναι καλύτερη
με έναν ισχυρότερο υπολογιστή, και θα ωφεληθεί τα μέγιστα από έναν επεξεργαστή
πολλαπλών πυρήνων.
Στοιχείο
Λειτουργικό σύστημα

Ελάχιστη προδιαγραφή

Συνιστώμενη
προδιαγραφή

Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8
Έκδοση 32-bit ή 64-bit
Όχι Windows RT

Επεξεργαστής

300 MHz

1 GHz

Μνήμη

256 MB

512 MB

1 GB

2 GB

Θύρα USB 2.0

Θύρα USB 2.0
(παλμοσκόπια USB 2.0)
Θύρα USB 3.0
(παλμοσκόπια USB 3.0)

Ελεύθερος χώρος στον
δίσκο *
Θύρες

*

Το λογισμικό PicoScope δεν χρησιμοποιεί το σύνολο του χώρου του δίσκου που
καθορίζεται στον πίνακα. Ο ελεύθερος χώρος απαιτείται έτσι ώστε να λειτουργούν
αποτελεσματικότερα τα Windows.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Χρήση του PicoScope για πρώτη φορά

Χρήση του PicoScope για πρώτη φορά
Έχουμε σχεδιάσει το PicoScope έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο
εύχρηστο, ακόμη και για τους νέους χρήστες παλμοσκοπίων. Από τη στιγμή που έχετε
ακολουθήσει τα εισαγωγικά βήματα που αναφέρονται παρακάτω, θα είστε σε καλό
δρόμο για να γίνετε ένας ειδικός στο PicoScope.

1.

2.

3.

4.

5.

Εγκαταστήστε το λογισμικό. Φορτώστε το CD-ROM που συνοδεύει
τη συσκευή παλμοσκοπίου και στη συνέχεια κάντε κλικ στον
σύνδεσμο «Εγκατάσταση λογισμικού» και ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη.
Συνδέστε τη συσκευή παλμοσκοπίου. Τα Windows θα την
αναγνωρίσουν και θα προετοιμάσουν τον υπολογιστή. Περιμένετε
έως ότου τα Windows να εμφανίσουν μήνυμα ότι η συσκευή είναι
έτοιμη για χρήση.
Κάντε κλικ στο νέο εικονίδιο PicoScope στην επιφάνεια εργασίας
των Windows.
Το PicoScope θα εντοπίσει τη συσκευή παλμοσκοπίου και θα
προετοιμαστούν για την εμφάνιση μιας κυματομορφής. Το πράσινο
κουμπί Έναρξη θα φωτιστεί για να σας δείξει ότι το PicoScope
είναι έτοιμο.
Συνδέστε ένα σήμα σε ένα από τα κανάλια εισόδου της συσκευής
παλμοσκοπίου και δείτε την πρώτη σας κυματομορφή! Για να
μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του διαβάστε την
Εισαγωγή στο PicoScope.

Προβλήματα;
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε! Το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα
πρόθυμο να απαντήσει στις κλήσεις σας σε ώρες γραφείου (ανατρέξτε στα στοιχεία
επικοινωνίας). Σε άλλες ώρες, μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα στο φόρουμ
υποστήριξης ή να μας στείλετε ένα email.

psw.el r41
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Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο
Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίσετε πριν
εργαστείτε με το λογισμικό PicoScope. Αν έχετε χρησιμοποιήσει παλμοσκόπιο
παλαιότερα, οι περισσότερες έννοιες θα σας είναι οικείες. Μπορείτε να παραλείψετε την
ενότητα Βασικά στοιχεία του παλμοσκοπίου και να πάτε κατευθείαν στο Πληροφορίες
για το PicoScope. Αν δεν έχετε εμπειρία από παλμοσκόπια, αφιερώστε λίγα λεπτά για να
διαβάσετε τις ενότητες Βασικά στοιχεία του παλμοσκοπίου και Βασικά στοιχεία του
PicoScope.

5.1

Βασικά στοιχεία του παλμοσκοπίου
Ένα παλμοσκόπιο είναι ένα όργανο μέτρησης που εμφανίζει ένα γράφημα τάσης σε
σχέση με τον χρόνο. Για παράδειγμα, η εικόνα που ακολουθεί δείχνει μια τυπική οθόνη
στην οθόνη ενός παλμοσκοπίου, όταν μια μεταβαλλόμενη τάση είναι συνδεδεμένη σε
ένα από τα κανάλια εισόδου.

Η ανάγνωση της οθόνης του παλμοσκοπίου γίνεται πάντα από τα αριστερά προς τα
δεξιά. Το χαρακτηριστικό τάσης-χρόνου του σήματος απεικονίζεται ως μια γραμμή η
οποία αποκαλείται ίχνος. Σε αυτό το παράδειγμα, το ίχνος είναι μπλε και ξεκινά στο
σημείο Α. Αν κοιτάξετε προς τα αριστερά του παρόντος σημείου, θα δείτε τον αριθμό
«0,0» στον άξονα τάσης, πράγμα που σημαίνει ότι η τάση είναι 0,0 V (βολτ). Αν
κοιτάξετε κάτω από το σημείο Α, θα δείτε ακόμη έναν αριθμό «0,0», αυτή τη φορά στον
άξονα του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος σε αυτό το σημείο είναι 0,0 ms
(χιλιοστά του δευτερολέπτου).
Στο σημείο Β, 0,25 χιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερα, η τάση έχει αυξηθεί σε μια
θετική κορυφή 0,8 βολτ. Στο σημείο C, 0,75 χιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερα, η
τάση έχει πέσει σε μια αρνητική κορυφή -0,8 βολτ. Μετά από 1 χιλιοστό του
δευτερολέπτου, η τάση έχει αυξηθεί ξανά στα 0,0 βολτ και ένας νέος κύκλος είναι
έτοιμος να ξεκινήσει. Αυτός ο τύπος του σήματος ονομάζεται ημιτονοειδές κύμα, και
είναι ένας από τους απεριόριστες διάφορους τύπους σημάτων που θα συναντήσετε.
Τα περισσότερα παλμοσκόπια σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις κάθετες και
οριζόντιες κλίμακες της οθόνης. Η κάθετη κλίμακα καλείται η εύρος τάσης
(τουλάχιστον στο παράδειγμά μας, παρόλο που είναι δυνατές κλίμακες σε άλλες
μονάδες, όπως milliamperes). Η οριζόντια κλίμακα καλείται η βάση χρόνου και
μετράται σε μονάδες χρόνου - στο παράδειγμά μας, χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.2

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Βασικά στοιχεία του παλμοσκοπίου προσωπικού υπολογιστή
Ένα παλμοσκόπιο προσωπικού υπολογιστή είναι ένα όργανο μέτρησης που
αποτελείται από μια συσκευή παλμοσκοπίου και ένα πρόγραμμα παλμοσκοπίου που
εκτελείται σε έναν υπολογιστή. Τα παλμοσκόπια ήταν αρχικά αυτόνομα όργανα χωρίς
δυνατότητα επεξεργασίας σήματος ή μετρήσεων, και η αποθήκευση ήταν δυνατή μόνο
ως ακριβή πρόσθετη δυνατότητα. Αργότερα τα παλμοσκόπια άρχισαν να χρησιμοποιούν
τη νέα ψηφιακή τεχνολογία ενσωματώνοντας νέες λειτουργίες, αλλά παρέμειναν
ιδιαίτερα εξειδικευμένα και ακριβά όργανα. Τα παλμοσκόπια υπολογιστή είναι το
τελευταίο βήμα στην εξέλιξη των παλμοσκοπίων, συνδυάζοντας τη δύναμη μέτρησης
των συσκευών της Pico Technologyμε την ευκολία του υπολογιστή που βρίσκεται ήδη
στο γραφείο σας.

+
υπολογιστής

psw.el r41

=
συσκευή
παλμοσκοπίου

Παλμοσκόπιο
προσωπικού
υπολογιστή
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Βασικά στοιχεία του PicoScope
Το PicoScope μπορεί να παράγει μια απλή οθόνη όπως στο παράδειγμα στην ενότητα
Βασικά στοιχεία του παλμοσκοπίου, αλλά επίσης έχει πολλές προηγμένες λειτουργίες.
Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται το παράθυρο του PicoScope. Κάντε κλικ
σε οποιαδήποτε από τις υπογραμμισμένες ετικέτες για να μάθετε περισσότερα. Δείτε το
παράθυρο του PicoScope για εξήγηση αυτών των σημαντικών εννοιών.

Σημείωση: Άλλα κουμπιά μπορεί να εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο του PicoScope
ανάλογα με τις δυνατότητες του συνδεδεμένου παλμοσκοπίου και τις ρυθμίσεις που
εφαρμόζονται στο πρόγραμμα PicoScope.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.3.1

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Λειτουργίες καταγραφής
Το PicoScope μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις λειτουργίες καταγραφής: λειτουργία
παλμοσκοπίου, λειτουργία φάσματος και λειτουργία διατήρησης. Η λειτουργία
επιλέγεται από τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καταγραφής».

Σε λειτουργία παλμοσκοπίου, το PicoScope εμφανίζει μία κύρια προβολή
παλμοσκοπίου, βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις για χρήση ως παλμοσκόπιο προσωπικού
υπολογιστή, και σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε απευθείας την ώρα καταγραφής.
Μπορείτε ωστόσο να εμφανίσετε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προβολές
φάσματος.
Σε λειτουργία φάσματος, το PicoScope εμφανίζει μία κύρια προβολή φάσματος,
βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις για την ανάλυση φάσματος, και σας δίνει τη δυνατότητα
να ορίσετε απευθείας το εύρος με τρόπο παρόμοιο τρόπο με έναν ειδικό αναλύτη
φάσματος. Μπορείτε ωστόσο να εμφανίσετε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες
προβολές παλμοσκοπίου.
Σε λειτουργία διατήρησης, το PicoScope εμφανίζει μία, τροποποιημένη, προβολή
στην οποία οι παλιές κυματομορφές παραμένουν στην οθόνη σε ξεθωριασμένα
χρώματα, ενώ οι νέες εμφανίζονται με τα φωτεινότερα χρώματα. Δείτε επίσης: Πώς
να βρείτε μια δυσλειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διατήρησης και το
παράθυρο διαλόγου «Επιλογές διατήρησης».
Όταν αποθηκεύετε κυματομορφές και ρυθμίσεις, το PicoScope αποθηκεύει μόνο
δεδομένα για την τρέχουσα λειτουργία. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και
για τις δύο λειτουργίες καταγραφής, τότε θα πρέπει να μεταβείτε στην άλλη λειτουργία
και να αποθηκεύσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις.
Δείτε επίσης: Πώς λειτουργούν οι λειτουργίες καταγραφής με τις προβολές;
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Πώς λειτουργούν οι λειτουργίες καταγραφής σε σχέση με τις προβολές;
Η λειτουργία καταγραφής κοινοποιεί στο PicoScope αν ενδιαφέρεστε κυρίως για
προβολή κυματομορφών (λειτουργία παλμοσκοπίου) ή διαγράμματα συχνότητας
(λειτουργία φάσματος). Όταν επιλέξετε μια λειτουργία καταγραφής, το PicoScope
ρυθμίζει κατάλληλα το υλικό και εμφανίζει μια προβολή που ταιριάζει με τη λειτουργία
καταγραφής (μια προβολή παλμοσκοπίου αν επιλέξατε λειτουργία παλμοσκοπίου ή μια
λειτουργία διατήρησης ή μια λειτουργία φάσματος αν επιλέξατε λειτουργία φάσματος).
Το υπόλοιπο του παρόντος τμήματος δεν αφορά τη λειτουργία διατήρησης η οποία
παρέχει τη δυνατότητα για μία μόνο προβολή.
Από τη στιγμή που το PicoScope έχει εμφανίζει την πρώτη προβολή, μπορείτε, αν
θέλετε, να προσθέσετε περισσότερες προβολές παλμοσκοπίου ή φάσματος, ανεξάρτητα
από τη λειτουργία καταγραφής στην οποία είσαστε. Μπορείτε να προσθέσετε και να
καταργήσετε όσες προβολές θέλετε, για όσο υπάρχει μια προβολή που ταιριάζει με τη
λειτουργία καταγραφής.

Παραδείγματα που δείχνουν πώς μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία καταγραφής και να
ανοίξετε πρόσθετες προβολές στο PicoScope. Πάνω: λειτουργία διατήρησης (μόνο μία
προβολή). Μέση: λειτουργία παλμοσκοπίου. Κάτω: λειτουργία φάσματος.

Όταν χρησιμοποιείτε έναν δευτερεύοντα τύπο προβολής (μια προβολή σε λειτουργία
παλμοσκοπίου ή ένα μια προβολή παλμοσκοπίου σε λειτουργία φάσματος), μπορεί να
δείτε τα δεδομένα σε οριζόντια συμπίεση αντί να εμφανίζονται κανονικά, όπως σε μια
κύρια προβολή. Συνήθως μπορείτε να το αντιμετωπίσετε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία
ζουμ.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.4

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Παράθυρο PicoScope
Το παράθυρο του PicoScope δείχνει ένα μπλοκ των δεδομένων που έχει καταγραφεί
από μια συσκευή παλμοσκοπίου. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά το PicoScope περιέχει
μια προβολή παλμοσκοπίου, αλλά μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες προβολές
κάνοντας κλικ στο Προσθήκη προβολής από το μενού «Προβολές». Στο παρακάτω
στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζονται οι κύριες λειτουργίες του παραθύρου του PicoScope.
Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες ετικέτες για περισσότερες πληροφορίες.

Για να τακτοποιήσετε τις προβολές στο παράθυρο PicoScope
Αν το παράθυρο του PicoScope περιέχει περισσότερες από μία προβολές, το PicoScope,
τις τακτοποιεί σε ένα πλέγμα. Η παραπάνω ενέργεια γίνεται αυτόματα, αλλά μπορείτε
να την προσαρμόσετε αν επιθυμείτε. Κάθε ορθογώνιο τμήμα στο πλέγμα ονομάζεται
θύρα θέασης. Μπορείτε να μετακινήσετε μια προβολή σε μια διαφορετική θύρα θέασης
σύροντας την καρτέλα με το όνομά της (δείξε μου πώς), ωστόσο, δεν μπορείτε να τη
μετακινήσετε έξω από το παράθυρο του PicoScope. Επίσης, μπορείτε να βάλετε
περισσότερες από μία προβολές σε μία θύρα θέασης, με μεταφορά και απόθεση μιας
προβολής πάνω από μια άλλη.
Για περαιτέρω επιλογές, κάντε δεξί κλικ σε μια προβολή για να εμφανιστεί το μενού
«Προβολή» ή επιλέξτε Προβολή από το γραμμή μενού, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από
τις επιλογές μενού για να τακτοποιήσετε τις προβολές.
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Προβολή παλμοσκοπίου
Μια προβολή παλμοσκοπίου δείχνει τα δεδομένα που καταγράφονται από το
παλμοσκόπιο ως ένα γράφημα του πλάτους σήματος ως προς τον χρόνο. (Δείτε Βασικά
στοιχεία του παλμοσκοπίου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις
έννοιες.) Το PicoScope ανοίγει με μία προβολή, αλλά μπορείτε να προσθέσετε
περισσότερες χρησιμοποιώντας το μενού «Προβολές». Παρόμοια με την οθόνη ένα
συμβατικού παλμοσκοπίου, η προβολή παλμοσκοπίου εμφανίζει μία ή περισσότερες
κυματομορφές με έναν κοινό οριζόντιο άξονα χρόνου, με τη στάθμη του σήματος να
εμφανίζεται σε έναν ή περισσότερους κάθετους άξονες. Κάθε προβολή μπορεί να έχει
τόσες κυματομορφές, όσα κανάλια έχει η συσκευή παλμοσκοπίου. Κάντε κλικ σε μία
από τις παρακάτω ετικέτες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια λειτουργία.

Οι προβολές παλμοσκοπίου είναι διαθέσιμες ανεξάρτητα από το ποια λειτουργία λειτουργία παλμοσκοπίου ή λειτουργία φάσματος - είναι ενεργή.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.6

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Προβολή MSO
Ισχύει για:

μόνο παλμοσκόπια μικτού σήματος (MSO)

Η προβολή MSO δείχνει ανάμεικτη αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα σχετικά στην ίδια
βάση χρόνου.

psw.el r41

Κουμπί ψηφιακών εισόδων:

Ανοίγει/Κλείνει την ψηφιακή προβολή και ανοίγει
το παράθυρο διαλόγου «Ψηφιακή ρύθμιση».

Αναλογική προβολή:

Δείχνει τα αναλογικά κανάλια. Το ίδιο με μια
τυπική προβολή παλμοσκοπίου.

Ψηφιακή προβολή:

Δείχνει τα ψηφιακά κανάλια και ομάδες. Δείτε
ψηφιακή προβολή.

Διαχωριστικό:

Σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να
μετακινήσετε το σημείο διαχωρισμού μεταξύ των
αναλογικών και ψηφιακών τμημάτων.
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Ψηφιακή προβολή
Τοποθεσία: Προβολή MSO

Σημείωση 1: Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην ψηφιακή προβολή για να εμφανιστεί
το Μενού ψηφιακού περιβάλλοντος.
Σημείωση 2: Αν η ψηφιακή προβολή δεν φαίνεται όταν θέλετε, ελέγξτε ότι α) είναι
ενεργοποιημένο το κουμπί ψηφιακών εισόδων ενεργοποιείται και β) τουλάχιστον ένα
ψηφιακό κανάλι έχει επιλεγεί για εμφάνιση στο παράθυρο διαλόγου ψηφιακής
ρύθμισης.
Ψηφιακό κανάλι:

Εμφανίζονται με τη σειρά εμφάνισης στο παράθυρο διαλόγου
ψηφιακής ρύθμισης, όπου και μπορούν να μετονομαστούν.

Ψηφιακή ομάδα:

Η δημιουργία και ονομασία των ομάδων γιντ από το παράθυρο
διαλόγου ψηφιακής ρύθμισης. Μπορείτε να τις αναπτύξετε και
να τις συμπτύξετε στην ψηφιακή προβολή χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά και .

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.6.2

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Μενού ψηφιακού περιβάλλοντος
Τοποθεσία: κάντε δεξί κλικ στο ψηφιακή προβολή

Δευτερεύουσα
προβολή:

Αναλογική: Εμφάνιση ή απόκρυψη της αναλογικής
προβολής παλμοσκοπίου.
Ψηφιακός: Εμφάνιση ή απόκρυψη της ψηφιακής
προβολής παλμοσκοπίου.
Επίσης διαθέσιμο από το μενού «Προβολές».

Μορφοποίηση:

Η αριθμητική μορφή με την οποία εμφανίζονται οι
τιμές της ομάδας στην ψηφιακή προβολή
παλμοσκοπίου.

Σχεδιασμός
ομάδων:

Κατά τιμές Σχεδιάζει ομάδες με μεταβάσεις μόνο
όπου αλλάζει η τιμή:

Κατά ώρα: Σχεδιάζει ομάδες με μεταβάσεις ίσων
χρονικών αποστάσεων, μία φορά ανά περίοδο
δειγματοληψίας. Συνήθως θα χρειαστεί να κάνετε
ζουμ για να δείτε τις μεμονωμένες μεταβάσεις:

Κατά επίπεδο: Σχεδιάζει ομάδες ως αναλογικά
επίπεδα που προέρχονται από τα ψηφιακά δεδομένα:

psw.el r41
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Προβολή ΧΥ
Μια Προβολή ΧΥ, στην απλούστερη μορφή της, δείχνει το γράφημα ενός καναλιού σε
σχέση με ένα άλλο. Η λειτουργία XY είναι χρήσιμη για εμφάνιση σχέσεων φάσης μεταξύ
περιοδικών σημάτων (χρησιμοποιώντας σχήματα Lissajous) και για τη σχεδίαση των
χαρακτηριστικών Ι-V (ρεύματος-τάσης) των ηλεκτρονικών συστατικών.

Στο παραπάνω παράδειγμα, δύο διαφορετικά περιοδικά σήματα τροφοδοτήθηκαν στα
δύο κανάλια εισόδου. Η ομαλή καμπυλότητα του ίχνους υποδηλώνει ότι οι είσοδοι είναι
περίπου ή ακριβώς ημιτονοειδή κύματα. Οι τρεις βρόχοι στο ίχνος δείχνουν ότι το
κανάλι B έχει περίπου τρεις φορές τη συχνότητα του καναλιού Α. Μπορούμε να πούμε
ότι ο λόγος δεν είναι ακριβώς επί τρία διότι το ίχνος περιστρέφεται αργά, αν και δεν
μπορείτε να το δείτε σε αυτή τη στατική εικόνα. Από τη στιγμή που μια προβολή XY δεν
έχει άξονα χρόνου, δεν μας δίνει καμία πληροφορίες σχετικά με τις απόλυτες
συχνότητες των σημάτων. Για τη μέτρηση της συχνότητας, πρέπει να ανοίξουμε μια
προβολή παλμοσκοπίου.
Πώς να δημιουργήσετε μια προβολή XY
Υπάρχουν δύο τρόποι για τη δημιουργία μιας προβολής XY
Χρήση της εντολής Προσθήκη προβολής > XY από το μενού «Προβολές».
Προσθέτει μια νέα προβολή XY στο παράθυρο του PicoScope χωρίς να αλλοιώνει την
αρχική προβολή ή προβολές παλμοσκοπίου ή φάσματος. Επιλέγει αυτόματα τα δύο
καταλληλότερα κανάλια για την τοποθέτηση των αξόνων X και Y. Προαιρετικά,
μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση καναλιού στον άξονα X με την εντολή
Άξονας Χ (δείτε παρακάτω).
Χρησιμοποιήστε την εντολή Άξονας Χ στο μενού «Προβολές». Αυτό μετατρέπει την
τρέχουσα προβολή παλμοσκοπίου σε προβολή XY. Διατηρεί τους ήδη υπάρχοντες
άξονες Y και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε διαθέσιμο κανάλι για
τον άξονα Χ. Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε ακόμη και να αντιστοιχίσετε ένα
μαθηματικό κανάλι ή μια κυματομορφή αναφοράς στον άξονα Χ.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.8

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Δείκτης σκανδάλης
Ο δείκτης σκανδάλης δείχνει το επίπεδο και τον χρόνο του σημείου σκανδάλης.

Το ύψος του δείκτη στον κάθετο άξονα δείχνει το επίπεδο στο οποίο έχει οριστεί η
σκανδάλη, και η θέση της στον άξονα του χρόνου δείχνει την ώρα κατά την οποία
συμβαίνει.
Μπορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη σκανδάλης σύροντάς τον με το ποντίκι ή, για
μεγαλύτερη ακρίβεια, με τα κουμπιά που υπάρχουν στη Γραμμή εργαλείων
σκανδάλης.
Άλλες μορφές δείκτη σκανδάλης
Εάν η προβολή παλμοσκοπίου έχει γίνει ζουμ και πανοραμικό έτσι ώστε το σημείο
σκανδάλης να είναι εκτός οθόνης, ο δείκτης σκανδάλης εκτός οθόνης (φαίνεται
παραπάνω) εμφανίζεται στην πλευρά πλάι του βαθμονομημένου πλέγματος οθόνης
δείχνοντας το επίπεδο σκανδάλης.
Σε λειτουργία καθυστέρησης μετά τη σκανδάλη ο δείκτης σκανδάλης αντικαθίσταται
προσωρινά από το βέλος μετά τη σκανδάλη ενώ ρυθμίζετε την καθυστέρηση μετά τη
σκανδάλη.
Όταν ορισμένοι Τύποι σύνθετη σκανδάλης είναι σε χρήση, ο δείκτης σκανδάλης αλλάζει
σε δείκτη παραθύρου, ο οποίος δείχνει το άνω και κάτω όριο σκανδάλης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τον χρονισμό
σκανδάλης.
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Βέλος μετά τη σκανδάλη
Το βέλος μετά τη σκανδάλη είναι μια τροποποιημένη μορφή του δείκτη σκανδάλης
που εμφανίζεται προσωρινά σε μια προβολή παλμοσκοπίου ενώ ρυθμίζετε μια
καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη, ή σύρετε τον δείκτη σκανδάλης αφού ρυθμίσατε μια
καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη. (Τι είναι η καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη;)

Το αριστερό άκρο του βέλους δηλώνει το σημείο
σκανδάλης και ευθυγραμμίζεται με το μηδέν στον άξονα
του χρόνου. Αν το μηδέν στον άξονα του χρόνου είναι
εκτός της προβολής παλμοσκοπίου τότε το αριστερό άκρο
του βέλους μετά τη σκανδάλη εμφανίζεται κατ’ αυτόν τον
τρόπο:
Το δεξί άκρο του βέλους (που αντικαθιστά προσωρινά τον δείκτη σκανδάλης) δείχνει το
σημείο αναφοράς σκανδάλης.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στη ραμμή εργαλείων σκανδάλης για να ορίσετε μια
καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.10

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Προβολή φάσματος
Μια προβολή φάσματος είναι μια προβολή δεδομένων από τη συσκευή παλμοσκοπίου.
Ένα φάσμα είναι ένα διάγραμμα της στάθμης του σήματος σε έναν κάθετο άξονα
συναρτήσει της συχνότητας στον οριζόντιο άξονα. Το PicoScope ανοίγει με μία προβολή
παλμοσκοπίου, αλλά μπορείτε να προσθέσετε μια προβολή φάσματος από το μενού
«Προβολές». Όπως και η οθόνη ενός συμβατικού αναλύτη φάσματος, η προβολή
φάσματος εμφανίζει ένα ή περισσότερα φάσματα με έναν κοινό άξονα συχνότητας.
Κάθε προβολή μπορεί να έχει τόσα φάσματα όσα κανάλια έχει η συσκευή
παλμοσκοπίου. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω ετικέτες για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με μια λειτουργία.

Σε αντίθεση με την προβολή παλμοσκοπίου, στην προβολή φάσματος δεν γίνεται
αποκοπή των δεδομένων στο όριο της περιοχής που εμφανίζεται στον κάθετο άξονα,
επομένως μπορείτε να εφαρμόσετε κλιμάκωση ή μετατόπιση άξονα για να δείτε
περισσότερα δεδομένα. Δεν παρέχονται ετικέτες κάθετου άξονα για δεδομένα εκτός
αυτού που θεωρείται ως «ωφέλιμο» εύρος, αλλά οι χάρακες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν εκτός αυτού του εύρους.
Οι προβολές φάσματος είναι διαθέσιμες ανεξάρτητα από το ποια λειτουργία - λειτουργία
παλμοσκοπίου ή λειτουργία φάσματος - είναι ενεργή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Πώς να ρυθμίσετε τα παράθυρα
διαλόγου προβολή φάσματος και Επιλογές φάσματος.
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Λειτουργία διατήρησης
Η λειτουργία διατήρησης επιθέτει πολλαπλές κυματομορφές στην ίδια προβολή, με τα
συχνότερα δεδομένα ή τις νεότερες κυματομορφές να εμφανίζονται με φωτεινότερα
χρώματα σε σχέση με τα παλαιότερα. Αυτό είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό
δυσλειτουργιών, όταν θέλετε να εντοπίσετε ένα σπάνιο συμβάν σφάλματος που είναι
κρυμμένο σε μια σειρά από επαναλαμβανόμενα φυσιολογικά συμβάντα.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διατήρησης πατώντας στο κουμπί Λειτουργία
διατήρησης
στη γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καταγραφής». Με το επιλογές
διατήρησης στις προεπιλεγμένες τιμές, η οθόνη θα φαίνεται κάπως έτσι:

Τα χρώματα δείχνουν τη συχνότητα των δεδομένων. Το κόκκινο χρησιμοποιείται για τα
δεδομένα της υψηλότερης συχνότητας, το κίτρινο για ενδιάμεσες συχνότητες και το
μπλε για τα λιγότερο συχνά δεδομένα. Στο παραπάνω παράδειγμα, η κυματομορφή
παραμένει για το μεγαλύτερο διάστημα στην κόκκινη περιοχή, αλλά ένεκα θορύβου
εισέρχεται περιστασιακά στην μπλε και στην κίτρινη περιοχή. Αυτά είναι τα
προεπιλεγμένα χρώματα, αλλά μπορείτε να τα αλλάξετε από το παράθυρο διαλόγου
«Επιλογές διατήρησης».
Αυτό το παράδειγμα δείχνει την λειτουργία διατήρησης στην πιο βασική της μορφή.
Ανατρέξτε στο παράθυρο διαλόγου «Επιλογές διατήρησης» για τρόπους
τροποποίησης της οθόνης έτσι ώστε να ταιριάζει με την εφαρμογή σας, και στην
ενότητα Πώς να βρείτε μια δυσλειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διατήρησης
για ένα σχετικό παράδειγμα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.12

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Πίνακας μετρήσεων
Ο Πίνακας μετρήσεων εμφανίζει τα αποτελέσματα των αυτόματων μετρήσεων. Κάθε
προβολή μπορεί να έχει τον δικό της πίνακα, και μπορείτε να προσθέσετε, να
διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τις μετρήσεις αυτού του πίνακα.

Στήλες πίνακα μετρήσεων
Όνομα
Το όνομα της μέτρησης που επιλέξατε στο παράθυρο διαλόγου
Προσθήκη μέτρησης ή Επεξεργασία μέτρησης. Ένα «F» μετά το
όνομα δείχνει ότι τα στατιστικά στοιχεία για αυτή τη μέτρηση αυτή έχουν
φιλτραριστεί.
Εύρος
Το τμήμα της κυματομορφής ή του φάσματος που θέλετε να μετρήσετε.
Αυτό είναι «ολόκληρο ίχνος» από προεπιλογή.
Τιμή
Η ζωντανή τιμή της μέτρησης, από την τελευταία καταγραφή.
Ελάχ.
Η ελάχιστη τιμή της μέτρησης από τη στιγμή που ξεκίνησε η μέτρηση.
Μέγ.
Η μέγιστη τιμή της μέτρησης από τη στιγμή που ξεκίνησε η μέτρηση.
Μέσος όρος Ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρήσεων από τις τελευταίες ν
καταγραφές, όπου το ν ορίζεται στη σελίδα Γενικά του παραθύρου
διαλόγου «Προτιμήσεις».
σ
Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων από τις τελευταίες ν καταγραφές,
όπου το ν ορίζεται στη σελίδα Γενικά του παραθύρου διαλόγου
«Προτιμήσεις».
Πλήθος
Ο αριθμός καταγραφών που χρησιμοποιείται για τις παραπάνω
καταγραφώ στατιστικές. Ο αριθμός ξεκινά από το 0, όταν είναι ενεργοποιημένη η
ν
σκανδάλιση, και φτάνει μέχρι τον αριθμό καταγραφών που καθορίζεται
στη σελίδα Γενικά του παραθύρου διαλόγου «Προτιμήσεις».
Για να προσθέσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε μετρήσεις
Δείτε: Γραμμή εργαλείων μετρήσεων.
Για να αλλάξετε το πλάτος μιας στήλης μέτρησης
Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή
Αυτόματο πλάτος στήλης στο μενού Μετρήσεις. Αν
χρειάζεται, κάντε κλικ στην επιλογή για να την
απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, σύρετε το κατακόρυφο
διαχωριστικό μεταξύ των κεφαλίδων των στηλών για να
αλλάξετε το μέγεθος των στηλών, όπως φαίνεται απέναντι.
Για να αλλάξετε το ρυθμό ανανέωσης των στατιστικών
Τα στατιστικά στοιχεία (Ελάχ., Μέγ., Μέσος όρος, Τυπική απόκλιση) βασίζονται
στον αριθμό των καταγραφών που εμφανίζονται στη στήλη Πλήθος καταγραφών.
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο πλήθος καταγραφών χρησιμοποιώντας το στοιχείο
ελέγχου Μέγεθος καταγραφής στη γενική σελίδα του παραθύρου διαλόγου
Προτιμήσεις.
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Επεξήγηση δείκτη
Η επεξήγηση δείκτη είναι ένα πλαίσιο που εμφανίζει τις τιμές οριζόντιου και κάθετου
άξονα στη θέση του δείκτη του ποντικιού. Εμφανίζεται προσωρινά όταν κάνετε κλικ στο
παρασκήνιο μιας προβολής.

Επεξήγηση δείκτη σε προβολή παλμοσκοπίου

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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5.14

Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Χάρακες σήματος
Οι χάρακες σημάτων (μερικές φορές ονομάζεται δρομείς) σας βοηθούν να μετράτε
απόλυτα και σχετικά επίπεδα σημάτων σε προβολή παλμοσκοπίου, ΧΥ ή φάσματος.

Σην παραπάνω προβολή παλμοσκοπίου, τα δύο χρωματιστά τετράγωνα στα αριστερά
από του κάθετου άξονα είναι οι λαβές του χάρακα για το κανάλι A. Σύρετε μία από τις
λαβές προς τα κάτω από τη θέση ανάπαυσης στην άνω αριστερή γωνία, και ένας
χάρακας σήματος (μια οριζόντια διακεκομμένη γραμμή) θα ξεκινήσει να εμφανίζεται
από αυτό το σημείο.
Όποτε χρησιμοποιείτε έναν ή περισσότερους χάρακες σήματος, εμφανίζεται το
υπόμνημα χάρακα. Αυτό είναι ένας πίνακας που δείχνει όλες τις τιμές του χάρακα
σήματος. Αν κλείσετε το υπόμνημα του χάρακα με το κουμπί Κλείσιμο, θα διαγραφούν
όλοι οι χάρακες.
Οι χάρακες σήματος λειτουργούν επίσης σε προβολή φάσματος και ΧΥ.
Επεξήγηση χάρακα
Αν μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν χάρακα, το PicoScope
εμφανίζει μια επεξήγηση με τον αριθμό του χάρακα και η στάθμη του σήματος του
χάρακα. Μπορείτε να δείτε ένα σχετικό παράδειγμα στην παραπάνω εικόνα.

psw.el r41

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εγχειρίδιο χρήστη του PicoScope 6

5.15

25

Χάρακες χρόνους
Οι χάρακες χρόνου μετρούν τον χρόνο σε μια προβολή παλμοσκοπίου ή τη συχνότητα
σε μια προβολή φάσματος.

Στην προβολή παλμοσκοπίου παραπάνω, τα δύο λευκά τετράγωνα στον άξονα του
χρόνου είναι οι λαβές του χάρακα χρόνου. Όταν τις σύρετε προς τα δεξιά από την
κάτω αριστερή γωνία, εμφανίζονται κάθετες διακεκομμένες γραμμές που ονομάζονται
χάρακες χρόνου. Οι χάρακες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε μια προβολή
φάσματος, αλλά ο το υπόμνημα του χάρακα δείχνει τις οριζόντιες θέσεις τους σε
μονάδες συχνότητας αντί για χρόνου.
Επεξήγηση χάρακα
Αν κρατήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν χάρακα, όπως κάναμε στο
προηγούμενο παράδειγμα, το PicoScope εμφανίζει μια επεξήγηση με τον αριθμό του
χάρακα και την τιμή χρόνου του χάρακα.
Υπόμνημα χάρακα
Ο πίνακας στην κορυφή της προβολής είναι το υπόμνημα χάρακα. Σε αυτό το
παράδειγμα, ο πίνακας δείχνει ότι ο χάρακας χρόνου 1 βρίσκεται στα
148,0 μικροδευτερόλεπτα, ο χάρακας 2 στα 349,0 μικροδευτερόλεπτα και η διαφορά
μεταξύ τους είναι 201,0 μικροδευτερόλεπτα. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, στο
υπόμνημα του χάρακα, θα διαγραφούν επίσης και όλοι οι χάρακες.
Υπόμνημα συχνότητας
Το υπόμνημα συχνότητας στην κάτω δεξιά γωνία της προβολής παλμοσκοπίου δείχνει
1/D, όπου D είναι η διαφορά μεταξύ των δύο χαράκων. Η ακρίβεια αυτού του
υπολογισμού εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία έχετε τοποθετήσει τους χάρακες.
Για μεγαλύτερη ακρίβεια με περιοδικά σήματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μέτρησης
συχνότητας η οποία είναι ενσωματωμένη στο PicoScope.
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Χάρακες φάσης
Τοποθεσία: Προβολή παλμοσκοπίου
Οι χάρακες φάσης βοηθούν στη μέτρηση του χρόνου μιας κυκλικής κυματομορφής σε
μια προβολή παλμοσκοπίου. Αντί η μέτρησης να γίνεται σε σχέση με το σημείο
σκανδάλισης, όπως γίνεται με τους χάρακες χρόνου, οι χάρακες φάσης μετρούν σε
σχέση με την αρχή και το τέλος του χρονικού διαστήματος που έχετε ορίσει. Οι
μετρήσεις μπορεί να εμφανίζονται σε μοίρες, ποσοστό επί τοις εκατό ή μια
προσαρμοσμένη μονάδα όπως έχει επιλεγεί από το πλαίσιο Ρυθμίσεις χάρακα.
Για να χρησιμοποιήσετε τους χάρακες φάσης, σύρετε τις δύο λαβές του χάρακα φάσης
στην κυματομορφή από την ανενεργή θέση, όπως φαίνεται παρακάτω:

Όταν έχετε σύρει και τους δύο χάρακες φάσης, η προβολή παλμοσκοπίου θα φαίνεται
κάπως έτσι (προσθέσαμε επίσης δύο χάρακες χρόνου, για λόγο που θα εξηγηθεί
παρακάτω):
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Στην παραπάνω προβολή παλμοσκοπίου, σύραμε τις δύο προβολές φάσης για να
σημειώσουμε την αρχή και το τέλος ενός κύκλου.
Οι προεπιλεγμένες τιμές αρχής και τέλους φάσης 0° και 360° εμφανίζονται κάτω από
τους χάρακες και είναι δυνατόν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε τιμή. Για
παράδειγμα, κατά τη μέτρηση χρονισμού σε μια τετράχρονη μηχανή, συνηθίζεται η
τελική φάση να είναι 720° καθώς ένας κύκλος αποτελείται από δύο περιστροφές του
στροφαλοφόρου άξονα.
Υπόμνημα χάρακα
Οι χάρακες φάσης γίνονται ισχυρότερα εργαλεία όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό
με τους χάρακες χρόνου. Όταν και οι δύο τύποι χρησιμοποιούνται μαζί, όπως φαίνεται
παραπάνω, στο υπόμνημα χάρακα εμφανίζονται οι θέσεις των χαράκων χρόνου τόσο σε
μονάδες φάσης όσο και σε μονάδες χρόνου. Αν τοποθετηθούν δύο χάρακες χρόνου, στο
υπόμνημα εμφανίζεται επίσης η διαφορά φάσης μεταξύ τους. Το κλείσιμο του
υπομνήματος χάρακα έχει ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση όλων των χαράκων,
συμπεριλαμβανομένων των χαράκων φάσης.
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Ρυθμίσεις χάρακα
Τοποθεσία: Γραμμή εργαλείων σκανδάλης
Το πλαίσιο για τις ρυθμίσεις χάρακα πλαίσιο σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τη
συμπεριφορά των χαράκων χρόνου και των χαράκων φάσης.

Αναδίπλωση φάσηςΑν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του χάρακα χρόνου
τιμές εκτός της περιοχής που ορίζεται από τους χάρακες φάσης
αναδιπλώνονται εντός της περιοχής. Για παράδειγμα, αν οι χάρακες
φάσης είναι ρυθμισμένοι σε 0° και 360°, η τιμή του χάρακα
χρόνου στα δεξιά του χάρακα φάσης 360° θα είναι 0°, και η τιμή
του χάρακα χρόνου στα αριστερά του χάρακα φάσης 0° θα είναι
359°. Αν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο, οι τιμές χάρακα δεν
έχουν περιορισμούς.
Διαμέρισμα φάσηςΗ αύξηση αυτής της τιμής πάνω από το 1 έχει ως αποτέλεσμα ο
χώρος μεταξύ των δύο χαράκων φάσης να διαιρείται εξίσου στον
καθορισμένο αριθμό διαστημάτων. Τα διαστήματα που
σημειώνονται από διακεκομμένες γραμμές μεταξύ των χαράκων
φάσης. Οι γραμμές σάς βοηθούν να ερμηνεύσετε πολύπλοκες
κυματομορφές, όπως η πίεση κενού μιας τετράχρονης μηχανής με
τις φάσεις πρόσληψης, συμπίεσης, ανάφλεξης και εξαγωγής ή μιας
μεταγόμενης κυματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια
παροχή ισχύος με λειτουργία μεταγωγής.

Χάρακες φάσης με 4 διαμερίσματα

Μονάδες
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Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ από Μοίρες, Ποσοστό επί τοις
εκατό ή Προσαρμοσμένο. Το Προσαρμοσμένο σάς δίνει τη
δυνατότητα να εισαγάγετε το δικό σας σύμβολο ή όνομα μονάδας.
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Υπόμνημα χάρακα
Το υπόμνημα χάρακα είναι ένα πλαίσιο όπουεμφανίζονται οι θέσεις όλων το χαράκων
που έχετε τοποθετήσει σε μια προβολή. Εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που
τοποθετείτε ένα χάρακα στην προβολή:

Επεξεργασία
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του χάρακα με την επεξεργασία οποιασδήποτε τιμής
στις δύο πρώτες στήλες. Για να εισαγάγετε το ελληνικό σύμβολο μ ( micro, που
σημαίνει εκατομμυριοστό ή x 10-6), πληκτρολογήστε το γράμμα «u».
Χαράκες παρακολούθησης
Όταν δύο χάρακες έχουν τοποθετηθεί σε ένα κανάλι, εμφανίζεται το κουμπί
κλειδώματος δίπλα από αυτόν τον χάρακα στο υπόμνημα του χάρακα. Αν κάνετε
κλικ σε αυτό το κουμπί οι δύο χάρακες θα παρακολουθούν ο ένας τον άλλο: όταν
σύρετε τον ένα ο άλλος θα τον ακολουθεί, διατηρώντας μια σταθερή απόσταση. Το
κουμπί αλλάζει σε όταν οι χάρακες είναι κλειδωμένοι.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να ρυθμίσετε ένα ζεύγος με χάρακες παρακολούθησης με γνωστή
απόσταση μεταξύ τους, κάντε πρώτα κλικ η κουμπί κλειδώματος, στη συνέχεια,
επεξεργαστείτε τις δύο τιμές στο υπόμνημα χάρακα έτσι ώστε οι χάρακες να έχουν την
επιθυμητή απόσταση.
Χάρακες φάσης
Όταν χρησιμοποιούνται χάρακες φάσης, το υπόμνημα χάρακα εμφανίζει επιπρόσθετες
πληροφορίες.
Δείτε επίσης: υπόμνημα συχνότητας.
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Υπόμνημα συχνότητας
Το υπόμνημα συχνότητας εμφανίζεται όταν έχετε τοποθετήσει δύο χάρακες χρόνου
σε μια προβολή παλμοσκοπίου. Δείχνει 1 /D σε hertz (η μονάδα συχνότητας του
διεθνούς συστήματος, ίση με κύκλους ανά δευτερόλεπτο), όπου D είναι η χρονική
διαφορά μεταξύ των δύο χαράκων. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εκτιμήσετε
τη συχνότητα μιας περιοδικής κυματομορφής, αλλά θα έχετε πιο ακριβή αποτελέσματα
δημιουργώντας μια συχνότητα μέτρησης μέσω του κουμπιού «Προσθήκη
μέτρησης» από τη γραμμή εργαλείων μετρήσεων.
Για συχνότητες μέχρι να 1,666 kHz, το υπόμνημα συχνότητας μπορεί επίσης να
εμφανίσει τη συχνότητα σε ΣΑΛ (στροφές ανά λεπτό). Η ένδειξη ΣΑΛ μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις >
Επιλογές.
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Φύλλο ιδιότητες
Τοποθεσία:

Προβολές > Προβολή ιδιοτήτων

Σκοπός:

εμφανίζει μια σύνοψη των ρυθμίσεις που χρησιμοποιεί το PicoScope 6

Το φύλλο ιδιοτήτων εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του PicoScope.
Αρ. δειγμάτων. Ο αριθμός δειγμάτων
που έχει καταγραφεί. Μπορεί να είναι
μικρότερος από τον αριθμό που έχει
οριστεί στο στοιχείο ελέγχου Μέγιστος
αριθμός δειγμάτων. Ένας αριθμός σε
αγκύλες είναι ο αριθμός των
παρεμβαλλόμενων δειγμάτων αν είναι
ενεργοποιημένη η παρεμβολή.
Παράθυρο. Η λειτουργία παραθύρου
που εφαρμόζεται στα δεδομένα πριν
τον υπολογισμό του φάσματος. Το
επιλέγεται από το παράθυρο διαλόγου
«Επιλογές φάσματος».
Χρονική πύλη. Ο αριθμός των
δειγμάτων που χρησιμοποιεί το
PicoScope για να υπολογίσει ένα φάσμα
είναι ίσος με το διπλάσιο του αριθμού
συνιστωσών. Ο αριθμός των δειγμάτων
εκφράζεται ως χρονικό διάστημα που
ονομάζεται χρονική πύλη. Μετριέται
από την αρχή, της καταγραφής.
Βελτίωση ανάλυσης. Ο αριθμός των
bit, συμπεριλαμβανομένης της
βελτίωσης ανάλυσης, που επιλέγετε
στο παράθυρο διαλόγου «Επιλογές
καναλιού».
Πραγματική ανάλυση. μόνο για
παλμοσκόπια ευέλικτης ανάλυσης.
Το PicoScope προσπαθεί να
χρησιμοποιήσει την τιμή που έχει
οριστεί στο στοιχείο ελέγχου Ανάλυση
υλικού της γραμμής εργαλείων
«Ρύθμιση καταγραφής», αλλά σε
ορισμένες περιοχές τάσης το υλικό
αποδίδει χαμηλότερη πραγματική
ανάλυση. Οι διαθέσιμες αναλύσεις
ορίζονται στο φύλλο δεδομένων της
συσκευής παλμοσκοπίου.
Ρυθμός καταγραφής. Ο αριθμός των
κυματομορφών να καταγράφονται ανά
δευτερόλεπτο. Εμφανίζεται μόνο σε
Λειτουργία διατήρησης.
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Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές
Ένας ανιχνευτής είναι οποιοσδήποτε μορφοτροπέας, συσκευή μέτρησης ή άλλο
βοήθημα που σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε σε ένα κανάλι εισόδου της
συσκευής παλμοσκοπίου. Το PicoScope έχει μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη από κοινούς
τύπους ανιχνευτή, όπως οι ανιχνευτές τάσης x1 και x10 που χρησιμοποιούνται με τα
περισσότερα παλμοσκόπια, αλλά αν ο ανιχνευτής σας δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τη
λίστα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου «Προσαρμοσμένοι
ανιχνευτές» για να ορίσετε έναν νέο. Οι προσαρμοσμένοι ανιχνευτές μπορεί να έχουν
οποιοδήποτε εύρος τάσης εντός των δυνατοτήτων του παλμοσκοπίου, να εμφανίσουν
οποιεσδήποτε μονάδες, και έχουν γραμμικά ή μη γραμμικά χαρακτηριστικά.
Οι ορισμοί προσαρμοσμένου ανιχνευτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν θέλετε να
εμφανίσετε την έξοδο του ανιχνευτή σε μονάδες διαφορετικές από βολτ ή να
εφαρμόσετε γραμμικές ή μη γραμμικές διορθώσεις στα δεδομένα.
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Μαθηματικά κανάλια
Ένα μαθηματικά κανάλι είναι μια μαθηματική συνάρτηση του ενός ή περισσοτέρων
σημάτων εισόδου. Η συνάρτηση μπορεί να απλή, για παράδειγμα, «Αντιστροφή A»,
αντικαθιστώντας το κουμπί Αντιστροφή ενός συμβατικού παλμοσκοπίου, ή μια
πολύπλοκη συνάρτηση που θα ορίσετε. Μπορεί να εμφανιστεί σε μια προβολή
παλμοσκοπίου, ΧΥ ή φάσματος με τον ίδιο τρόπο ως σήμα εισόδου, και ως σήμα εισόδου
έχει τον δικό του άξονα μέτρησης, κουμπί κλιμάκωσης και μετατόπισης και χρώμα. Το
PicoScope 6 έχει ένα σύνολο ενσωματωμένων μαθηματικών καναλιών για τις
σημαντικότερες συναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των «A+B» (το άθροισμα των
καναλιών Α και Β) και «Α-Β» (η διαφορά μεταξύ των καναλιών Α και Β). Μπορείτε
επίσης να ορίσετε τις δικές σας συναρτήσεις χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή
εξισώσεων ή να φορτώσετε προκαθορισμένα μαθηματικά κανάλια από αρχεία.
Η παρακάτω εικόνα είναι ένας οδηγός σε τρία βήματα για τη χρήση των μαθηματικών
καναλιών:
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1. Εργαλεία > εντολή «Μαθηματικά κανάλια». Κάντε κλικ για να ανοίξετε το
παράθυρο διαλόγου «Μαθηματικά κανάλια», που εμφανίζονται πάνω δεξιά στην
παραπάνω εικόνα.
2. Παράθυρο διαλόγου «Μαθηματικά κανάλια». Απαριθμεί όλα τα διαθέσιμα
μαθηματικά κανάλια. Στο παραπάνω παράδειγμα, παρατίθενται μόνο οι
ενσωματωμένες συναρτήσεις.
3. Μαθηματικά κανάλια. Όταν ενεργοποιηθεί, ένα κανάλι μαθηματικών εμφανίζεται
στην επιλεγμένη προβολή παλμοσκοπίου ή φάσματος. Μπορείτε να αλλάξετε την
κλίμακα και τη μετατόπιση του όπως και με κάθε άλλο κανάλι. Στο παραπάνω
παράδειγμα, το νέο κανάλι μαθηματικών (κάτω) ορίζεται ως A-B, η διαφορά μεταξύ
των καναλιών εισόδου Α (πάνω) και Β (μέση).
Μπορεί ορισμένες φορές να δείτε προειδοποίησης που αναβοσβήνει - στο κάτω
μέρος του άξονα του καναλιού μαθηματικών. Αυτό σημαίνει ότι το κανάλι δεν μπορεί
να εμφανιστεί, επειδή λείπει μια πηγή εισόδου. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει εάν
ενεργοποιήσετε τη συνάρτηση A+B ενώ το κανάλι B έχει οριστεί σε
Απενεργοποίηση.
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Κυματομορφές αναφοράς
Μια κυματομορφή αναφοράς είναι ένα αποθηκευμένο αντίγραφο ενός σήματος
εισόδου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία κάνοντας δεξί κλικ στην προβολή, επιλέγοντας
την εντολή κυματομορφές αναφοράς και επιλέγοντας τα ποιο κανάλι να γίνει η
αντιγραφή. Μπορεί να εμφανιστεί σε μια προβολή παλμοσκοπίου ή φάσματος με τον
ίδιο τρόπο ως σήμα εισόδου, και ως σήμα εισόδου έχει τον δικό του άξονα μέτρησης,
κουμπί κλιμάκωσης και μετατόπισης και χρώμα.
Για μεγαλύτερο έλεγχο στις κυματομορφές αναφοράς, χρησιμοποιήστε το παράθυρο
διαλόγου «Κυματομορφές αναφοράς» όπως φαίνεται παρακάτω.

1. Κουμπί «Κυματομορφές αναφοράς» Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο
διαλόγου «Κυματομορφές αναφοράς», που εμφανίζονται δεξιά στην παραπάνω
εικόνα.
2. Παράθυρο διαλόγου «Κυματομορφές αναφοράς». Εδώ εμφανίζεται μια λίστα
με όλα τα διαθέσιμα κανάλια εισόδου και κυματομορφές αναφοράς. Στο παραπάνω
παράδειγμα, τα κανάλια εισόδου A και Β είναι ενεργοποιημένα, έτσι ώστε να
εμφανίζονται στο τμήμα Διαθέσιμο. Το τμήμα Βιβλιοθήκη είναι κενό αρχικά.
3. Κουμπί «Διπλότυπο». Όταν επιλέγετε ένα κανάλι εισόδου ή μια κυματομορφή
αναφοράς και κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, το επιλεγμένο στοιχείο αντιγράφεται
στο τμήμα Βιβλιοθήκη.
4. Τμήμα «Βιβλιοθήκη». Εδώ εμφανίζονται όλες οι κυματομορφές αναφοράς. Κάθε
μία έχει ένα πλαίσιο ελέγχου που ελέγχει κατά πόσον ή όχι η κυματομορφή
εμφανίζεται στην οθόνη.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο
5. Κυματομορφή αναφοράς. Όταν ενεργοποιηθεί, μία κυματομορφή αναφοράς
εμφανίζεται στην επιλεγμένη προβολή παλμοσκοπίου ή φάσματος. Μπορείτε να
αλλάξετε την κλίμακα και τη μετατόπιση του όπως και με κάθε άλλο κανάλι. Στο
παραπάνω παράδειγμα, η νέα κυματομορφή αναφοράς (κάτω) είναι ένα αντίγραφο
του καναλιού A.
6. Κουμπί ελέγχου άξονα. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου «Κλιμάκωση άξονα» που
σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την κλίμακα, μετατόπιση και καθυστέρηση αυτής της
κυματομορφής.
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Σειριακή αποκωδικοποίηση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PicoScope για να αποκωδικοποιήσετε δεδομένα από
ένα σειριακό δίαυλο. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό αναλύτη, το PicoScope σάς δίνει τη
δυνατότητα να δείτε την υψηλής ανάλυσης ηλεκτρική κυματομορφή ταυτόχρονα με τα
δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ενσωματωμένα στην προβολή παλμοσκοπίου, έτσι δεν
υπάρχει καμία ανάγκη να μάθετε μια νέα διάταξη οθόνης.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σειριακή αποκωδικοποίηση
1. Επιλέξτε την εντολή μενού Εργαλεία > Σειριακή αποκωδικοποίηση.
2. Συμπληρώστε το παράθυρο διαλόγου σειριακής αποκωδικοποίησης.
3. Επιλέξτε την εμφάνιση των δεδομένων Σε προβολή, Σε παράθυρο ή και τα δύο.
4. Μπορείτε να αποκωδικοποιήσετε πολλαπλά κανάλια σε διαφορετικές μορφές
ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Αποκωδικοποίηση κάτω από τον πίνακα
δεδομένων «Σε παράθυρο» (που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα) για να
επιλέξετε ποιο κανάλι δεδομένων θα εμφανιστεί στον πίνακα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Εισαγωγή στο PicoScope και το παλμοσκόπιο

Δοκιμή ορίου μάσκας
Η Δοκιμή ορίου μάσκας είναι ένα χαρακτηριστικό που σας ενημερώνει πότε μια
κυματομορφή ή φάσμα βγαίνει έξω από μια καθορισμένη περιοχή, που αποκαλείται
μάσκα, και έχει σχεδιαστεί στην προβολή παλμοσκοπίου ή στην προβολή φάσματος. Το
PicoScope μπορεί να σχεδιάσει τη μάσκα αυτόματα ιχνηλατώντας μια καταγραμμένη
κυματομορφή ή μπορείτε να τη σχεδιάσετε με μη αυτόματο τρόπο. Η δοκιμή ορίου
μάσκας είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό εορταστική περίοδο διαλειπώντων σφαλμάτων
κατά τη διάρκεια εντοπισμού σφαλμάτων, καθώς και για την εύρεση ελαττωματικών
μονάδων κατά τη διάρκεια της δοκιμής παραγωγής.
Για να ξεκινήσετε, μεταβείτε στο κύριο μενού του PicoScope και επιλέξτε Εργαλεία >
Μάσκες > Προσθήκη μασκών. Αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Βιβλιοθήκη
μασκών». Όταν έχετε επιλέξει, φορτώσει ή δημιουργήσει μια μάσκα, η προβολή
παλμοσκοπίου θα εμφανιστεί ως εξής:

A) Μάσκα

Δείχνει την επιτρεπόμενη περιοχή (σε λευκό) και τη μη επιτρεπόμενη
περιοχή (σε μπλε). Το δεξί κλικ στην περιοχή της μάσκας και η
επιλογή Επεξεργασία μάσκας σάς μεταφέρει στο παράθυρο
διαλόγου «Επεξεργασία μάσκας». Μπορείτε να αλλάξετε τα
χρώματα της μάσκας από το παράθυρο διαλόγου Εργαλεία >
Προτιμήσεις > Χρώματα. Μπορείτε να προσθέσετε, καταργήσετε
και αποθηκεύσετε μάσκες από το μενού «Μάσκες» και να
αποκρύψετε/εμφανίσετε μάσκες από το μενού Προβολές > Μάσκες.

B)
Αν η κυματομορφή εισέρχεται στην μη επιτρεπόμενη περιοχή,
Αποτυχημένες εκλαμβάνεται ως αποτυχημένη. Γίνεται επισήμανση του μέρους της
κυματομορφές κυματομορφής που προκάλεσε την αποτυχία, και παραμένει στην
οθόνη μέχρι να γίνει επανεκκίνηση της καταγραφής.
Γ) Πίνακας
μετρήσεων
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Ο αριθμός των αποτυχιών, από την έναρξη του τρέχοντος
παλμοσκοπίου εμφανίζεται στον πίνακα μετρήσεων. Μπορείτε να
μηδενίσετε τη μέτρηση αποτυχιών κάνοντας διακοπή και
επανεκκίνηση της καταγραφής με το κουμπί Έναρξη/Διακοπή. Οι
μετρήσεις του πίνακα μπορούν να εμφανίσουν άλλες μετρήσεις
ταυτόχρονα με τη μέτρηση αποτυχιών μασκών.
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Ειδοποιήσεις
Οι Ειδοποιήσεις είναι ενέργειες που μπορεί να προγραμματιστεί το PicoScope να
εκτελέσει όταν λαμβάνουν χώρα ορισμένα συμβάντα. Χρησιμοποιήστε την εντολή
Εργαλεία > Ειδοποιήσεις για να ανοίξετε παράθυρο διαλόγου Ειδοποιήσεις, που
ρυθμίζει αυτήν τη λειτουργία.
Τα συμβάντα που μπορεί να ενεργοποιήσουν μια ειδοποίηση είναι:
Καταγραφή - όταν ο παλμογράφος έχει καταγράψει μια πλήρη κυματομορφή ή
σύνολο κυματομορφών.
Τα buffer είναι πλήρη - όταν το buffer κυματομορφής γεμίσει.
Αποτυχία μάσκας(ών) - όταν αποτύχει μια κυματομορφή μια δοκιμή ορίου μάσκας.
Οι ενέργειες που μπορεί να εκτελεστεί το PicoScope είναι:
Μπιπ
Αναπαραγωγή ήχου
Διακοπή καταγραφής
Επανεκκίνηση καταγραφής
Εκτέλεση εκτελέσιμου αρχείου
Αποθήκευση τρέχοντος buffer
Αποθήκευση όλων των buffer
Δείτε το παράθυρο διαλόγου ειδοποιήσεων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Πλοήγηση στο buffer
Το buffer κυματομορφών του PicoScope μπορεί να χωρέσει έως 10.000 κυματομορφές,
ανάλογα με τη διαθέσιμη μνήμη στο παλμοσκόπιο. Η Πλοήγηση στο buffer σάς βοηθά
να μετακινηθείτε στο buffer γρήγορα για να βρείτε την κυματομορφή που θέλετε.
Για να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί το Πλοήγηση στο buffer
στη γραμμή
εργαλείων πλοήγησης στο buffer. Αυτό ανοίγει το παράθυρο Πλοήγηση στο buffer:

Κάντε κλικ σε κάθε μία από τις ορατές κυματομορφές για να τη φέρετε στο προσκήνιο
του πλοηγού για μια προσεκτικότερη εξέταση ή χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου:
Buffer προς
εμφάνιση

Αν σε κάποιο από τα κανάλια έχει εφαρμοστεί μια μάσκα, τότε
μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι από αυτή τη λίστα. Τότε η
Πλοήγηση στο buffer θα εμφανίζει μόνο τις κυματομορφές που
απέτυχαν στη δοκιμή μάσκας για το συγκεκριμένο κανάλι.
Πραγματοποιεί κύλιση στην κυματομορφή 1.

Έναρξη:

Πραγματοποιεί κύλιση στην επόμενη κυματομορφή στα αριστερά.

Πίσω:

Μεγέθυνση:

Σμίκρυνση:

Εμπρός:
Τέλος:

Αλλάζει την κλίμακα των κυματομορφών στην προβολή
Πλοήγηση στο buffer άποψη. Υπάρχουν τρία επίπεδα ζουμ:
Μεγάλο: προεπιλεγμένη προβολή. Μία κυματομορφή γεμίζει
ολόκληρο το παράθυρο.
Μεσαίο: μια κυματομορφής μεσαίου μεγέθους πάνω από μια
σειρά μικρών κυματομορφών.
Μικρό: ένα πλέγμα μικρών κυματομορφών. Κάντε κλικ στην
επάνω ή κάτω σειρά των εικόνων για κύλιση του πλέγματος
πάνω ή κάτω.
Πραγματοποιεί κύλιση στην επόμενη κυματομορφή στα δεξιά.
Μεταβαίνει στην τελευταία κυματομορφή του buffer. (Ο αριθμός
των κυματομορφών εξαρτάται από τη ρύθμιση Εργαλεία >
Προτιμήσεις > Γενικά> Μέγιστες κυματομορφές και τον
τύπο του παλμοσκοπίου που είναι συνδεδεμένο).

Κάντε κλικ οπουδήποτε στο κεντρικό παράθυρο του PicoScope για κλείσιμο του
παραθύρου Πλοήγηση στο buffer.
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Μενού
Τα Μενού είναι ο ταχύτερος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στα κύρια χαρακτηριστικά
του PicoScope. Η γραμμή μενού βρίσκεται πάντα στην κορυφή του κύριου παραθύρου
του PicoScope, ακριβώς κάτω από τη γραμμή τίτλου του παραθύρου. Μπορείτε να
κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του μενού ή να πατήσετε το πλήκτρο Alt
και στη συνέχεια μεταβείτε στο μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη ή να
πατήσετε το πλήκτρο Alt και στη συνέχεια το υπογραμμισμένο γράμμα σε ένα από τα
στοιχεία μενού.

Τη λίστα των στοιχείων στη γραμμή μενού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα παράθυρα
που έχετε ανοίξει στην PicoScope.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.1

Μενού

Μενού Αρχείο
Τοποθεσία:

Γραμμή μενού > Αρχείο

Σκοπός:

δίνει πρόσβαση σε ενέργειες εισόδου και εξόδου αρχείων

Σύνδεση συσκευής. Αυτή η εντολή εμφανίζεται μόνο όταν δεν υπάρχει
καμία συσκευή παλμοσκοπίου συνδεδεμένη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
σύνδεσης συσκευής, που σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη συσκευή
παλμοσκοπίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Άνοιγμα. Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να
ανοίξετε. Το PicoScope μπορεί να ανοίξει αρχεία .psdata και .psd, τα οποία
περιέχουν τόσο δεδομένα κυματομορφής, όσο και δεδομένα ρυθμίσεων
συσκευής παλμοσκοπίου, και αρχεία .pssettings και .pss, τα οποία
περιέχουν μόνο ρυθμίσεις συσκευής παλμοσκοπίου. Μπορείτε να
δημιουργήσετε τα δικά σας αρχεία χρησιμοποιώντας τις εντολές Αποθήκευση
και Αποθήκευση ως..., που περιγράφονται παρακάτω. Αν το αρχείο
αποθηκεύτηκε χρησιμοποιώντας μια διαφορετική συσκευή παλμοσκοπίου από
εκείνη που είναι συνδεδεμένη τη δεδομένη στιγμή, το PicoScope μπορεί να
χρειαστεί να τροποποιήσει τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις έτσι ώστε να
ταιριάζουν με την τρέχουσα συσκευή.
Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Page Up και Page Down για να
μετακινηθείτε στα αρχεία κυματομορφών που υπάρχουν στον ίδιο κατάλογο.

Αποθήκευση. Αποθηκεύει όλες τις κυματομορφές, χρησιμοποιώντας το
όνομα του αρχείου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου. Αν δεν έχετε εισαγάγει
ακόμη ένα όνομα αρχείου, ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Αποθήκευση ως»
και θα σας ζητήσει να το κάνετε.
Αποθήκευση ως. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Αποθήκευση ως», το οποίο
σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, τις κυματομορφές,
τους προσαρμοσμένους ανιχνευτές και τα μαθηματικά κανάλια για όλες τις
προβολές σε διάφορες μορφές. Θα αποθηκευτούν μόνο οι κυματομορφές για
τη λειτουργία που βρίσκεται σε χρήση τη δεδομένα στιγμή (Λειτουργία
παλμοσκοπίου ή Λειτουργία φάσματος).
Σε λειτουργία διατήρησης, αυτή η εντολή ονομάζεται Αποθήκευση
διατήρησης ως και αποθηκεύει μόνο τα δεδομένα για αυτήν τη λειτουργία.
Ρυθμίσεις εκκίνησης. Ανοίγει το μενού «Ρυθμίσεις εκκίνησης».
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Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Ανοίγει το παράθυρο «Προεπισκόπηση
εκτύπωσης», που σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε πώς θα εκτυπωθεί ο
χώρος εργασίας όταν επιλέξετε την εντολή εκτύπωση.
Εκτύπωση. Ανοίγει ένα τυπικό παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης των Windows,
που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εκτυπωτή, να ορίσετε επιλογές
εκτύπωσης και στη συνέχεια να εκτυπώσετε την επιλεγμένη προβολή.
Πρόσφατα αρχεία. Μια λίστα των αρχείων που ανοίξατε ή αποθηκεύσατε
πρόσφατα. Αυτή η λίστα συντάσσεται αυτόματα, αλλά μπορείτε να την
καταργήσετε από τη σελίδα Αρχεία του παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις.
Έξοδος. Κλείσιμο του PicoScope χωρίς αποθήκευση των δεδομένων.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.1.1

Μενού

Παράθυρο διαλόγου «Αποθήκευση ως».
Τοποθεσία:

Αρχείο > Αποθήκευση όλων των κυματομορφών ως ή
Αποθήκευση τρέχουσας κυματομορφής ως

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις κυματομορφές και τις
ρυθμίσεις σας (συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων ανιχνευτών
και των ενεργών μαθηματικών καναλιών) σε ένα αρχείο σε διάφορες
μορφές

Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου που θέλετε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, και στη
συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου. Μπορείτε
να αποθηκεύσετε δεδομένα στις ακόλουθες μορφές:

psw.el r41

Αρχεία δεδομένων (.psdata)

Αποθηκεύει κυματομορφές και ρυθμίσεις από
την τρέχουσα συσκευή παλμοσκοπίου.
Μπορείτε να το ανοίξετε σε οποιοδήποτε
υπολογιστή έχει εγκατεστημένο το PicoScope.

Αρχεία ρυθμίσεων (.pssettings)

Αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις (αλλά όχι τις
κυματομορφές) από την τρέχουσα συσκευή
παλμοσκοπίου. Μπορείτε να το ανοίξετε σε
οποιοδήποτε υπολογιστή έχει εγκατεστημένο
το PicoScope.
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Αρχεία CSV (.csv) (οριοθετημένα με Αποθηκεύει κυματομορφές ως αρχείο κειμένου
κόμματα)
με τιμές διαχωρισμένες με κόμματα. Αυτή η
μορφή είναι κατάλληλη για εισαγωγή σε
υπολογιστικά φύλλα, όπως το Microsoft Excel.
Η πρώτη τιμή σε κάθε γραμμή είναι η
χρονοσήμανσή της και ακολουθείται από μία
τιμή για κάθε ενεργό κανάλι,
συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών
καναλιών που εμφανίζονται επί του παρόντος.
(Λεπτομέρειες)
Αρχεία κειμένου (οριοθετημένα με
στηλοθέτες) (.txt)

Αποθηκεύει κυματομορφές ως αρχείο κειμένου
με τιμές διαχωρισμένες με στηλοθέτες. Οι
τιμές είναι οι ίδιες με εκείνες της μορφής
CSV. (Λεπτομέρειες)

Εικόνες Bitmap (.bmp)

Αποθηκεύει μια εικόνα των κυματομορφών,
του βαθμονομημένου πλέγματος οθόνης και
των χαράκων σε μορφή Windows BMP. Η
εικόνα έχει πλάτος 800 εικονοστοιχεία και
ύψος 600, σε 16 εκατομμύρια χρώματα, και
είναι ασυμπίεστη. Τα αρχεία BMP είναι
κατάλληλα για εισαγωγή σε προγράμματα
επιτραπέζιων εκδόσεων των Windows.

Εικόνες GIF (.gif)

Αποθηκεύει τις κυματομορφές, το
βαθμονομημένο πλέγμα οθόνης και τους
χάρακες σε μορφή Compuserve GIF. Η εικόνα
έχει πλάτος 800 εικονοστοιχεία και ύψος 600,
σε 256 χρώματα, και είναι συμπιεσμένη. Τα
αρχεία GIF χρησιμοποιούνται ευρέως σε
ιστοσελίδες.

Εικόνα GIF με κίνηση (*.gif)

Δημιουργεί μια εικόνα GIF με κίνηση που
εμφανίζει όλες τις κυματομορφές στο buffer σε
ακολουθία. Κάθε κυματομορφή μορφοποιείται
όπως και η ενιαίο μορφή GIF που
περιγράφεται παραπάνω.

Εικόνες PNG (.png)

Αποθηκεύει το βαθμονομημένο πλέγμα
οθόνης, τους χάρακες και τις κυματομορφές
σε μορφή PNG. Η εικόνα έχει πλάτος 800
εικονοστοιχεία και ύψος 600, σε
16 εκατομμύρια χρώματα, και είναι
συμπιεσμένη.

Αρχεία MATLAB 4 (.mat)

Αποθηκεύει τα δεδομένα κυματομορφής σε
μορφή MATLAB 4.

Επιλογές
Οι πρώτες τρεις επιλογές ελέγχουν τι συμβαίνει όταν το buffer κυματομορφών περιέχει
περισσότερες από μία κυματομορφές:
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Μενού
Buffer όλων των κυματομορφών

Αποθηκεύει όλες τις κυματομορφές σε ένα
αρχείο .PSDATA. Μετά τη φόρτωση του
αρχείου, μπορείτε να περιηγηθείτε στις
κυματομορφές χρησιμοποιώντας τη γραμμή
εργαλείων πλοήγησης στο buffer.

Μόνο buffer τρέχουσας
κυματομορφής

Εκτός από την ενιαία κυματομορφή που είναι
επί του παρόντος σε προβολή.

Buffer κυματομορφών

Αποθήκευση της καθορισμένης λίστας ή
εύρους κυματομορφών. Κάθε κυματομορφής
προσδιορίζεται από τον αριθμό ευρετηρίου.
Για παράδειγμα::
1,2,9,10
2, 5-10

Μόνο περιοχών σε μεγέθυνση

Αν η κυματομορφή μεγεθύνεται οριζόντια,
αποθηκεύει μόνο το ορατό τμήμα.
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Μορφές αρχείων για τα εξαγόμενα δεδομένα
Το PicoScope 6 μπορεί να εξάγει μη επεξεργασμένα δεδομένα σε μορφή κειμένου ή
δυαδική:
Μορφές αρχείων που βασίζονται σε κείμενο
Εύκολες στην ανάγνωση χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία
Είναι δυνατή η εισαγωγή τους στις συνήθεις εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων
Τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, αν υπάρχουν πολλά δείγματα στα δεδομένα (έτσι τα
αρχεία περιορίζονται σε περίπου 1 εκατομμύριο τιμές ανά κανάλι)
Λεπτομέρειες μορφής αρχείου κειμένου
Δυαδική μορφή αρχείου
Τα αρχεία παραμένουν σχετικά μικρά και μπορούν ακόμη και να συμπιεστούν σε
ορισμένες περιπτώσεις (αυτό σημαίνει ότι ο όγκος των αποθηκευμένων δεδομένων
είναι απεριόριστος)
Απαιτείται είτε μια ειδική εφαρμογή για ανάγνωση των αρχείων, είτε ο χρήστης
πρέπει να γράψει ένα πρόγραμμα για ανάγνωση των δεδομένων από το αρχείο
Αν θέλετε να εξοικονομήσετε περισσότερο από 64 K τιμές ανά κανάλι, τότε πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια μορφή δυαδικού αρχείου όπως το MATLAB® MAT.
Λεπτομέρειες μορφής δυαδικού αρχείου
Τύποι δεδομένων για αποθήκευση στο PicoScope 6
Ανεξάρτητα από το αν οι τύποι δεδομένων φορτώθηκαν από ένα δυαδικό αρχείο ή ένα
αρχείο που βασίζεται σε κείμενο, συνιστούμε τις παρακάτω μορφές δεδομένων για την
αποθήκευση των τιμών που φορτώθηκαν από ένα αρχείο δεδομένων PicoScope 6:
Τα δεδομένα δειγματοληψίας (όπως τάσεις), πρέπει να χρησιμοποιούν τύπους
δεδομένων κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας 32-bit.
Οι χρόνοι πρέπει να χρησιμοποιούν τύπους δεδομένων κινητής υποδιαστολής διπλής
ακρίβειας 64-bit.
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Μενού
Μορφές κειμένου

Τα αρχεία σε μορφή κειμένου που εξάγονται από το PicoScope 6 είναι κωδικοποιημένα
σε μορφή UTF-8, ως προεπιλογή. Πρόκειται για δημοφιλής κωδικοποίηση, η οποία
μπορεί να απεικονίσει τεράστιο εύρος των χαρακτήρων, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί
κάποια συμβατότητα με το σύνολο χαρακτήρων ASCII, αν χρησιμοποιούνται στο αρχείο
μόνο χαρακτήρες και αριθμοί προτύπου Δυτικής Ευρώπης.
CSV (τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Τα αρχεία CSV αποθηκεύουν δεδομένα στην ακόλουθη μορφή:
Χρόνος, κανάλι A, κανάλι B
(µs), (V), (V)
-500,004, 5,511, 1,215
-500,002, 4,724, 2,130
-500, 5,552, 2,212
…
Υπάρχει ένα κόμμα μετά από κάθε τιμή στη γραμμή αντιπροσωπεύοντας μια στήλη
δεδομένων και ένας χαρακτήρας επαναφοράς στο τέλος της γραμμής για να
αντιπροσωπεύοντας μια νέα γραμμή δεδομένων. Το όριο 1 εκατομμυρίου τιμών ανά
κανάλι αποτρέπει τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλων αρχείων.
Σημείωση. Τα αρχεία CSV δεν είναι η καλύτερη επιλογή μορφής, αν εργάζεστε σε μια
γλώσσα που χρησιμοποιεί τον χαρακτήρα κόμμα, ως δεκαδική υποδιαστολή. Αντ '
αυτού, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη μορφή οριοθέτησης με στηλοθέτες, η οποία
λειτουργεί σχεδόν με τον ίδιο τρόπο.
Οριοθετημένο με στηλοθέτες
Τα οριοθετημένα με στηλοθέτες αρχεία αποθηκεύουν δεδομένα στην ακόλουθη μορφή:
Χρόνος
(µs)
500,004
-500,002
-500
…

Κανάλι A
(V)
5,511
4,724
5,552

Κανάλι B
(V)
1,215
2,130
2,212

Υπάρχει ένας στηλοθέτης μετά από κάθε τιμή στη γραμμή αντιπροσωπεύοντας μια
στήλη δεδομένων και ένας χαρακτήρας επαναφοράς στο τέλος της γραμμής για να
αντιπροσωπεύοντας μια νέα γραμμή δεδομένων. Τα αρχεία αυτά λειτουργούν με
οποιαδήποτε γλώσσα και είναι μια καλή επιλογή για τη διανομή δεδομένων διεθνώς. Το
όριο 1 εκατομμυρίου τιμών ανά κανάλι αποτρέπει τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλων
αρχείων.

psw.el r41

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εγχειρίδιο χρήστη του PicoScope 6
6.1.1.1.2

49

Δυαδικές μορφές

Το PicoScope 6 μπορεί να κάνει εξαγωγή δεδομένων στην έκδοση 4 της μορφής
δυαδικού αρχείου .mat. Αυτή είναι μια ανοιχτή μορφή και η πλήρης προδιαγραφή
διατίθεται ελεύθερα από τον ιστότοπο www.mathworks.com. Το PicoScope 6
αποθηκεύει δεδομένα μέσα στη μορφή αρχείου MAT με συγκεκριμένο τρόπο, που
αναλύεται παρακάτω.
Εισαγωγή στο MATLAB
Φορτώστε το αρχείο στο χώρο εργασίας σας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω σύνταξη:
load myfile
Τα δεδομένα κάθε καναλιού αποθηκεύονται σε μια μεταβλητή πίνακα που έχει το όνομα
του καναλιού. Έτσι, τα δεδομένα δειγματοληψίας για τα κανάλια A έως D θα είναι σε
τέσσερις πίνακες με τα ονόματα A, B, C και D.
Υπάρχει μόνο ένα σύνολο δεδομένων ώρας για όλα τα κανάλια και φορτώνεται σε μία
από δύο πιθανές μορφές:
1. Μια ώρα έναρξης, ένα διάστημα και μήκος. Οι μεταβλητές ονομάζονται Tstart,
Tinterval και Length (μήκος).
2. Ένας πίνακας με τους χρόνους (μερικές φορές χρησιμοποιείται για δεδομένα ETS). Ο
πίνακας με τους χρόνους ονομάζεται Τ.
Αν οι χρόνοι φορτώνονται όπως στα Tstart, Tinterval και Length τότε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε τον αντίστοιχο πίνακα με
τους χρόνους:
T = [Tstart : Tinterval : Tstart + (Length – 1) * Tinterval];
Σημείωση: Το μέγεθος του μεγαλύτερου αρχείου που μπορεί να ανοίξει το MATLAB
εξαρτάται από τους πόρους του υπολογιστή. Επομένως είναι πιθανόν το PicoScope να
δημιουργήσει ένα αρχείο MATLAB που ορισμένες εγκαταστάσεις του MATLAB να μην
μπορούν να ανοίξουν. Έχετε υπόψη σας αυτόν τον κίνδυνο κατά την αποθήκευση
κρίσιμων δεδομένων.
Εξερεύνηση της μορφής αρχείου
Η πλήρης προδιαγραφή του αρχείου, διαθέσιμη από τη διεύθυνση
www.mathworks.com, είναι περιεκτική, έτσι ο παρόν οδηγός δεν την περιγράφει
εξονυχιστικά. Αντ ' αυτού, ο παρόν οδηγός περιγράφει τη μορφή σε βαθμό που να
επαρκεί για να σας δώσει τη δυνατότητα να λάβετε τα δεδομένα από το αρχείο και να τα
χρησιμοποιήσετε στο δικό σας πρόγραμμα.
Οι μεταβλητές που περιγράφονται ανωτέρω (στο «Εισαγωγή στο MATLAB»)
αποθηκεύονται σε μια σειρά από μπλοκ δεδομένων, και κάθε μία προηγείται από μια
κεφαλίδα. Κάθε μεταβλητή έχει τη δική της κεφαλίδα και μπλοκ δεδομένων και τα
ονόματα των αντίστοιχων μεταβλητών αποθηκεύονται μαζί τους (όπως Α, Β, Tstart).
Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν πώς να διαβάσετε κάθε μεταβλητή από το αρχείο.
Η σειρά των μπλοκ δεδομένων δεν ορίζεται, έτσι τα προγράμματα θα πρέπει να
εξετάσουν τα ονόματα των μεταβλητών για να καθορίσουν ποια μεταβλητή φορτώνεται
τη δεδομένη στιγμή.
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Μενού
Η κεφαλίδα
Το αρχείο αποτελείται από ένα αριθμό μπλοκ δεδομένων που προηγείται από κεφαλίδες
των 20 byte. Κάθε κεφαλίδα περιέχει πέντε ακέραιους 32-bit (όπως περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα).
Byte
0–3
4–7
8 – 11
12 – 15
16 – 19

Τιμή
Μορφή δεδομένων (0, 10 ή
20)
Αριθμός τιμών
1
0
Μήκος ονόματος

Μορφή δεδομένων
Η «μορφή δεδομένων» στα πρώτα 4 byte περιγράφει τον τύπο αριθμητικών δεδομένων
του πίνακα.
Τιμή
0
10
20

Περιγραφή
Διπλό (64 bit κινητής
υποδιαστολής)
Μονό (32 bit κινητής
υποδιαστολής)
Ακέραιος αριθμός (32-bit)

Αριθμός τιμών
Ο «Αριθμός τιμών» είναι ακέραιος 32 bit που περιγράφει τον αριθμό των αριθμητικών
τιμών στον πίνακα. Αυτή η τιμή μπορεί να είναι 1 για μεταβλητές που περιγράφουν
μόνο μία τιμή. Για τους πίνακες δειγμάτων ή χρόνων, είναι ένας μεγάλος αριθμός.
Μήκος ονόματος
Το «Μήκος ονόματος» είναι το μήκος του ονόματος της μεταβλητής ως μια
συμβολοσειρά ASCII ενός byte ανά χαρακτήρα που τελειώνει σε μηδέν. Ο τελευταίος
χαρακτήρας που τελειώνει σε μηδέν ('\0') περιλαμβάνεται στο «Μήκος ονόματος», έτσι
αν το όνομα μεταβλητής είναι «TStart» (ίδιο με το «TStart\0»), τότε το μήκος του
ονόματος θα είναι 7.
Το μπλοκ δεδομένων
Το μπλοκ δεδομένων ξεκινάει με το όνομα της μεταβλητής (όπως Α, Tinterval) και θα
πρέπει να διαβάσετε τον αριθμό byte που περιγράφεται από το μέρος της κεφαλίδας
«Μήκος ονόματος» (λάβετε υπόψη ότι το τελευταίο byte στη συμβολοσειρά είναι «\0»,
αν πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείτε).
Το υπόλοιπο μέρος του μπλοκ των δεδομένων είναι τα πραγματικά δεδομένα, οπότε
διαβάστε των αριθμό των τιμών που περιγράφονται στο μέρος της κεφαλίδας «Αριθμός
τιμών». Θυμηθείτε να λάβετε υπόψη το μέγεθος κάθε τιμής, όπως περιγράφεται στο
μέρος της κεφαλίδας «Μορφή δεδομένων».
Τα δεδομένα καναλιού όπως τάσεις, σε μεταβλητές όπως A και B, αποθηκεύονται ως
τύποι δεδομένων κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας 32-bit. Οι χρόνοι όπως Tstart,
Tinterval και T αποθηκεύονται ως τύποι δεδομένων κινητής υποδιαστολής διπλής
ακρίβειας 64 bit. Το Μήκος αποθηκεύεται ως ακέραιος 32 bit.
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Μενού «Ρυθμίσεις εκκίνησης»
Τοποθεσία:

Αρχείο > Ρυθμίσεις εκκίνησης

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να φορτώσετε, αποθηκεύσετε και επαναφέρετε
τις ρυθμίσεις εκκίνησης του PicoScope 6

Αποθήκευση ρυθμίσεων εκκίνησης. Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις έτσι ώστε
να είναι έτοιμες την επόμενη φορά που θα επιλέξετε Φόρτωση ρυθμίσεων
εκκίνησης. Αυτές οι ρυθμίσεις διατηρούνται μεταξύ των περιόδων λειτουργίας του
PicoScope 6.
Φόρτωση ρυθμίσεων εκκίνησης. Επαναφέρει τις ρυθμίσεις που δημιουργήσατε με
την εντολή Αποθήκευση ρυθμίσεων εκκίνησης.
Επαναφορά ρυθμίσεων εκκίνησης. Διαγράφει τις ρυθμίσεις εκκίνησης που
δημιουργήσατε με την εντολή Αποθήκευση ρυθμίσεων εκκίνησης, και επαναφέρει
τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
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6.2

Μενού

Επεξεργασία μενού
Τοποθεσία:

Γραμμή μενού > Επεξεργασία

Σκοπός:

παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες που είναι σχετικές με το πρόχειρο και
την επεξεργασία σημειώσεων

Αντιγραφή ως εικόνα. Αντιγράφει την ενεργή προβολή στο πρόχειρο ως bitmap. Στη
συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε την εικόνα σε οποιαδήποτε εφαρμογή δέχεται
εικόνες bitmap.
Αντιγραφή ως κείμενο. Αντιγράφει τα δεδομένα της ενεργούς προβολής στο πρόχειρο
ως κείμενο. Μπορείτε να επικολλήσετε τα δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή άλλη
εφαρμογή. Η μορφή του κειμένου είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται από το
παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως όταν επιλέγετε τη μορφή .txt.
Αντιγραφή ολόκληρου παραθύρου ως εικόνα Αντιγράφει μια εικόνα του
παραθύρου του PicoScope στο Πρόχειρο. Παρέχεται ως ισοδύναμη εναλλακτική στο
πάτημα του Alt-PrtScn για χρήστες φορητών υπολογιστών χωρίς πλήκτρο PrtScn.
Μπορείτε να επικολλήσετε την εικόνα σε οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να εμφανίσει
εικόνες, όπως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή σελιδοποίησης.
Σημειώσεις. Ανοίγει μια περιοχή σημειώσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου του
PicoScope. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε τις σημειώσεις σας σε
αυτή την περιοχή.
Λεπτομέρειες. [Μόνο για το PicoScope Automotive] Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
«Λεπτομέρειες οχήματος», που σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε τα στοιχεία του
οχήματος υπό δοκιμή
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Περιοχή σημειώσεων
Τοποθεσία:

Επεξεργασία > Σημειώσεις

Σκοπός:

ένα πλαίσιο κειμένου για την πληκτρολόγηση σημειώσεων χρήστη

Μπορεί να εμφανιστεί μια περιοχή σημειώσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου του
PicoScope. Μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε σε αυτόν τον χώρο.
Επίσης, μπορείτε να αντιγράψετε κείμενο από άλλο πρόγραμμα και να επικολλήσετε
εδώ.

6.2.2

Παράθυρο διαλόγου «Λεπτομέρειες οχήματος» (μόνο για το PicoScope Automotive)
Τοποθεσία:

Επεξεργασία > Λεπτομέρειες
Αρχείο > Αποθήκευση

Σκοπός:

μια βάση δεδομένων οχημάτων που θα σας βοηθήσει να
παρακολουθήσετε τους πελάτες σας
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6.3

Μενού

Μενού προβολών
Τοποθεσία:

Γραμμή μενού > Προβολές, ή δεξί κλικ
σε μια προβολή

Σκοπός:

ελέγχει τη διάταξη της τρέχουσας
προβολής, που είναι μια ορθογώνια
περιοχή του παραθύρου του PicoScope
που εμφανίζει το παλμοσκόπιο, το φάσμα
ή άλλα είδη δεδομένων

Τα περιεχόμενα του μενού «Προβολές» μπορεί να
ποικίλλει ανάλογα με το πού κάνετε κλικ και πόσες
προβολές είναι ανοικτές. Αν η τρέχουσα προβολή
περιέχει έναν πίνακα μετρήσεων, μια θα εμφανιστεί ένα
συνδυασμένο μενού μετρήσεων και προβολών.
Προσθήκη προβολής:
Προσθέτει μια προβολή του επιλεγμένου τύπου
(πεδίο παλμοσκοπίου, ΧΥ ή φάσματος). Στη
λειτουργία Προσαρμοσμένη διάταξη πλέγματος (η
προεπιλογή), το PicoScope αναδιατάσσει το
πλέγμα για να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα
προβολή, με όριο τέσσερις προβολές.
Οποιεσδήποτε περαιτέρω προβολές θα προστεθούν
ως καρτέλες σε υπάρχουσες θύρες θέασης. Αν
έχετε επιλέξει ένα σταθερό πλέγμα διάταξης,
PicoScope δεν θα αλλάξει αυτό.

Δευτερεύουσα προβολή: (Μόνο για παλμοσκόπια μικτού σήματος) ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της αναλογικής προβολής και της
ψηφιακής προβολής ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
Μετονομασία προβολής: Αλλάξετε την υπάρχουσα ετικέτα «Παλμοσκόπιο» ή
«Φάσμα» σε τίτλο της επιλογής σας.
Κλείσιμο προβολής:

Κανάλια:
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Καταργεί προβολή από το παράθυρο PicoScope. Σε
λειτουργία «αυτόματο πλέγμα διάταξης» (η προεπιλογή),
το PicoScope αναδιατάσσει το πλέγμα, έτσι ώστε να
χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο χώρο που είναι
ελεύθερος. Σε λειτουργία «σταθερό πλέγμα διάταξης» (αν
έχετε επιλέξει σταθερό πλέγμα διάταξης), το PicoScope
δεν θα αλλάξει το πλέγμα.

Επιλέγει ποια κανάλια είναι ορατά στην τρέχουσα προβολή. Κάθε
προβολή, όταν δημιουργείται, εμφανίζει όλα τα κανάλια εισόδου,
αλλά μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε με αυτήν την
εντολή. Μόνο τα κανάλια εισόδου που είναι ενεργοποιημένα (δεν
έχουν οριστεί σε «Απενεργοποίηση» στη γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση
καναλιών») είναι διαθέσιμα για προβολή. Στο μενού κανάλια
εμφανίζονται επίσης τα μαθηματικά κανάλια και οι κυματομορφές
αναφοράς. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 8 κανάλια σε οποιαδήποτε
προβολή.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Επιλέξτε οποιοδήποτε κατάλληλο κανάλι για τον άξονα Χ. Από
προεπιλογή, ο άξονας X αντιπροσωπεύει τον χρόνο. Αν αντ’ αυτού
επιλέξετε ένα κανάλι εισόδου, η προβολή παλμοσκοπίου θα γίνει
προβολή ΧΥ και θα απεικονίζει τη μια είσοδο σε σχέση με την άλλη.
Ένας γρηγορότερος τρόπος να δημιουργήσετε μια προβολή XY είναι
να χρησιμοποιήσετε την εντολή Προσθήκη προβολής (δείτε
παραπάνω).

Διάταξη πλέγματος:

Η διάταξη πλέγματος έχει ως προεπιλογή την «Αυτόματη»
λειτουργία, στην οποία το PicoScope τακτοποιεί αυτόματα
τις προβολές σε ένα πλέγμα. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε
μία από τις τυπικές διατάξεις πλέγματος ή να
δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διάταξη, η οποία θα
διατηρηθεί από το PicoScope ενώ προσθέτετε ή να
καταργείτε προβολές.

Τακτοποίηση διάταξης πλέγματος:
Προσαρμόζει τη διάταξη πλέγματος έτσι ώστε να ταιριάζει
με τον αριθμό των προβολών. Μετακινείται οποιεσδήποτε
προβολές σε καρτέλες σε κενές θύρες θέασης. Αντικαθιστά
οποιαδήποτε προηγούμενη επιλογή διάταξης πλέγματος.
Επαναφορά μεγεθών προβολής:
Αν έχετε αλλάξει το μέγεθος οποιασδήποτε προβολής
σύροντας τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές οριοθέτησης
μεταξύ θυρών θέασης, αυτή η επιλογή επαναφέρει όλες τις
θύρες θέασης στα αρχικά τους μεγέθη.
Μετακίνηση προβολής σε:Μετακινεί μια προβολή σε μια καθορισμένη θύρα θέασης.
Μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα με μεταφορά
της προβολής από την ετικέτα της και απόθεση σε μια νέα
θύρα θέασης. Δείτε το Πώς να μετακινήσετε μια προβολή.
Τακτοποίηση προβολών: Αν υπάρχουν πολλαπλές προβολές στην ίδια θύρα θέασης,
μετακινήστε τες στις δικές τους θύρες θέασης.
Αυτόματη τακτοποίηση αξόνων:
Κλιμακώνει και μετατοπίζει όλα τα ίχνη για πλήρωση της
προβολής και αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων.
Επαναφορά διάταξης προβολής:
Επαναφέρει τον παράγοντα κλίμακας και μετατόπισης της
επιλεγμένης προβολής στις προεπιλεγμένες τιμές.
Προβολή ιδιοτήτων:

Εμφανίζει το φύλλο ιδιοτήτων, στο οποίο υπάρχει μια
λίστα με ρυθμίσεις παλμοσκοπίου που είναι κανονικά σε
απόκρυψη.

Κυματομορφές αναφοράς:
Αντιγράψετε ένα από τα διαθέσιμα κανάλια σε μια νέα
κυματομορφή αναφοράς και προσθέστε το στην προβολή.
Μάσκες:

Επιλέξτε ποιες μάσκες (δείτε Δοκιμή ορίου μάσκας) είναι
ορατές.

Προσθήκη μέτρησης:
Επεξεργασία μέτρησης:
Διαγραφή μέτρησης:

Δείτε το Μενού «Μετρήσεις».

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.3.1

Μενού

Παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένης διάταξης πλέγματος
Τοποθεσία:

κάντε δεξί κλικ στην προβολή > μενού «Προβολές» > Διάταξη
πλέγματος > Προσαρμοσμένη διάταξη...
ή Προβολές > Διάταξη πλέγματος

Σκοπός:

αν το τμήμα Διάταξη πλέγματος του μενού «Προβολές» δεν περιέχει
τη διάταξη που θέλετε, αυτό το παράθυρο διαλόγου παρέχει περαιτέρω
επιλογές

Μπορείτε να διαμορφώσετε το πλέγμα της προβολής με οποιοδήποτε αριθμό γραμμών
και στηλών έως 4 και 4. Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε τις προβολές σε διαφορετικά
σημεία του πλέγματος.
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Μενού «Μετρήσεις»
Τοποθεσία:

Γραμμή μενού > Μετρήσεις

Σκοπός:

ελέγχει τον Πίνακα μετρήσεων

Προσθήκη μέτρησης. Προσθέτει μια σειρά στον πίνακα μετρήσεων, και
ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία μέτρησης». Μπορείτε επίσης
να βρείτε αυτό το κουμπί στη γραμμή εργαλείων «Μετρήσεις».
Επεξεργασία μέτρησης. Σας μεταφέρει στο παράθυρο διαλόγου
«Επεξεργασία μέτρησης». Μπορείτε να βρείτε αυτό το κουμπί στη γραμμή
εργαλείων «Μετρήσεις», ή μπορείτε να επεξεργαστείτε μια μέτρηση
κάνοντας διπλό κλικ σε μια σειρά του πίνακα μετρήσεων.
Διαγραφή μέτρησης. Καταργεί την επιλεγμένη γραμμή από τον πίνακα
μετρήσεων. Μπορείτε επίσης να βρείτε αυτό το κουμπί στη γραμμή
εργαλείων «Μετρήσεις».
Μέγεθος γραμματοσειράς πλέγματος. Καθορίζει το μέγεθος της
γραμματοσειράς για τις καταχωρήσεις του πίνακα μετρήσεων.
Αυτόματο πλάτος στήλης. Αν πατηθεί αυτό το κουμπί, οι στήλες του
πίνακα μετρήσεων θα προσαρμόζονται συνεχώς για να χωρέσει το
περιεχόμενο κάθε φορά που αλλάζει ο πίνακας. Κάντε κλικ ξανά για να
αποδεσμεύσετε το κουμπί.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.4.1

Μενού

Παράθυρο διαλόγου προσθήκης/επεξεργασίας μέτρησης
Τοποθεσία:

Γραμμή εργαλείων μετρήσεων >
Κουμπί επεξεργασίας μέτρησης

Προσθήκη μέτρησης ή

Μενού προβολών >
Προσθήκη μέτρησης ή
επεξεργασίας μέτρησης

Κουμπί

Κάντε διπλό κλικ σε μια μέτρηση στον πίνακα μετρήσεων
Σκοπός:

σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε τη μέτρηση μιας κυματομορφής
στην επιλεγμένη προβολή, ή να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα μέτρηση

Το PicoScope ανανεώνει αυτόματα τη μέτρηση κάθε φορά που ενημερώνει την
κυματομορφή. Αν αυτή είναι η πρώτη μέτρηση για την προβολή, το PicoScope θα
δημιουργήσει έναν νέο πίνακα μετρήσεων για να εμφανίσει τη μέτρηση, διαφορετικά,
θα προσθέσει τη νέα μέτρηση στο κάτω μέρος του υπάρχοντος πίνακα.
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Κανάλι

Ποιο κανάλι από τα κανάλια της συσκευής παλμοσκοπίου θα
μετρηθεί.

Τύπος

Το PicoScope να υπολογίσει ένα ευρύ φάσμα μετρήσεων για
τις κυματομορφές. Δείτε τις μετρήσεις παλμοσκοπίου (για
χρήση με τις προβολές παλμοσκοπίου) ή τις μετρήσεις
φάσματος (για χρήση με τις προβολές φάσματος).

Ενότητα

Μετρά ολόκληρο το ίχνος, μόνο το τμήμα μεταξύ χαράκων, ή,
κατά περίπτωση, ενός κύκλου που χαρακτηρίζεται από ένα
από τους χάρακες.

Για προχωρημένους

Δίνει πρόσβαση σε ρυθμίσεις μετρήσεων για προχωρημένους.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εγχειρίδιο χρήστη του PicoScope 6

6.4.2

59

Ρυθμίσεις μετρήσεων για προχωρημένους
Τοποθεσία:

Προσθήκη μέτρησης ή Επεξεργασία μέτρησης παράθυρο διαλόγου
> Για προχωρημένους

Σκοπός:

ρυθμίζει τις παραμέτρους ορισμένων μετρήσεων όπως το φιλτράρισμα και
η ανάλυση φάσματος

Όριο

Μερικές μετρήσεις, όπως Χρόνος ανόδου και Χρόνος
καθόδου, μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας διαφορετικά
όρια. Επιλέξτε τα κατάλληλη εδώ. Κατά τη σύγκριση των χρόνων
ανόδου και καθόδου με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών,
είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα ίδια όρια για όλες τις
μετρήσεις.

Εύρος φάσματος

Κατά τη μέτρηση παραμέτρων που σχετίζονται με την κορυφή
όπως «Συχνότητα στην κορυφή σε προβολή φάσματος, το
PicoScope μπορεί να αναζητήσει μια κορυφή κοντά στην
καθορισμένη θέση του χάρακα. Με αυτή η επιλογή γίνεται
γνωστό στο PicoScope σε πόσες θέσεις συνιστωσών να
πραγματοποιήσει αναζήτηση. Η προεπιλογή είναι 5, που σημαίνει
ότι το PicoScope θα πραγματοποιήσει αναζήτηση από
2 συνιστώσες κάτω μέχρι 2 συνιστώσες πάνω από τη συχνότητα
του χάρακα, δίνοντας συνολικά 5 συνιστώσες,
συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας του χάρακα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Μενού
Έλεγχος φίλτρου

Το PicoScope μπορεί να περάσει από χαμηλοπερατό φίλτρο τα
στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή σταθερότερων και
ακριβέστερων αριθμών. Το φιλτράρισμα δεν είναι διαθέσιμο για
όλους τους τύπους μέτρησης.
Ενεργοποίηση φίλτρου - επιλέξτε για ενεργοποίηση
χαμηλοπερατού φιλτραρίσματος, αν είναι διαθέσιμο. Ένα «F» θα
εμφανιστεί μετά το όνομα της μέτρησης στον πίνακα μετρήσεων.
Αυτόματη - επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τα χαρακτηριστικά
χαμηλοπερατού φίλτρου αυτόματα

Συχνότητα
αποκοπής

Η συχνότητα αποκοπής φίλτρου κανονικοποιημένη στον ρυθμό
μέτρησης. Εύρος: 0 έως 0,5.

Μέγεθος φίλτρου

Ο αριθμός δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία
του φίλτρου

Έλεγχος αρμονικών Αυτές οι επιλογές εφαρμόζονται σε μετρήσεις παραμόρφωσης σε
προβολές φάσματος. Μπορείτε να καθορίσετε ποια αρμονικές
χρησιμοποιεί το PicoScope για αυτές τις μετρήσεις.
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Ύψιστη αρμονική

Η υψηλότερη αρμονική που θα συμπεριληφθεί κατά τον
υπολογισμό της ισχύς παραμόρφωσης

Εύρος αναζήτησης

Ο αριθμός των συνιστωσών συχνότητας προς αναζήτηση, με
επίκεντρο την αναμενόμενη συχνότητα, όταν πραγματοποιείται
αναζήτηση για κορυφή αρμονικής

Δάπεδο θορύβου
αρμονικών

Το επίπεδο σε dB πάνω από το οποίο το σήμα φτάνει σε κορυφή
θα προσμετράται ως αρμονικές

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Μενού εργαλείων
Τοποθεσία:

Γραμμή μενού > Εργαλεία

Σκοπός:

παρέχει πρόσβαση σε διάφορα εργαλεία για την ανάλυση σημάτων

Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές: Ορίζει νέους ανιχνευτές και αντιγράφει,
διαγράφει, μετακινεί και να επεξεργάζεται υπάρχοντες.
Μαθηματικά κανάλια: Προσθέτει ή επεξεργάζεται ένα κανάλι το οποίο είναι
μια μαθηματική συνάρτηση του ενός ή περισσοτέρων έτερων καναλιών.
Κυματομορφές αναφοράς: Δημιουργεί, φορτώνει ή αποθηκεύει ένα κανάλι
ως αντίγραφο ενός υπάρχοντος.
Σειριακή αποκωδικοποίηση: Αποκωδικοποιεί και να εμφανίζει το
περιεχόμενο της ροής σειριακών δεδομένων όπως του διαύλου CAN.
Ειδοποιήσεις: Καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για ορισμένα
συμβάντα.
Μάσκες: Εκτέλεση του Δοκιμή ορίου μάσκας σε μια κυματομορφή. Ανιχνεύει
πότε η κυματομορφή παρεκκλίνει από ένα καθορισμένο σχήμα.
Εγγραφέας μακροεντολών: Αποθηκεύει μια ακολουθία λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
Προτιμήσεις: Ορίζει διάφορες επιλογές που ελέγχουν τη συμπεριφορά του
PicoScope.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.5.1

Μενού

Παράθυρο διαλόγου «Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές,
ή κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές καναλιού»

Σκοπός:

σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε προκαθορισμένους ανιχνευτές και
να ορίσετε προσαρμοσμένους ανιχνευτές

Η επιλογή των εμφανιζόμενων ανιχνευτών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση
του λογισμικού PicoScope που χρησιμοποιείτε.
Κατανοώντας τη λίστα ανιχνευτών
Όλοι οι ανιχνευτές που γνωρίζει το PicoScope είναι ταξινομημένοι σε τρεις κύριες
κεφαλίδες: Ενσωματωμένοι, Βιβλιοθήκηκαι Φορτωμένοι. Η λίστα ανιχνευτών
διατηρείται μεταξύ των περιόδων λειτουργίας, επομένως το PicoScope δεν ξεχνάει ποτέ
τους προσαρμοσμένους ανιχνευτές σας, εκτός κι αν τους διαγράψετε.
Ενσωματωμένοι ανιχνευτές. Οι ενσωματωμένοι ανιχνευτές παρέχονται από την
Pico Technology και δεν αλλάζουν εκτός κι αν πραγματοποιήσετε λήψη μιας
εξουσιοδοτημένης ενημέρωση από εμάς. Ως μέτρο ασφαλείας, το PicoScope δεν σας
επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αυτούς τους ανιχνευτές. Αν θέλετε να
τροποποιήσετε έναν ανιχνευτή, μπορείτε να τον αντιγράψετε στη βιβλιοθήκη σας
κάνοντας κλικ στο Διπλότυπο, και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε το αντίγραφο
στη βιβλιοθήκη σας.
ανιχνευτές βιβλιοθήκης. Αυτοί είναι οι ανιχνευτές που έχετε δημιουργήσει
χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται στο παρόν
θέμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να αναπαραγάγετε
οποιονδήποτε από αυτούς τους ανιχνευτές κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί σε
αυτό το παράθυρο διαλόγου.
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Φορτωμένοι ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές σε αρχεία δεδομένων PicoScope (.psdata)
ή αρχεία ρυθμίσεων (.pssettings) που έχετε ανοίξει εμφανίζονται εδώ μέχρι να
τους αντιγράψετε στη βιβλιοθήκη σας. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να
διαγράψετε απευθείας αυτούς τους ανιχνευτές αλλά μπορείτε να κάνετε κλικ στο
Διπλότυπο και να τους αντιγράψετε στη βιβλιοθήκη σας, όπου και μπορείτε να τους
επεξεργαστείτε. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ανιχνευτές από το προσαρμοσμένο
εύρος που είναι αποθηκευμένο στα αρχεία PicoScope 5 .psd και .pss, αλλά αυτά
δεν έχουν μερικές από τις δυνατότητες που παρέχονται από το PicoScope 6. (Δείτε
«Αναβάθμιση από το PicoScope 5» για περισσότερες λεπτομέρειες).
Προσθήκη νέου ανιχνευτή στη βιβλιοθήκη σας
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να δημιουργήσετε έναν νέο ανιχνευτή:
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Διπλότυπο όπως περιγράφεται παραπάνω.
2. Κάντε κλικ στο Νέος ανιχνευτής... για να ορίσετε έναν νέο ανιχνευτή.
3. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή για φόρτωση ενός ορισμού ανιχνευτή από ένα αρχείο
*.psprobe και προσθήκη του στη βιβλιοθήκη σας. Αυτά τα αρχεία είναι κατά κανόνα
διατίθενται από το Pico, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας
ορίζοντας έναν νέο ανιχνευτή και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Εξαγωγή.
Οι μεθόδοι 2 και 3 ανοίγουν τον «Οδηγό προσαρμοσμένου ανιχνευτή» για να σας
καθοδηγήσουν στη διαδικασία ορισμού ανιχνευτή.
6.5.1.1

Οδηγός προσαρμοσμένου ανιχνευτή
Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές» > Νέος
ανιχνευτής

Σκοπός:

σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε προσαρμοσμένους ανιχνευτές και να
ρυθμίσετε προσαρμοσμένο εύρος

Το πρώτο παράθυρο διαλόγου στη σειρά είναι είτε το παράθυρο διαλόγου δημιουργίας
νέου προσαρμοσμένου ανιχνευτή ή το παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας υπάρχοντος
προσαρμοσμένου ανιχνευτή.
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6.5.1.1.1

Μενού
Παράθυρο διαλόγου δημιουργίας νέου προσαρμοσμένου ανιχνευτή

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές» > Νέος
ανιχνευτής

Σκοπός:

να σας εισάγει στη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου προσαρμοσμένου
ανιχνευτή

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε στο παράθυρο διαλόγου «Μονάδες εξόδου
ανιχνευτή».
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Επεξεργασία υπάρχοντος παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένου ανιχνευτή

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές» >
Επεξεργασία

Σκοπός:

ως εισαγωγή στη διαδικασία επεξεργασίας ενός υπάρχοντος
προσαρμοσμένου ανιχνευτή

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε στο παράθυρο διαλόγου «Μονάδες εξόδου
ανιχνευτή».
Κάντε κλικ στο Μετάβαση προς τα εμπρός... αν έχετε ήδη ρυθμίσει τα βασικά
χαρακτηριστικά του ανιχνευτή και θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα
προσαρμοσμένο εύρος με μη αυτόματο τρόπο.
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6.5.1.1.3

Μενού
Παράθυρο διαλόγου «Μονάδες εξόδου ανιχνευτή»

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου δημιουργίας νέου προσαρμοσμένου
ανιχνευτή > Επόμενο

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τις μονάδες που θα χρησιμοποιήσει
το PicoScope για να εμφανίσει την έξοδο του προσαρμοσμένου ανιχνευτή

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου
Για να επιλέξετε μια τυπική μονάδα του μετρικού συστήματος, κάντε κλικ στο
Χρήσης τυπικής μονάδας από τη λίστα και επιλέξτε μία από τη λίστα.
Για να εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη μονάδα, κάντε κλικ στο Χρήση της
προσαρμοσμένης μονάδας που ορίζεται παρακάτω. και πληκτρολογήστε το
όνομα και το σύμβολο της μονάδας.
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε στο παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος
κλιμάκωσης».
Κάντε κλικ στο Πίσω για να επιστρέψετε στο Παράθυρο διαλόγου δημιουργίας νέου
προσαρμοσμένου ανιχνευτή αν πρόκειται για νέο ανιχνευτή ή το Επεξεργασία
υπάρχοντος παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένου ανιχνευτή αν πρόκειται για
υπάρχων ανιχνευτή.

psw.el r41

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εγχειρίδιο χρήστη του PicoScope 6
6.5.1.1.4

67

Παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος κλιμάκωσης»

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Μονάδες εξόδου ανιχνευτή» > Επόμενο

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το χαρακτηριστικό που θα
χρησιμοποιήσει το PicoScope για να μετατρέψει την έξοδο τάσης του
προσαρμοσμένου ανιχνευτή σε μια μέτρηση στην οθόνη

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου
Αν δεν χρειάζεστε οποιαδήποτε κλιμάκωση ή μετατόπιση, κάντε κλικ στο κουμπί το
δΝα μην εφαρμοστεί κλιμάκωση.
Αν ο ανιχνευτής απαιτεί γραμμική κλιμάκωση, κάντε κλικ στο κουμπί το Χρήση
γραμμικής εξίσωσης και εισαγάγετε τον παράγοντα κλίσης (ή κλίμακας) m και τη
μετατόπιση c στην εξίσωση y = mx + c, όπου y είναι η εμφανιζόμενη τιμή και x η
τάση εξόδου του ανιχνευτή.
Αν θέλετε να εφαρμόσετε μια μη γραμμική συνάρτηση στην έξοδο του ανιχνευτή,
επιλέξτε Χρήση πίνακα αναζήτησης..., στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί το
Δημιουργία πίνακα αναζήτησης... κουμπί για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα
αναζήτησης. Στη συνέχεια θα μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου «Αλλαγή κλίμακας
πίνακα αναζήτησης».
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε στο παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση
περιοχής».
Κάντε κλικ στο Πίσω για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου «Μονάδες εξόδου
ανιχνευτή».
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Μενού

6.5.1.1.4.1 Παράθυρο διαλόγου «Αλλαγή κλίμακας πίνακα αναζήτησης»

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος κλιμάκωσης» > Δημιουργία ενός
πίνακα αναζήτησης ή Επεξεργασία του πίνακα αναζήτησης...

Σκοπός:

δημιουργεί έναν πίνακα αναζήτησης για τη βαθμονόμηση ενός
προσαρμοσμένου ανιχνευτή

Επεξεργασία του πίνακα αναζήτησης
Κατ ' αρχάς, επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές από τα αναπτυσσόμενα πλαίσια Μονάδες
εισαγωγής και Κλιμακωτές μονάδες. Για παράδειγμα, αν ο ανιχνευτής σας είναι μια
τσιμπίδα ρεύματος με έξοδο ένα χιλιοστοβόλτ ανά αμπέρ στο εύρος -600 έως +600
αμπέρ, επιλέξτε Μονάδες εισαγωγής σε χιλιοστοβόλτ και Μονάδες εξόδου σε αμπέρ.
Στη συνέχεια, εισαγάγετε ορισμένα δεδομένα στον πίνακα κλιμάκωσης. Κάντε κλικ στο
πρώτο κενό κελί στην κορυφή του πίνακα και πληκτρολογήστε «-600» και, στη
συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab και πληκτρολογήστε «-600». Όταν είστε έτοιμοι να
εισαγάγετε το επόμενο ζεύγος τιμών, ξαναπατήστε το πλήκτρο Tab για να ξεκινήσετε
σε μια νέα γραμμή. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στον πίνακα για να εμφανιστεί
ένα λεπτομερέστερο μενού επιλογών, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στο παραπάνω
παράδειγμα, έχουμε εισαγάγει μια ελαφρώς μη γραμμική απόκριση. Αν η απόκριση ήταν
γραμμική, τότε θα ήταν πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε την γραμμική επιλογή στο
παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος κλιμάκωσης».
Εισαγωγή/εξαγωγή
Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Εισαγωγή και Εξαγωγή, μπορείτε να συμπληρώσετε τον
πίνακα αναζήτησης με δεδομένα από ένα αρχείο κειμένου διαχωρισμένο με κόμματα ή
στηλοθέτες, και να αποθηκεύσετε τον πίνακα αναζήτησης σε νέο αρχείο.
Ολοκλήρωση
Αν κάνετε κλικ στο ΟΚ ή Ακύρωση θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος
κλιμάκωσης».
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Παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση περιοχής»

Τοποθεσία:
Σκοπός:

Παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος κλιμάκωσης» > Επόμενο
σας δίνει τη δυνατότητα να παρακάμψετε τη λειτουργία αυτόματης
δημιουργίας περιοχής του PicoScope για προσαρμοσμένους ανιχνευτές.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αυτόματη διαδικασία θα είναι επαρκής.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου
Αν επιλέξετε Να επιτραπεί στο λογισμικό η αυτόματη διαχείριση των περιοχών
μου στη συνέχεια, αν κάνετε κλικ στο Επόμενο θα μεταβείτε στο παράθυρο
διαλόγου «Προσδιορισμός προσαρμοσμένου ανιχνευτή». Οι αυτόματες περιοχές του
PicoScope πρέπει να είναι ιδανικές για τις περισσότερες εφαρμογές.
Αν επιλέξετε Θα διαχειριστώ μη αυτόματα τις περιοχές του προσαρμοσμένου
ανιχνευτή, αν κάνετε κλικ στο Επόμενο θα μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου «Μη
αυτόματη ρύθμιση περιοχών».
Κάντε κλικ στο Πίσω για επιστροφή στο παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος
κλιμάκωσης».
Τι είναι η αυτόματη επιλογή περιοχής;
Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία αυτόματη επιλογή περιοχής, το PicoScope
παρακολουθεί συνεχώς το σήμα εισόδου και ρυθμίζει την περιοχή όποτε είναι αναγκαίο,
έτσι ώστε να εμφανίζετε το σήμα με τη μέγιστη ανάλυση. Αυτή η λειτουργία είναι
διαθέσιμη σε όλες τις τυπικές περιοχές, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
προσαρμοσμένες περιοχές μόνο αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Να επιτραπεί στο
λογισμικό η αυτόματη διαχείριση των περιοχών μου σε αυτό το παράθυρο
διαλόγου.
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6.5.1.1.6

Μενού
Παράθυρο διαλόγου «Μη αυτόματη ρύθμιση περιοχών»

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση περιοχής» > Για προχωρημένους
> Επόμενο

Σκοπός:

δημιουργεί περιοχές με μη αυτόματο τρόπο για τον προσαρμοσμένο
ανιχνευτή

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου
Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Αυτόματη δημιουργία περιοχών και
το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια περιοχών για την επιλεγμένη συσκευή. Αυτό θα
δημιουργήσει τον ίδιο κατάλογος περιοχών που θα είχατε με την επιλογή Να επιτραπεί
στο λογισμικό η αυτόματη διαχείριση των περιοχών μου στο προηγούμενο
παράθυρο διαλόγου. Όταν ενεργοποιείτε μια περιοχή, ένα διάγραμμα κάτω από τη λίστα
θα δείξει τη σχέση τους με την περιοχή εισόδου της συσκευή παλμοσκοπίου — αυτό
εξηγείται περαιτέρω στο παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία περιοχής». Στη συνέχεια,
μπορείτε να επεξεργαστείτε τις περιοχές κάνοντας κλικ στο Επεξεργασία, ή μπορείτε
επίσης να προσθέσετε μια νέα περιοχή κάνοντας κλικ στο Νέα περιοχή. Και τα δύο
κουμπιά σάς οδηγούν στο παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία περιοχής».
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε στο παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος
φιλτραρίσματος».
Κάντε κλικ στο Πίσω για επιστροφή στο παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση περιοχής».
Πώς να χρησιμοποιήσετε μια νέα προσαρμοσμένη περιοχή
Αφού δημιουργήσετε μια
προσαρμοσμένη περιοχή, θα
εμφανιστεί στην αναπτυσσόμενη
λίστα περιοχών της γραμμής
εργαλείων καναλιών, για
παράδειγμα:
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6.5.1.1.6.1 Παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία περιοχής»

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Μη αυτόματη ρύθμιση περιοχών» > Επεξεργασία
ή Νέα περιοχή

Σκοπός:

Επεξεργασία ενός μη αυτόματου εύρους για έναν προσαρμοσμένο
ανιχνευτή

Αυτόματη λειτουργία
Αν αφήσετε το «Αυτόματη» κουμπί επιλογής πατημένο, το πρόγραμμα θα προσδιορίσει
αυτόματα το καλύτερο εύρος εισόδου υλικού για τη συσκευή καθώς αλλάζετε τα Όρια
κλιμακωτής περιοχής. Αυτή είναι η καλύτερη λειτουργία για σχεδόν όλες τις
περιοχές. Θα πρέπει να ορίσετε τα Όρια κλιμακωτής περιοχής στις μέγιστες και
ελάχιστες τιμές που θέλετε να δείτε στον κάθετο άξονα της οθόνης του παλμοσκοπίου.
Σταθερό εύρος λειτουργίας
Αν πατήσετε το κουμπί επιλογής «Περιοχή εισαγωγής υλικού» και επιλέξετε μια
περιοχή εισόδου υλικού από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, το PicoScope στη συνέχεια θα
χρησιμοποιήσει αυτήν την περιοχή εισόδου υλικού με οποιαδήποτε κλιμακωτά όρια
περιοχής επιλέξετε. Ορίστε το υψηλότερο και χαμηλότερο όριο κλιμακωτής περιοχής
που θέλετε να εμφανίζεται στο επάνω και στο κάτω μέρος του κάθετου άξονα της
προβολής παλμοσκοπίου του PicoScope
Τι είναι η περιοχή εισόδου;
Μια περιοχή εισόδου είναι ένα εύρος σήματος, συνήθως σε volt, στο κανάλι εισόδου
της συσκευής παλμοσκοπίου. Η κλιμακωτή περιοχή σας θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό
όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο την ανάλυση του
παλμοσκοπίου.
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Μενού
Τι είναι η κλιμακωτή περιοχή;
Η κλιμακωτή περιοχή είναι η περιοχή που θα εμφανιστεί στον κάθετο άξονα της οθόνης
του παλμοσκοπίου, όταν είναι επιλεγμένος ο ανιχνευτής.
Η κλιμάκωση που επιλέξατε από τη σελίδα Μέθοδος κλιμάκωσης καθορίζει τη σχέση
μεταξύ της περιοχής εισόδου και της κλιμακωτής περιοχής. Αυτό το παράθυρο διαλόγου
σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε περιοχές για εμφάνιση των κλιμακωτών
δεδομένων στην προβολή παλμοσκοπίου.
Η γραμμή χρήσης περιοχής
Αυτό το διάγραμμα στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου δείχνει πόσο καλά
αντιστοιχεί η περιοχής εισόδου της συσκευής με την κλιμακωτή περιοχή.

• Πράσινο - Το τμήμα της περιοχής εισόδου που χρησιμοποιείται από την
κλιμακωτή περιοχή. Αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, για να
μεγιστοποιήσει τη χρήση της ανάλυσης τη συσκευής παλμοσκοπίου.
• Μπλε - Περιοχές της περιοχής εισόδου που δεν χρησιμοποιούνται. Δείχνουν
ανάλυση που μένει ανεκμετάλλευτη.
• Γκρι - Τμήματα της κλιμακωτής περιοχής που δεν καλύπτονται από την περιοχή
εισόδου. Αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα ανεκμετάλλευτο χώρο στο γράφημα. Η
γραμμή χρήσης περιοχής ενδέχεται να μην απεικονίζει αυτές τις περιοχές με
ακρίβεια όταν χρησιμοποιείται μη γραμμική κλιμάκωση, έτσι θα πρέπει πάντα να
δοκιμάζετε τα όρια της κλιμακωτής περιοχής στην προβολή παλμοσκοπίου.
Καρτέλα για προχωρημένους
Ολοκλήρωση
Αν κάνετε κλικ στο ΟΚ ή Ακύρωση θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου «Μη
αυτόματη ρύθμιση περιοχών».
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6.5.1.1.6.2 Παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία περιοχής» (Καρτέλα για προχωρημένους)

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Μη αυτόματη ρύθμιση περιοχών» >
Επεξεργασία ή Νέα περιοχή καρτέλα Για προχωρημένους

Σκοπός:

ρύθμιση επιλογών για προχωρημένους για προσαρμοσμένους ανιχνευτές

Αυτές οι επιλογές είναι για εργοστασιακή χρήση και προτείνουμε να μην τις αλλάξετε.
Ολοκλήρωση
Αν κάνετε κλικ στο ΟΚ ή Ακύρωση θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου «Μη
αυτόματη ρύθμιση περιοχών».
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6.5.1.1.7

Μενού
Παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος φιλτραρίσματος»

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου Μη αυτόματη ρύθμιση περιοχών > Επόμενο

Σκοπός:

ρυθμίζει το χαμηλοπερατό φιλτράρισμα για αυτόν τον προσαρμοσμένο
ανιχνευτή

Αυτό το παράθυρο διαλόγου έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη μη αυτόματη ενεργοποίηση
της επιλογής Χαμηλοπερατό φιλτράρισμα από το παράθυρο διαλόγου «Επιλογές
καναλιού». Το φιλτράρισμα θα συμβεί μόνο αν η συνδεδεμένη συσκευή παλμοσκοπίου
υποστηρίζει φιλτράρισμα.
Πίσω: Μεταβείτε στο Παράθυρο διαλόγου «Μη αυτόματη ρύθμιση περιοχών»
Επόμενο: Μεταβείτε στο Παράθυρο διαλόγου «Προσδιορισμός προσαρμοσμένου
ανιχνευτή»
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Παράθυρο διαλόγου «Προσδιορισμός προσαρμοσμένου ανιχνευτή»

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση περιοχής» > Επόμενο

Σκοπός:

εισαγωγή κειμένου προσδιορισμό του προσαρμοσμένου ανιχνευτή

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου
Κάντε κλικ στο Πίσω για επιστροφή στο παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος
φιλτραρίσματος».
Το όνομα ανιχνευτή θα εμφανιστεί στη λίστα ανιχνευτών.
Η περιγραφή δεν χρησιμοποιείται στην παρούσα έκδοση του λογισμικού.
Συμπληρώστε τα πεδία κειμένου και κάντε κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε στο
παράθυρο διαλόγου «Ο προσαρμοσμένος ανιχνευτής ολοκληρώθηκε».
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6.5.1.1.9

Μενού
Παράθυρο διαλόγου «Ο προσαρμοσμένος ανιχνευτής ολοκληρώθηκε»

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Προσδιορισμός προσαρμοσμένου
ανιχνευτή» > Επόμενο

Σκοπός:

σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας ρύθμισης προσαρμοσμένου
ανιχνευτή

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου
Κάντε κλικ στο Πισω για επιστροφή στο παράθυρο διαλόγου «Προσδιορισμός
προσαρμοσμένου ανιχνευτή».
Κάντε κλικ στο Τέλος για αποδοχή των ρυθμίσεων προσαρμοσμένου ανιχνευτή και να
επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου «Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές».
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6.5.2
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Παράθυρο διαλόγου «Μαθηματικά κανάλια»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Μαθηματικά κανάλια

Σκοπός:

δημιουργία, επεξεργασία και έλεγχος μαθηματικών καναλιών, που είναι
εικονικά κανάλια που δημιουργούνται από μαθηματικές συναρτήσεις των
καναλιών εισόδου

Λίστα μαθηματικών Η κύρια περιοχή του παράθυρο διαλόγου «Μαθηματικά
καναλιών
κανάλια» είναι η λίστα μαθηματικών καναλιών, που δείχνει
όλα τα ενσωματωμένα, βιβλιοθήκης και φορτωμένα μαθηματικά
κανάλια. Για να επιλέξετε αν ένα κανάλι εμφανίζεται στο κύριο
παράθυρο του PicoScope, κάντε κλικ στην κατάλληλο πλαίσιο
ελέγχου και στη συνέχεια ΟΚ. Μπορείτε να έχετε έως και
8 κανάλια σε οποιαδήποτε προβολή, συμπεριλαμβανομένων των
καναλιών εισόδου και των μαθηματικών καναλιών. Αν
προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε ένα 9ο κανάλι, το PicoScope θα
ανοίξει μια νέα προβολή.
Ενσωματωμένο: αυτά τα μαθηματικά κανάλια ορίζονται από το
PicoScope και δεν είναι δυνατή η αλλαγή τους
Βιβλιοθήκη: αυτά είναι τα μαθηματικά κανάλια που ορίζετε, με
το κουμπί Δημιουργία ή Διπλότυπο Επεξεργασία, ή
φορτώνετε με το κουμπί Εισαγωγή
Φορτωμένα: αυτά είναι τα μαθηματικά κανάλια που υπάρχουν σε
κάθε τύπο ρυθμίσεων ή αρχεία δεδομένων του PicoScope που
έχετε φορτώσει
Δημιουργία

Ανοίγει τον Οδηγό μαθηματικών καναλιών, που σας καθοδηγεί
στη διαδικασία δημιουργίας ή επεξεργασίας ενός καναλιού
μαθηματικά. Το νέο κανάλι θα εμφανίζονται κάτω από το
«Βιβλιοθήκη» στη Λίστα μαθηματικών καναλιών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Μενού
Επεξεργασία

Ανοίγει τον Οδηγό μαθηματικών καναλιών για να σας δώσει τη
δυνατότητα να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μαθηματικό κανάλι.
Πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα κανάλι από το τμήμα Βιβλιοθήκη
τμήμα της λίστας μαθηματικών καναλιών. Αν το κανάλι που
θέλετε να επεξεργαστείτε είναι στο τμήμα Ενσωματωμένο ή
Φορτωμένα, αντιγράψτε το πρώτα στο τμήμα Βιβλιοθήκη
κάνοντας κλικ στο Διπλότυπο, στη συνέχεια επιλέξτε το και
κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

Διαγραφή

Διαγράφει οριστικά τα επιλεγμένο μαθηματικό κανάλι. Μόνο
μαθηματικά κανάλια στο τμήμα Βιβλιοθήκη μπορούν να
διαγραφούν.

Διπλότυπο

Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου μαθηματικού
καναλιού. Το αντίγραφο τοποθετείται στο τμήμα Βιβλιοθήκη,
από όπου μπορείτε να το επεξεργαστείτε πατώντας στο
Επεξεργασία.

Εισαγωγή

Ανοίγει μια αρχείο μαθηματικού καναλιού .psmaths και τοποθετεί
τα μαθηματικά κανάλια που περιέχει στο τμήμα Βιβλιοθήκη.

Εξαγωγή

Αποθηκεύει όλα τα μαθηματικά κανάλια από το τμήμα
Βιβλιοθήκη σε ένα νέο αρχείο .psmaths.
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Οδηγός μαθηματικού καναλιού
Τοποθεσία:

Γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καναλιών» > κουμπί «Μαθηματικά
κανάλια»

Σκοπός:

δημιουργία, επεξεργασία και έλεγχος μαθηματικών καναλιών, που είναι
εικονικά κανάλια που δημιουργούνται από μαθηματικές συναρτήσεις των
καναλιών εισόδου

1. Εισαγωγή

2. Εξίσωση

3. Όνομα καναλιού

4. Μονάδες και περιοχή

5. Ολοκληρώθηκε

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.5.2.1.1
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Μενού
Οδηγός μαθηματικού καναλιού, παράθυρο διαλόγου εισαγωγής

Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Μαθηματικά κανάλια» > Δημιουργία (αν δεν
έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου «Να μην εμφανιστεί ξανά αυτή η
σελίδα εισαγωγής»)

Σκοπός:

αποτελεί μια εισαγωγή στο Οδηγό μαθηματικού καναλιού

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εγχειρίδιο χρήστη του PicoScope 6
6.5.2.1.2

81

Οδηγός μαθηματικού καναλιού, παράθυρο διαλόγου Εξίσωσης

Τοποθεσία:

Οδηγός μαθηματικού καναλιού

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε την εξίσωση
ενός μαθηματικού καναλιού. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας
στο πλαίσιο εξισώσεων ή να κάνετε κλικ στα κουμπιά της αριθμομηχανής
και να αφήσετε το πρόγραμμα να εισαγάγει τα σύμβολα. Μια ένδειξη
κόκκινου σφάλματος
θα εμφανιστεί στα δεξιά του πλαισίου εξισώσεων
αν η εξίσωση που περιέχει ένα συντακτικό σφάλμα.

Βασική προβολή

Οδηγός μαθηματικού καναλιού, παράθυρο διαλόγου Εξίσωσης, βασική
προβολή

Βασικά κουμπιά
Κουμπί

Εξίσωση Περιγραφή
Εκκαθάριση εξίσωσης. Καθαρίζει τα περιεχόμενα του πλαισίου
εξισώσεων.
Εκκαθάριση. Καθαρίζει τον χαρακτήρα προς τα αριστερά του
δρομέα.
+
Προσθήκη
-

Αφαίρεση (ή άρνηση)

*

Πολλαπλασιασμός

/

Διαίρεση

A...D

Κανάλια εισόδου. Το πλήθος των κουμπιών ποικίλλει ανάλογα
με τον αριθμό των καναλιών στο παλμοσκόπιό σας.

{...}, T

Άλλοι τελεστέοι. Εμφανίζει μια αναπτυσσόμενη λίστα των
διαθέσιμων εισόδων στις εξισώσεις, συμπεριλαμβανομένων των
κυματομορφών αναφοράς και Ώρα.
Αγκύλες. Οι εκφράσεις μέσα σε αγκύλες θα αξιολογηθούν πριν
από τις εκφράσεις σε οποιαδήποτε πλευρά.

...

(...)
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Μενού
Προβολή για προχωρημένους
Αν πατήσετε στο κουμπί Για προχωρημένους θα εμφανιστούν περισσότερα κουμπιά
συναρτήσεων, συμπεριλαμβανομένων τριγωνομετρικών συναρτήσεων και λογαρίθμων.

Οδηγός μαθηματικού καναλιού, παράθυρο διαλόγου Εξίσωσης, προβολή για
προχωρημένους

Κουμπιά για προχωρημένους
Κουμπί

Εξίσωση
sqrt()

Περιγραφή
Τετραγωνική ρίζα

^

Δύναμη. Αναγωγή x στη δύναμη του y.

ln()

Φυσικός λογάριθμος

abs()

Απόλυτη τιμή

freq()

Συχνότητα Υπολογιζόμενη σε χερτζ.

norm()

Κανονικοποίηση. Το PicoScope υπολογίζει τις
μέγιστες και ελάχιστες τιμές του ορίσματος κατά την
περίοδο καταγραφής, και στη συνέχεια κλιμακώνει
και μετατοπίζει το όρισμα έτσι ώστε να ταιριάζει
ακριβώς στις μονάδες εύρους [0, +1].
Φυσικός εκθέτης. Αναγωγή e, στη βάση του
φυσικού λογαρίθμου, στη δύναμη του x.
Λογάριθμος. Λογάριθμος με βάση 10.

exp()
log()
derivative()

psw.el r41

Παράγωγο. Υπολογίζεται σε σχέση με τον άξονα
x.
Σημείωση: το παράγωγο του σήματος στο οποίο
έχει γίνει δειγματοληψία περιέχει μεγάλη ποσότητα
θορύβου, οπότε καλό είναι να εφαρμόσετε ψηφιακό
χαμηλοπερατό φιλτράρισμα σε όλα τα κανάλια που
χρησιμοποιούνται ως είσοδοι σε αυτήν τη
συνάρτηση.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εγχειρίδιο χρήστη του PicoScope 6

83

integral()

Ολοκλήρωμα. Κατά μήκος του άξονα x.

min()

sin()

Ελάχιστο. Ανίχνευση αρνητικής κορυφής όλων των
προηγούμενων κυματομορφών.
Μέγιστο. Ανίχνευση θετικής κορυφής όλων των
προηγούμενων κυματομορφών.
Μέσος όρος. Αριθμητικός μέσος όλων των
προηγούμενων κυματομορφών.
Εντοπισμός κορυφής. Εμφάνιση εύρους μέγιστο
έως ελάχιστο όλων των προηγούμενων
κυματομορφών.
Πι. Η αναλογία της περιφέρειας ενός κύκλου με τη
διάμετρο.
Αντίστροφο. Τροποποιεί τα κουμπιά sin, cos και
tan σε asin, acos και atan.
Ημίτονο. Ο τελεστέος είναι σε ακτίνια.

cos()

Συνημίτονο. Ο τελεστέος είναι σε ακτίνια.

tan()

Εφαπτομένη. Ο τελεστέος είναι σε ακτίνια.

0..9

0 έως 9. Τα δεκαδικά ψηφία.

.

Δεκαδική υποδιαστολή

E

Εκθέτης. aEb σημαίνει a × 10b.

max()
average()
peak()
pi

...

Πρόσθετες συναρτήσεις
Υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά εξισώσεων που μπορείτε να εισαγάγετε μόνο
διαμέσου του πλαισίου εξισώσεων.
Υπερβολικές συναρτήσεις. Μπορείτε να εισαγάγετε τους τελεστές sinh(), cosh() και
tanh() για να έχετε υπερβολικές συναρτήσεις.
Συνάρτηση προσήμου. Ο τελεστής sign() αποδίδει το πρόσημο της εισόδου. Το
αποτέλεσμα είναι +1, όταν η είσοδος είναι θετική, –1, όταν η είσοδος είναι αρνητική,
και 0 όταν η είσοδος είναι 0.
Προήγηση/καθυστέρηση. Προσθέτει το [t] μετά το όνομα του καναλιού για να το
προωθήσει κατά t δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, το Α[0,001] είναι ίσο με το κανάλι Α
με προήγηση 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου, και Α[–0,001] είναι ίσο με το κανάλι Α με
καθυστέρηση 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου.
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6.5.2.1.3

Μενού
Παράθυρο διαλόγου ονόματος οδηγού μαθηματικού καναλιού

Τοποθεσία:

Οδηγός μαθηματικού καναλιού

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα ενός
μαθηματικού καναλιού

Το PicoScope ορίζει αρχικά το όνομα στο κείμενο της εξίσωσης, αλλά μπορείτε να το
επεξεργαστείτε σε κατά το δοκούν. Το όνομα θα εμφανίζεται στη λίστα καναλιών στο
παράθυρο διαλόγου «Μαθηματικά κανάλια». Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα του ίχνους
σε ένα από τα τυποποιημένα χρώματα της αναπτυσσόμενης λίστας ή να κάνετε κλικ στο
κουμπί Προσαρμογή για να επιλέξετε οποιοδήποτε χρώμα επιτρέπεται από τα
Windows.
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Οδηγός μαθηματικού καναλιού, παράθυρο διαλόγου μονάδων και περιοχής

Τοποθεσία:

Οδηγός μαθηματικού καναλιού

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις μονάδες μέτρησης και την περιοχή
τιμών για ένα μαθηματικό κανάλι

Μονάδες, Μεγάλο όνομα: Αυτό είναι μόνο για αναφορά.
Μονάδες, Βραχύ όνομα: Αυτό θα εμφανίζεται στον άξονα μέτρησης σε προβολή
παλμοσκοπίου και φάσματος, στο υπόμνημα χάρακα και στον πίνακα μετρήσεων.
Περιοχή: Αν αφήσετε κενό το πλαίσιο ελέγχου, το PicoScope θα επιλέξει την
καταλληλότερη περιοχή για τον άξονα της μέτρησης. Αν προτιμάτε να ορίσετε τις δικές
σας τιμές για το ελάχιστο και το μέγιστο άκρο του άξονα μέτρησης, επιλέξτε το πλαίσιο
ελέγχου και εισαγάγετέ τες στα πλαίσια Ελάχ. και Μέγ.
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6.5.2.1.5

Μενού
Οδηγός μαθηματικού καναλιού, παράθυρο ολοκληρώθηκε

Τοποθεσία:

Οδηγός μαθηματικού καναλιού

Σκοπός:

σας δείχνει τις ρυθμίσεις για το μαθηματικό κανάλι που μόλις
δημιουργήσατε ή επεξεργαστήκατε

Πίσω. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στα προηγούμενα παράθυρα
διαλόγου του Οδηγού μαθηματικού καναλιού αν θέλετε να αλλάξετε οποιαδήποτε
από τις ρυθμίσεις.
Τέλος. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται
και να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου «Μαθηματικά κανάλια». Αν θέλετε το
νέο ή επεξεργασμένο κανάλι να εμφανίζεται στην προβολή παλμοσκοπίου ή φάσματος,
θυμηθείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου στη λίστα καναλιών. Μπορείτε να
το αλλάξετε αργότερα κάνοντας κλικ στο κουμπί μαθηματικά κανάλια στη γραμμή
εργαλείων ρύθμιση «Ρύθμιση καναλιών».
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Παράθυρο διαλόγου «Κυματομορφές αναφοράς»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Κυματομορφές αναφοράς

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε και να
ελέγξετε κυματομορφές αναφοράς, που είναι αποθηκευμένα αντίγραφα
των καναλιών εισόδου

Λίστα
Το κυρίως τμήμα στο παράθυρο διαλόγου «Κυματομορφές
κυματομορφών αναφοράς» είναι η λίστα κυματομορφών αναφοράς, όπου
αναφοράς
εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα κανάλια εισόδου, η βιβλιοθήκη και οι
φορτωμένες κυματομορφές αναφοράς. Για να επιλέξετε αν μια
κυματομορφή εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο του PicoScope, κάντε
κλικ στην κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου και στη συνέχεια στο ΟΚ.
Μπορείτε να έχετε έως και 8 κανάλια σε οποιαδήποτε προβολή,
συμπεριλαμβανομένων των καναλιών εισόδου, των μαθηματικών
καναλιών και των κυματομορφών αναφοράς. Αν προσπαθήσετε να
ενεργοποιήσετε ένα 9ο κανάλι, το PicoScope θα ανοίξει μια νέα
προβολή.
Διαθέσιμο: αυτά τα κανάλια εισόδου ενδείκνυνται ως πηγές για
κυματομορφές αναφοράς
Βιβλιοθήκη: εδώ είναι οι κυματομορφές αναφοράς που έχετε ορίσει
χρησιμοποιώντας το κουμπί Διπλότυπο ή που έχετε φορτώσει με το
κουμπί Εισαγωγή
Φορτωμένα: αυτές είναι οι κυματομορφές αναφοράς που υπάρχουν
στις ρυθμίσεις του PicoScope ή στα αρχεία δεδομένων που έχετε
φορτώσει
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6.5.3.1
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Μενού
Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Κυματομορφή αναφοράς»
δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη
κυματομορφή αναφοράς. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια κυματομορφή
από το τμήμα Βιβλιοθήκη της λίστας κυματομορφών αναφοράς.
Αν η κυματομορφή που θέλετε να επεξεργαστείτε είναι στο τμήμα
Φορτωμένα, αντιγράψτε την πρώτα στο τμήμα Βιβλιοθήκη
κάνοντας κλικ στο Διπλότυπο, μετά επιλέξτε την και κάντε κλικ στο
Επεξεργασία.

Διαγραφή

Διαγράφει οριστικά την επιλεγμένη κυματομορφή αναφοράς. Μόνο
κυματομορφές αναφοράς στο τμήμα Βιβλιοθήκη μπορούν να
διαγραφούν.

Διπλότυπο

Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου καναλιού εισόδου ή
κυματομορφής αναφοράς. Το αντίγραφο τοποθετείται στο τμήμα
Βιβλιοθήκη, από όπου μπορείτε να το επεξεργαστείτε πατώντας στο
Επεξεργασία. Ένας ταχύτερος τρόπος να κάνετε το ίδιο πράγμα είναι
να κάνετε δεξί κλικ στην προβολή, να επιλέξτε κυματομορφές
αναφοράς και στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κανάλι που θέλετε να
αντιγράψετε.

Εισαγωγή

Ανοίγει μια αρχείο κυματομορφής αναφοράς .psreference και
τοποθετεί τις κυματομορφές που περιέχει στο τμήμα Βιβλιοθήκη.

Εξαγωγή

Αποθηκεύει όλες τις κυματομορφές αναφοράς από το τμήμα
Βιβλιοθήκη σε ένα νέο αρχείο .psreference ή MATLAB 4 .mat.

Παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία κυματομορφής αναφοράς»
Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία κυματομορφών αναφοράς» >
Επεξεργασία

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα μιας
κυματομορφής αναφοράς

Όνομα.

Το PicoScope δίνει αρχικά στην κυματομορφή το όνομα του καναλιού
εισόδου που χρησιμοποιείται ως πηγή, αλλά μπορείτε να την επεξεργαστείτε
κατά το δοκούν. Εδώ την ονομάσαμε «sine». Το όνομα θα εμφανίζεται στη
λίστα κυματομορφών στο παράθυρο διαλόγου «Κυματομορφές
αναφοράς».

Χρώμα:

Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα του ίχνους σε ένα από τα τυποποιημένα
χρώματα της αναπτυσσόμενης λίστας ή να κάνετε κλικ στο κουμπί
Προσαρμογή για να επιλέξετε οποιοδήποτε χρώμα επιτρέπεται από τα
Windows.
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Παράθυρο διαλόγου «Σειριακή αποκωδικοποίηση»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Σειριακή αποκωδικοποίηση

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια κανάλια θα χρησιμοποιήσετε
για σειριακή αποκωδικοποίηση καθώς και να ορίσετε άλλες επιλογές
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6.5.5

Μενού

Παράθυρο διαλόγου ειδοποιήσεων
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Ειδοποιήσεις

Σκοπός:

παρέχει πρόσβαση στη λειτουργία ειδοποιήσεων, που καθορίζει τις
ενέργειες που θα γίνουν για διάφορα συμβάντα

Συμβάν:

Επιλέξτε το συμβάν που θα ενεργοποιήσει την ειδοποίηση:
Καταγραφή: Όταν γίνεται καταγραφή μιας κυματομορφής. Αν
είναι ενεργοποιημένη η σκανδάλη, αυτή η επιλογή αντιστοιχεί σε
ένα συμβάν σκανδάλης. Ως εκ τούτου, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αποθηκεύσετε ένα
αρχείο για κάθε συμβάν σκανδάλης.
Τα buffer είναι πλήρη: όταν ο αριθμός των κυματομορφών το
Buffer κυματομορφών φτάσει στον μέγιστο αριθμό
κυματομορφών.
Αποτυχία μάσκας(ών): όταν οποιοδήποτε κανάλι αποτυγχάνει
σε μια δοκιμή μάσκας.

(Λίστα ενεργειών:)Προσθέστε μια ενέργεια σε αυτήν τη λίστα κάνοντας κλικ στο
Προσθήκη. Όποτε λάβει χώρα το συγκεκριμένο συμβάν, το
PicoScope θα εκτελέσει όλες τις ενέργειες στη λίστα από πάνω
προς τα κάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκτελεστεί μια ενέργεια, πρέπει να είναι
επιλεγμένο το σχετικό πλαίσιο ελέγχου.
Εφαρμογή:
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Ρυθμίστε το παλμοσκόπιο ανάλογα με τις ρυθμίσεις σε αυτό το
παράθυρο διαλόγου.
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Προσθήκη συμβάντος στη λίστα Ενέργειες. Τα πιθανά συμβάντα
είναι:
Μπιπ: ενεργοποίηση του ενσωματωμένου ηχείου του υπολογιστή.
Οι υπολογιστές 64-bit μεταφέρουν αυτόν τον ήχο στην έξοδο
ακουστικών.
Αναπαραγωγή ήχου: καθορίστε ένα όνομα για το αρχείο ήχου
.wav που θα γίνει αναπαραγωγή.
Διακοπή καταγραφής: ισοδυναμεί με το πάτημα του κόκκινου
κουμπιού διακοπής.
Επανεκκίνηση καταγραφής: ισοδυναμεί με το πάτημα του
πράσινο κουμπιού έναρξης. Χρησιμοποιήστε το μόνο αν η
ενέργεια Διακοπή καταγραφής δράσης χρησιμοποιήθηκε
νωρίτερα στη λίστα.
Εκτέλεση εκτελέσιμου αρχείου: εκτελεί το καθορισμένο αρχείο
προγράμματος EXE, COM ή BAT. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη
μεταβλητή %file% μετά το όνομα του προγράμματος, για να
περάσετε το όνομα του τελευταίου αρχείου που αποθηκεύτηκε ως
όρισμα στο πρόγραμμα. Το PicoScope θα σταματήσει την
καταγραφή κατά την εκτέλεση του προγράμματος και θα συνεχίσει
μετά τον τερματισμό του.
Αποθήκευση τρέχοντος buffer: αποθηκεύει την τρέχουσα
κυματομορφή από το buffer ως αρχείο
.psdata, .pssettings, .csv ή .mat. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητή %buffer% για να εισαγάγετε τον
αριθμό δείκτη του buffer στο όνομα αρχείου, ή τη μεταβλητή
%time% για να εισαγάγετε την ώρα καταγραφής.
Αποθήκευση όλων των buffer: αποθηκεύει ολόκληρο το buffer
κυματομορφής ως αρχείο .psdata, .pssettings, .csv ή .mat.
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psw.el r41

92

6.5.6
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Μενού

Μενού «Μάσκες»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Μάσκες

Σκοπός:

ελέγχει τη Δοκιμή ορίου μάσκας

Προσθήκη
μασκών:

Προσθέτει μια μάσκα στην οθόνη με το παράθυρο διαλόγου
«Βιβλιοθήκη μασκών».

Εκκαθάριση
μάσκας:

Κατάργηση της μάσκας από την οθόνη.

Αποθήκευση
μάσκας:

Αποθηκεύει την εμφανιζόμενη μάσκα στον δίσκο ως αρχείο .mask.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Παράθυρο διαλόγου «Βιβλιοθήκη μασκών»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Μάσκες

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, εισαγωγής και εξαγωγής μασκών
για Δοκιμή ορίου μάσκας

Κανάλι:

Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη μάσκα.

Διαθέσιμες
μάσκες:

Στην ενότητα Βιβλιοθήκη εμφανίζονται όλες οι μάσκες που έχετε
αποθηκεύσει στο παρελθόν και δεν έχετε διαγράψει. Η ενότητα
Φορτωμένα εμφανίζει όλες τις μάσκες που χρησιμοποιείτε επί του
παρόντος.

Δημιουργία: Δημιουργεί μια νέα μάσκα με βάση την τελευταία κυματομορφή που έχει
καταγραφεί από το επιλεγμένο κανάλι Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
«Δημιουργία μάσκας».
Εισαγωγή:

Φορτώσει μια μάσκα που έχει προηγουμένως αποθηκευτεί ως αρχείο
.mask.

Εξαγωγή:

Αποθηκεύσει μια μάσκα ως αρχείο .mask για μελλοντική εισαγωγή.

Εφαρμογή:

Χρησιμοποιεί την επιλεγμένη μάσκα στο επιλεγμένο κανάλι, αλλά
παραμένετε στο παράθυρο διαλόγου «Βιβλιοθήκη μασκών».

OK:

Χρησιμοποιεί την επιλεγμένη μάσκα στο επιλεγμένο κανάλι και
επιστρέφει στο, αλλά παραμένετε στην προβολή παλμοσκοπίου.
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Μενού
Επεξεργασία μάσκας
Για να επεξεργαστείτε μια μάσκα σε λειτουργία Δοκιμή ορίου μάσκας, κάντε δεξί κλικ
στην προβολή παλμοσκοπίου και επιλέξτε Επεξεργασία μάσκας:

Μια μάσκα αποτελείται από ένα ή περισσότερα σχήματα που ονομάζονται πολύγωνα.
Κάντε κλικ στο πολύγωνο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Στη συνέχεια, το PicoScope θα
σχεδιάσει λαβές επεξεργασίας στην επιλεγμένη μάσκα πολυγώνου και θα εμφανιστεί το
πλαίσιο επεξεργασίας μάσκας. Αν σύρετε οποιαδήποτε από τις λαβές για να
επεξεργαστείτε το πολύγωνο, τα στατιστικά αποτελέσματα θα ενημερωθούν αμέσως.
Το πλαίσιο επεξεργασίας μάσκας μοιάζει με αυτό:

Κανονική προβολή

Ελαχιστοποιημένη
προβολή

Αν το πλαίσιο επεξεργασίας δεν είναι άμεσα ορατό, αυτό μπορεί να είναι
ελαχιστοποιημένο. Σε αυτή την περίπτωση , κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς:
.
Αν επεξεργαστείτε τις συντεταγμένες μιας κορυφής, τα στατιστικά αποτελέσματα θα
ενημερωθούν αμέσως. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τη μάσκα σε ένα αρχείο .mask με
το κουμπί εξαγωγής:
. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για προσθήκη ή αφαίρεση
κορυφών. Το κουμπί ελαχιστοποίησης έχει τη συνήθη λειτουργία. Για να βγείτε από τη
λειτουργία επεξεργασίας μάσκας, κλείστε το πλαίσιο επεξεργασίας μάσκας με το κουμπί
κλεισίματος (Χ).
Για προσθήκη ή κατάργηση ολόκληρου πολυγώνου, κάντε δεξί κλικ στην προβολή
παλμοσκοπίου και επιλέξτε την εντολή Προσθήκη πολυγώνου μάσκας ή Κατάργηση
πολυγώνου μάσκας:
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Παράθυρο διαλόγου «Δημιουργία μάσκας»
Τοποθεσία:
Σκοπός:

Παράθυρο διαλόγου «Βιβλιοθήκη μασκών» > Δημιουργία
σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις παραμέτρους για τη μάσκα που
δημιουργείται αυτόματα. Το PicoScope θα δημιουργήσει μια νέα μάσκα με
βάση την τελευταία κυματομορφή που έχει καταγραφεί.

Όνομα:

Το PicoScope επιλέγει αυτόματα ένα όνομα για τη νέα μάσκα.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα σε αυτό το πλαίσιο.

Μετατόπιση X: Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της κυματομορφής και της μάσκας.
/

Αυτό το κουμπί εναλλάσσει την τιμή μετατόπισης μεταξύ
απόλυτων μονάδων (SI) και σχετικών μονάδων (% της
πλήρους κλίμακας).
Αυτό το κουμπί επαναφέρει την τιμή μετατόπισης στην
προεπιλογή του.

Μετατόπιση Y:

Η κάθετη απόσταση μεταξύ της κυματομορφής και της μάσκας.
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6.5.7

Μενού

Εγγραφέας μακροεντολών
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Εγγραφέας μακροεντολών

Σκοπός:

καταγράφει μια αλληλουχία εντολών που θα επαναληφθεί αργότερα

Ο εγγραφέας μακροεντολών βοηθά όταν θέλετε να εκτελέσετε μια σειρά από εντολές
κατ’ επανάληψη. Αποθηκεύει όλες τις εντολές σε ένα αρχείο .psmacro, το οποίο μπορεί
να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML.

Εκτέλεση σε πραγματικό Αναπαράγει τη μακροεντολή με την ίδια ταχύτητα όπως
χρόνο:
όταν καταγράφηκε. Χωρίς αυτήν την επιλογή, η
αναπαραγωγή θα είναι όσο ταχύτερη είναι δυνατόν.
Σημείωση: μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή των τα αρχείων .psmacro και από το
γραμμή εντολών του PicoScope.
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Παράθυρο διαλόγου «Προτιμήσεις»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προτιμήσεις

Σκοπός:

Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις επιλογές για το λογισμικό
PicoScope. Κάντε κλικ σε μία από τις καρτέλες στην παρακάτω εικόνα για
να μάθετε περισσότερα.
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Μενού
Σελίδα «Γενικά»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προτιμήσεις > Γενικά

Σκοπός:

περιέχει γενικά στοιχεία ελέγχου για το PicoScope

Επαναφορά παραθύρων διαλόγου «Να μην εμφανιστεί ξανά»
Επαναφέρει παράθυρα διαλόγου που λείπουν και που είχατε ζητήσει από το
PicoScope να μην εμφανιστούν ξανά.
Επαναφορά προτιμήσεων
Επαναφέρει όλες τις προτιμήσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.
Buffer κυματομορφών
Μέγιστες κυματομορφές: Ο μέγιστος αριθμός κυματομορφών που θα αποθηκεύσει
το PicoScope στο buffer κυματομορφών. Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό από το
1 έως το μέγιστο επιτρεπόμενο από το συνδεδεμένο παλμοσκόπιο: δείτε τις
προδιαγραφές παλμοσκοπίου για λεπτομέρειες). Ο αριθμός των αποθηκευμένων
κυματομορφών εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη και τον αριθμό των δειγμάτων σε
κάθε κυματομορφή.
Μονάδες χρόνου συλλογής
Αλλάζει τη λειτουργία του στοιχείου ελέγχου βάσης χρόνου στη γραμμή εργαλείων
Ρύθμιση καταγραφής.
Χρόνοι ανά τμήμα: το στοιχείο ελέγχου βάσης χρόνου εμφανίζει χρονικές
μονάδες ανά τμήμα - για παράδειγμα, «5 ns / div». Τα περισσότερα παλμοσκόπια
εργαστηρίου εμφανίζουν ρυθμίσεις βάσης χρόνου με αυτόν τον τρόπο.
Συνολικός χρόνος συλλογής: το στοιχείο ελέγχου βάση χρόνου εμφανίζει τις
χρονικές μονάδες ώρας για όλο το πλάτος της προβολής παλμοσκοπίου - για
παράδειγμα, «50 ns».
Στατιστικά στοιχεία μετρήσεων
Μέγεθος καταγραφής - ο αριθμός των διαδοχικών καταγραφών που χρησιμοποιεί
το PicoScope για να υπολογίσει τα στατιστικά στοιχεία του Πίνακα μετρήσεων. Ο
μεγαλύτερος αριθμός παράγει πιο ακριβή στατιστικά στοιχεία αλλά έχει ως
αποτέλεσμα τη λιγότερο συχνή ενημέρωσή τους.
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Σελίδα διαχείρισης ισχύος
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προτιμήσεις > Διαχείριση ισχύος

Σκοπός:

ελέγχει χαρακτηριστικά του παλμοσκοπίου που επηρεάζουν την
κατανάλωση ισχύος

Ρυθμός καταγραφής
Αυτό το στοιχείο ελέγχου περιορίζει την ταχύτητα με την οποία το PicoScope
καταγράφει δεδομένα από τη συσκευή παλμοσκοπίου. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του
PicoScope, ο τύπος συσκευής παλμοσκοπίου και η ταχύτητα του υπολογιστή θα
επηρεάσουν κατά πόσο είναι δυνατόν να επιτευχθεί το όριο. Το PicoScope επιλέγει
αυτόματα το κατάλληλο όριο ανάλογα με το αν ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρίες
ή με ρεύμα.
Οι ρυθμίσεις είναι σε καταγραφές ανά δευτερόλεπτο. Από προεπιλογή, η καταγραφή
είναι ρυθμισμένη στο «Απεριόριστο» όταν ο υπολογιστής σας είναι στο ρεύμα
(γραμμή), για μέγιστη απόδοση. Αν άλλες εφαρμογές εκτελούνται πολύ αργά στον
υπολογιστή σας ενόσω γίνεται καταγραφή στο PicoScope, μειώστε τον ρυθμό
καταγραφής. Όταν σας υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία, το PicoScope επιβάλλει
ένα όριο απόδοσης για εξοικονόμηση της μπαταρίας. Μπορείτε να αυξήσετε αυτό το
όριο με μη αυτόματο τρόπο, αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία αποστράγγιση της
μπαταρίας.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.5.8.3

Μενού
Ρυθμός δειγματοληψίας
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προτιμήσεις > Δειγματοληψία

Σκοπός:

ελέγχει τη συμπεριφορά δειγματοληψίας του παλμοσκοπίου

Αργή μετάβαση δειγματοληψίας
Σε κανονική (ταχεία) λειτουργία δειγματοληψίας, το PicoScope συλλέγει αρκετά
δεδομένα έτσι ώστε να γεμίσει την οθόνη και στη συνέχεια σχεδιάζει εκ νέου την όλη
προβολή διά μιας. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για γρήγορες βάσεις χρόνου, όταν η
οθόνη σχεδιάζεται εκ νέου πολλές φορές το δευτερόλεπτο, αλλά με αργές βάσεις
χρόνου μπορεί να προκαλέσει μια απαράδεκτη καθυστέρηση πριν εμφανιστούν τα
δεδομένα στην οθόνη. Για να αποφευχθεί αυτή η καθυστέρηση, το PicoScope αλλάζει
αυτόματα σε λειτουργία αργής δειγματοληψίας, στην οποία το ίχνος παλμοσκοπίου
προχωράει σταδιακά κατά μήκος της οθόνης καθώς το παλμοσκόπιο καταγράφει τα
δεδομένα.
Το στοιχείο ελέγχου χρόνος συλλογής σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το βάση
χρόνου με την οποία το PicoScope μεταβαίνει σε λειτουργία αργής δειγματοληψίας.
Αργή εμφάνιση δειγματοληψίας
Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο, το PicoScope εμφανίζει την προηγούμενη
κυματομορφή στο buffer ενώ σταδιακά σχεδιάζει εκ νέου τη νέα κυματομορφή πάνω
από την κορυφή του. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, στην αριστερή πλευρά της προβολής
εμφανίζεται η αρχή της νέας κυματομορφής, ενώ στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται το
τέλος της προηγούμενης. Μια κατακόρυφη γραμμή διαχωρίζει τις δύο κυματομορφές.
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Παρεμβολή Sin(x)/x
Όταν ο αριθμός των εικονοστοιχείων κατά μήκος της προβολής παλμοσκοπίου είναι
μεγαλύτερος από τον αριθμό των δειγμάτων στο buffer κυματομορφών, το PicoScope
παρεμβάλλει - δηλαδή, γεμίζει τον χώρο μεταξύ των δειγμάτων με προβλεπόμενα
δεδομένα. Μπορεί είτε να σχεδιάσει ευθείες γραμμές μεταξύ των δειγμάτων (γραμμική
παρεμβολή) ή να τις συνδέσει με ομαλές καμπύλες (παρεμβολή sin(x)/x). Η γραμμική
παρεμβολή διευκολύνει ως προς το να δείτε πού είναι τα δείγματα, πράγμα ιδιαίτερα
χρήσιμο για μετρήσεις υψηλής ακρίβειας, αλλά έχει ως αποτέλεσμα οδοντωτή
κυματομορφή. Η παρεμβολή Sin(x)/x δίνει μια ομαλότερη κυματομορφή αλλά
συγκαλύπτει τις πραγματικές τοποθεσίες των δειγμάτων, έτσι πρέπει να χρησιμοποιείται
με προσοχή όταν ο αριθμός των δειγμάτων στην οθόνη είναι χαμηλός.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον αριθμό των δειγμάτων κάτω από το οποίο
ενεργοποιείται η παρεμβολή sin(x)/x. Η παρεμβολή Sin(x)/x χρησιμοποιείται μόνο στην
ταχύτερη βάσης χρόνου του παλμοσκοπίου.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.5.8.4

Μενού
Σελίδα πληκτρολογίου
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προτιμήσεις > Πληκτρολόγιο

Σκοπός:

εμφανίζει, και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε, συντομεύσεις
πληκτρολογίου

Μια συντόμευση πληκτρολογίου είναι ένα συνδυασμός πλήκτρων που μπορείτε να
πατήσετε στο πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία του PicoScope.
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Αυτή είναι μια λίστα των ενεργειών του PicoScope πράξεων
και των σχετικών συντομεύσεων πληκτρολογίου (αν
υπάρχουν). Το εύρος της λίστας εξαρτάται από την επιλογή
Εμφάνιση πλήρους λίστας πλήκτρων (δείτε παρακάτω).
Για επεξεργασία ή προσθήκη μιας συντόμευσης
πληκτρολογίου:
· Κάντε κύλιση στη λίστα εντολών του PicoScope μέχρι να
βρείτε τη λειτουργία που θέλετε.
· Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.
· Επιλέξτε το πλαίσιο «Πατήστε πλήκτρα συντόμευσης:».
· Πατήστε τον επιθυμητό συνδυασμό πλήκτρων στο
πληκτρολόγιο.
· Κάντε κλικ στο Εκχώρηση.

Εμφάνιση πλήρους
λίστας πλήκτρων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να εμφανιστούν όλες τις
διαθέσιμες λειτουργίες. Από προεπιλογή, περιλαμβάνονται
μόνο οι πιο συνηθισμένες λειτουργίες, συν οποιεσδήποτε
άλλες λειτουργίες στις οποίες έχει εκχωρηθεί μια
συντόμευση πληκτρολογίου.

Αντιστοιχίσεις
πληκτρολογίου

Ένα σύνολο από συντομεύσεις πληκτρολογίου ονομάζεται
σύνολο αντιστοιχίσεων. Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλά
σύνολο αντιστοιχίσεων για διαφορετικές εφαρμογές.
Προεπιλογή: Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του συνόλου
αντιστοιχίσεων. Χρησιμοποιήστε το για επαναφορά στις
προεπιλεγμένες συντομεύσεις.
Για προχωρημένους: Αυτό είναι ένα άλλο προεπιλεγμένο
σύνολο αντιστοιχίσεων που δεν μπορείτε να
επεξεργαστείτε. Περιέχει ένα περιεκτικότερο σύνολο
συντομεύσεων.
Χρήστης: Αυτό είναι το σύνολο αντιστοιχίσεων που
δημιουργήσατε ή εισαγάγατε πρόσφατα. Διατηρείται μεταξύ
των περιόδων λειτουργίας του PicoScope.
Εισαγωγή: Φορτώνει ένα σύνολο αντιστοιχίσεων
πληκτρολογίου από ένα αρχείο .pskeys.
Εξαγωγή: Αποθηκεύει ένα σύνολο αντιστοιχίσεων
πληκτρολογίου σε ένα αρχείο .pskeys.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.5.8.5
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Μενού
Τοπικές ρυθμίσεις & σελίδα γλώσσας
Τοποθεσία:

Εργαλεία > προτιμήσεις > Τοπικές ρυθμίσεις & γλώσσα

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις που
εξαρτώνται από την τοποθεσία σας για τη διεπαφή χρήστη του PicoScope

Γλώσσα

Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο τη γλώσσα που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη διεπαφή χρήστη του
PicoScope 6. Το PicoScope θα σας ζητήσει να
επανεκκινήσετε το πρόγραμμα πριν την εναλλαγή στη νέα
γλώσσα.

Σύστημα μέτρησης

Επιλέξτε το μετρικό ή μονάδες Η.Π.Α.
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Σελίδα «Εκτύπωση»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προτιμήσεις > Εκτύπωση

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία που θα
εμφανίζονται στο κάτω μέρος των εκτυπωμένων αποτελεσμάτων

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης
Όταν εκτυπώνετε μια προβολή από το μενού «Αρχείο», αυτά τα στοιχεία θα προστεθούν
στο κάτω μέρος της σελίδας.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.5.8.7

Μενού
Σελίδα χρωμάτων
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προτιμήσεις > Χρώματα

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τα χρώματα για διάφορα μέρη της
διεπαφής χρήστη

Προσαρμοσμένα χρώματα
Αυτά τα στοιχεία ελέγχου σας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε τα χρώματα για
διάφορα μέρη της οθόνης του PicoScope:
Κανάλια

το ίχνος χρώμα για κάθε κανάλι παλμοσκοπίου

Ψηφιακά κανάλια

Αν έχετε ένα παλμοσκόπιο μικτού σήματος (MSO), από εδώ
μπορείτε να ορίσετε το χρώμα του κάθε καναλιού

Μάσκες

οι περιοχές μάσκας Δοκιμή ορίου μάσκας

Διάφορα

διάφορα στοιχεία:

Γραμμές πλέγματος οι οριζόντιες και κάθετες γραμμές στο βαθμονομημένο πλέγμα
οθόνης

psw.el r41

Παρασκήνιο

η περιοχή πίσω από τις κυματομορφές και το βαθμονομημένο
πλέγμα οθόνης. (Σε λειτουργία διατήρησης μπορείτε να
παρακάμψετε αυτή τη ρύθμιση από το παράθυρο διαλόγου
«Επιλογές διατήρησης»).

Ενεργή σκανδάλη

ο δείκτης σκανδάλης για την τρέχουσα θέση σκανδάλης

Σκανδάλη

δευτερεύων δείκτη σκανδάλης (εμφανίζεται όταν η ζωντανή
σκανδάλη έχει μετακινηθεί από την τελευταία καταγραφή
κυματομορφής)

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Οριζόντιος άξονας

οι αριθμούς στο κάτω μέρος κάθε προβολής, οι οποίοι συνήθως
αφορούν χρονικές μετρήσεις

Χάρακες

οι οριζόντιοι και κάθετοι χάρακες που μπορείτε να σύρετε για
βοήθεια στη μέτρηση χαρακτηριστικών των κυματομορφών

Διατήρηση

τα τρία χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε κανάλι σε
λειτουργία διατήρησης ψηφιακού χρώματος. Το χρώμα που
βρίσκεται πιο πάνω χρησιμοποιείται pixel που επηρεάζονται
συχνότερα, αυτά που βρίσκονται στη μέση και κάτω, για αυτά
που επηρεάζονται σπανιότερα.

Πάχος γραμμών
Αυτά τα στοιχεία ελέγχου σάς δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε το πάχος των
γραμμών στις προβολές παλμοσκοπίου και φάσματος:
Κανάλι
Γραμμές πλέγματος
Δείκτες

οι κυματομορφές και τα ίχνη του φάσματος για όλα τα κανάλια
του παλμοσκοπίου
οι οριζόντιες και κάθετες γραμμές στο βαθμονομημένο πλέγμα
οθόνης
οι οριζόντιοι και κάθετοι χάρακες που μπορείτε να σύρετε για
βοήθεια στη μέτρηση χαρακτηριστικών των κυματομορφών

Επαναφορά χρωμάτων στις προεπιλογές
Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις χρωμάτων και γραμμών στις προεπιλεγμένες τιμές.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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6.5.8.8

Μενού
Σελίδα «Επιλογές»
Τοποθεσία:

Εργαλεία > Προτιμήσεις > Επιλογές

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε διάφορες επιλογές που ελέγχουν τον
τρόπο που λειτουργεί PicoScope 6

Ρυθμίσεις εκκίνησης συσκευής
Απομνημόνευση τελευταίας συσκευής. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται όταν
PicoScope βρίσκει περισσότερες από μία συσκευές παλμοσκοπίου. Αν είναι επιλεγμένο
το πλαίσιο ελέγχου, το PicoScope θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουν την ίδια
συσκευή που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Διαφορετικά θα χρησιμοποιήσει την
πρώτη διαθέσιμη συσκευή.
Δυνατότητες για προχωρημένους
Οι λειτουργίες καταγραφής για προχωρημένους είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή
στο PicoScope 6 και απενεργοποιημένες από προεπιλογή στο PicoScope 6 Automotive.
Ανεξάρτητα από την έκδοση που έχετε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
Φάσμα
Διατήρηση
Επισκόπηση ζουμ

ΣΑΛ
Καθυστέρηση σκανδάλης
Ταχεία σκανδάλη

Δυνατότητες προβολής φάσματος και αναλυτή
φάσματος
Λειτουργίες ψηφιακό χρώμα, αναλογική ένταση και
προσαρμοσμένη οθόνη διατήρησης
Ένα παράθυρο που εμφανίζεται όταν κάνετε
σμίκρυνση, βοηθώντας στην περιήγηση σε μεγάλες
κυματομορφές με το ελάχιστο δυνατό αριθμό κλικ
Στροφές ανά λεπτό, που εμφανίζεται δίπλα στο hertz
στο υπόμνημα συχνότητας
Η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης της γραμμής
εργαλείων σκανδάλης.
Η «ταχεία» καταχώρηση στο στοιχείο ελέγχου
λειτουργίας σκανδάλης στη γραμμή εργαλείων
σκανδάλης.

Μετακίνηση γραμμής εργαλείων σκανδάλης στην κορυφή
Η γραμμή εργαλείων που περιέχει τα στοιχεία ελέγχου Έναρξη/Διακοπή, Σκανδάλη,
Μετρήσεις και Χάρακες είναι στο κάτω μέρος του παραθύρου PicoScope από
προεπιλογή. Αυτή η επιλογή τη μετακινεί στην κορυφή.
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Πρόσφατα αρχεία
Ο μέγιστος αριθμός αρχείων που περιλαμβάνονται στο μενού Αρχείο > Πρόσφατα
αρχεία. Κάντε κλικ στο κουμπί για εκκαθάριση της λίστας.
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6.6
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Μενού

Μενού «Βοήθεια»
Τοποθεσία:

Βοήθεια

Σκοπός:

παρέχει πρόσβαση στον οδηγό χρήση του PicoScope 6 και σχετικές
πληροφορίες

Οδηγός
χρήσης

Αυτό είναι το κύριο εγχειρίδιο, που περιέχουν αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα. Περιεχόμενα,
Ευρετήριο και Αναζήτηση είναι συντομεύσεις σε διάφορες
λειτουργίες του προγράμματος προβολής της βοήθειας.

Έλεγχος για
ενημερώσεις

Συνδεθείτε με τον ιστότοπο της Pico Technology και αναζητήστε
μια νεότερη έκδοση του λογισμικού PicoScope. Απαιτεί μια
σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σχετικά με το
PicoScope

Εμφάνιση αριθμού έκδοσης του λογισμικού του PicoScope και
οποιουδήποτε παλμοσκοπίου είναι συνδεδεμένο.
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Μενού «Αυτοκίνητα» (μόνο για το PicoScope Automotive)
Τοποθεσία:

Γραμμή μενού > Αυτοκίνητα

Σκοπός:

δίνει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων με προκαθορισμένες δοκιμές
Σημείωση:
Αυτό είναι ένα παράδειγμα από το R6.6.43.4
του λογισμικού. Τα περιεχόμενα του μενού
αλλάζουν συχνά, καθώς προστίθενται νέες
δοκιμές στη βιβλιοθήκη μας.

1.

Επιλέξτε μία προκαθορισμένη δοκιμή.

2.

Το PicoScope ανοίγει μια σελίδα με πληροφορίες που εξηγεί πώς να συνδέσετε το
παλμοσκόπιο, να πραγματοποιήσετε τη δοκιμή και να ερμηνεύσετε τα
αποτελέσματα. (Μερικές δοκιμές δεν έχουν σελίδα με πληροφορίες.)

3.

Το PicoScope εμφανίζει ένα παράδειγμα κυματομορφής.

4.

Το PicoScope παραμετροποιείται αυτόματα με τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Στις
περισσότερες περιπτώσεις το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το
πλήκτρο διαστήματος για να ξεκινήσει η δοκιμή.
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Μενού

Παράθυρο διαλόγου «Σύνδεση συσκευής»
Τοποθεσία:

Αρχείο > Σύνδεση συσκευής
ή συνδέστε μια νέα συσκευή

Σκοπός:

όταν PicoScope βρίσκει περισσότερες από μία συσκευές παλμοσκοπίου,
αυτό το παράθυρο διαλόγου σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια
θα χρησιμοποιήσετε

Δείτε «Πώς να αλλάξετε συσκευή» αν θέλετε να κάνετε αλλαγή σε μια διαφορετική
συσκευή παλμοσκοπίου αργότερα.
Διαδικασία
Περιμένετε να εμφανιστεί η λίστα με τις συσκευές. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά
δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε μια συσκευή και κάντε κλικ στο ΟΚ.
Το PicoScope θα ανοίξει μια προβολή παλμοσκοπίου για την επιλεγμένη συσκευή
παλμοσκοπίου.
Χρησιμοποιήστε τις γραμμές εργαλείων για να ορίσετε τη συσκευή και την προβολή
παλμοσκοπίου για την εμφάνιση των σημάτων σας.
Λειτουργία επίδειξης
Αν ξεκινήσετε PicoScope χωρίς να είναι συνδεδεμένη συσκευή, το παράθυρο
διαλόγου «Σύνδεση συσκευής» θα εμφανιστεί αυτόματα με μία συσκευή
«Demo» (επίδειξης) ως μία από τις επιλογές. Πρόκειται για μια εικονική συσκευή που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πειραματιστείτε με τα χαρακτηριστικά του
PicoScope. Αν επιλέξετε τη συσκευή Επίδειξης και κάνετε κλικ στο OK, το PicoScope
θα προσθέσει ένα κουμπί γεννήτριας σημάτων επίδειξης στη γραμμή εργαλείων.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τα σήματα δοκιμής από τη συσκευή
Επίδειξη.
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Μετατροπή αρχείων στην Εξερεύνηση των Windows
Μπορείτε να μετατρέψετε αρχεία δεδομένων PicoScope σε άλλες μορφές για χρήση σε
άλλες εφαρμογές ή σε διαφορετικές μορφές δεδομένων για χρήση στο PicoScope.
Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτή η μετατροπή είναι μέσω του μενού
περιβάλλοντος του Windows Explorer. Το μενού περιβάλλοντος είναι το μενού που
αναδύεται όταν κάνετε δεξί κλικ με το ποντίκι ή το ενεργοποιείτε με το κουμπί «μενού»
από το πληκτρολόγιο των Windows. Κατά την εγκατάσταση του PicoScope, προστίθεται
το στοιχείο «Μετατροπή» στο μενού περιβάλλοντος δίνοντάς σας τη δυνατότητα να
μετατρέψετε αρχεία δεδομένων PicoScope.

Το μενού περιβάλλοντος PicoScope στην Εξερεύνηση των Windows

Μετατροπή σε μορφή PicoScope 6.2.4
Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει τέσσερα προϋπάρχοντα αρχεία δεδομένων PicoScope
που απεικονίζονται από τυπικά εικονίδια του PicoScope. Στο PicoScope 6.2.4
εγκαινιάστηκε ένα νέο χαρακτηριστικό που δίνει τη δυνατότητα σε αρχεία δεδομένων
PicoScope να εμφανίζονται ως κυματομορφές αντί για εικονίδια. Για να ενεργοποιήσετε
αυτό το νέο χαρακτηριστικό για παλιά αρχεία δεδομένων, πρέπει να τα μετατρέψετε στη
νέα μορφή χρησιμοποιώντας το μενού περιβάλλοντος της εξερεύνησης των Windows.
Αν εκτελείται το PicoScope, κλείστε το.
Από την Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο δεδομένων
PicoScope.
Επιλέξτε Μετατροπή > Όλες οι κυματομορφές > .psdata. Ένα εικονίδιο
PicoScope
θα εμφανιστεί στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows, ενώ η
μετατροπή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το PicoScope θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να αντικαταστήσετε το
αρχείο .psdata με μια νέα έκδοση. Κάντε κλικ στο Ναι.
Περιμένετε την εξερεύνηση των Windows να ενημερώσει την οθόνη.
Επαναλάβετε για όλα τα αρχεία .psdata.
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Μενού
Τα αρχεία .psdata πρέπει τώρα να εμφανίζονται όπως σε αυτήν την εικόνα:

Μετατροπή σε άλλες μορφές
Για όλες αυτές οι μετατροπές, μπορείτε να επιλέξετε είτε «Όλες οι κυματομορφές»
είτε «Τρέχουσα κυματομορφή». Ένα αρχείο .psdata μπορεί να περιέχει είτε μια
ενιαία κυματομορφή το σύνολο του περιεχομένου ενός buffer κυματομορφών, που
μπορεί να εμπεριέχει έναν αριθμό κυματομορφές από διαδοχικά συμβάντα σκανδάλης.
Αν το αρχείο .psdata περιέχει περισσότερες από μία κυματομορφές, μπορείτε να
επιλέξετε να τις μετατρέψετε όλες ή μόνο εκείνη που προβλήθηκε τελευταία στο
PicoScope.
Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο δεδομένων PicoScope.
Για να μετατρέψετε όλες τις κυματομορφές στο αρχείο, επιλέξτε Μετατροπή >
Όλες οι κυματομορφές ή Μετατροπή > Τρέχουσα κυματομορφή και στη
συνέχεια τη μορφή αρχείου που θέλετε. Ένα εικονίδιο PicoScope
θα εμφανιστεί
στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows, ενώ η μετατροπή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύνθετες εργασίες
Για πιο σύνθετες εργασίες, όπως η μετατροπή όλων των αρχείων ενός καταλόγου,
μπορείτε να εκτελέσετε το PicoScope σε ένα παράθυρο εντολών (δείτε σύνταξη
γραμμής εντολών).
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Γραμμές εργαλείων και κουμπιά
Μια γραμμή εργαλείων είναι μια συλλογή από κουμπιά και στοιχεία ελέγχου με
σχετικές λειτουργίες. Το PicoScope 6 περιέχει τις παρακάτω γραμμές εργαλείων:
Γραμμή εργαλείων «Πλοήγηση στο buffer»
Γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καναλιών»
Γραμμή εργαλείων «Μετρήσεις»
Γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καταγραφής»
Γραμμή εργαλείων «Έναρξη/Διακοπή»
Γραμμή εργαλείων σκανδάλης
Γραμμή εργαλείων «Ζουμ και κύλιση»
Κουμπί γεννήτριας σημάτων

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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7.1

Γραμμές εργαλείων και κουμπιά

Γραμμή εργαλείων καναλιών
Η γραμμή εργαλείων καναλιών ελέγχει τις ρυθμίσεις για τη συμβολή κάθε κανάλι
κάθετης εισόδου. Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων
για δικάναλη συσκευή παλμοσκοπίου, αλλά διαφορετικά παλμοσκόπια μπορεί να έχουν
διαφορετικούς αριθμούς καναλιών. (Δείτε επίσης: γρ εργαλείων PicoLog 1216 που
χρησιμοποιείται για τη σειρά PicoLog 1000.)

Κάθε κανάλι έχει το δικό του σύνολο κουμπιών:
Κουμπί «Επιλογές καναλιού». Ανοίγει το μενού «Επιλογές
καναλιού» με επιλογές για ανιχνευτές, βελτίωση ανάλυσης,
κλιμάκωση και φιλτράρισμα.
Στοιχείο ελέγχου εύρους. Ρυθμίζει το παλμοσκόπιο έτσι ώστε να
καταγράφει σήματα πάνω από το καθορισμένο εύρος τιμών. Η λίστα
των επιλογών εξαρτάται από την επιλεγμένη συσκευή
παλμοσκοπίου και ανιχνευτή. Κόκκινο σύμβολο προειδοποίησης - εμφανίζεται όταν το σήμα εισόδου υπερβαίνει το επιλεγμένο
εύρος. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματο, το PicoScope
θα προσαρμόζει συνέχεια την κάθετη κλίμακα, έτσι ώστε το ύψος
της κυματομορφής να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χώρο
στην προβολή.
Στοιχείο ελέγχου σύζευξης. Ρυθμίζει το κύκλωμα εισόδου.
Σύζευξη AC: απορρίπτει συχνότητες περίπου κάτω από ένα 1 Hz.
Σύζευξη DC: αποδέχεται όλες τις συχνότητες από DC ή το μέγιστο
εύρος ζώνης του παλμοσκοπίου.
50W DC: επιλογή χαμηλής εμπέδησης (δείτε Πίνακα
χαρακτηριστικών συσκευής).
Επιταχυνσιόμετρο: πραγματοποιεί εναλλαγή στην τρέχουσα έξοδο
πηγής για παλμοσκόπια με δυνατότητα IEPE όπως το PicoScope
4224 IEPE. Ο οδηγός χρήσης του παλμοσκοπίου έχει λεπτομέρειες
για τις προδιαγραφές του καναλιού IEPE.
Συχνότητα: ενεργοποιεί τον ενσωματωμένο μετρητή συχνότητας
αν είναι διαθέσιμος. Μόνο ένα κανάλι τη φορά είναι δυνατόν να
είναι σε αυτή τη λειτουργία. Για διαθεσιμότητα, δείτε τον Πίνακα
χαρακτηριστικών συσκευής.
Κουμπί ψηφιακών εισόδων (Μόνο MSO).
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Μενού «Επιλογές καναλιού»
Το μενού «Επιλογές καναλιού» εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ το κουμπί «Επιλογές
καναλιού» (για παράδειγμα:

) στη

Γραμμή εργαλείων καναλιών.

Λίστα ανιχνευτών Δηλώνει τον ανιχνευτή που
χρησιμοποιείται επί του παρόντος και σας δίνει τη
δυνατότητα να επιλέξετε έναν διαφορετικό.
Χρησιμοποιήστε το για να ενημερώσετε το PicoScope
τι είδους ανιχνευτής είναι συνδεδεμένος σε ένα
κανάλι. Ως προεπιλογή, ο ανιχνευτής εκλαμβάνεται
ότι είναι ο 1x, το οποίο σημαίνει ότι ένα σήμα ενός
βολτ στην είσοδο του ανιχνευτή θα εμφανίζεται ως
ένα βολτ στην οθόνη.
Ανάπτυξη λίστας ανιχνευτών Κάντε κλικ σε αυτό
για να επιλέξετε από μια λίστα ανιχνευτών.
Άνοιγμα παραθύρου διαλόγου
«Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές» Το παράθυρο
διαλόγου Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές σας δίνει τη
δυνατότητα να επεξεργαστείτε τη βιβλιοθήκη
προσαρμοσμένων ανιχνευτών.
Βελτίωση ανάλυσης Σας δίνει τη δυνατότητα να
αυξήσετε την ισχύουσα ανάλυση της συσκευής
παλμοσκοπίου χρησιμοποιώντας τη Βελτίωση
ανάλυσης. Ο αριθμός σε αυτό το πλαίσιο είναι τιμήστόχος που το λογισμικό θα προσπαθήσει να
χρησιμοποιήσει, όποτε είναι δυνατόν.
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Κλιμάκωση άξονα Αυτά είναι το στοιχεία
κλιμάκωσης άξονα που σας δίνουν τη δυνατότητα να
ορίσετε την κλίμακα και την μετατόπιση για κάθε
κάθετο άξονα χωριστά.

Επιλογές αναλογικής εισόδου Οι επιλογές που
μπορούν να εφαρμοστούν στο υλικό εισόδου του
παλμοσκοπίου αν το υλικό του παλμοσκοπίου τις
υποστηρίζει.
Μετατόπιση DC: μια τάση μετατόπισης που
προστίθεται στην αναλογική είσοδο πριν από την
ψηφιοποίηση. Για διαθεσιμότητα, δείτε τον Πίνακα
χαρακτηριστικών συσκευής.
Όριο εύρους ζώνης: ένα μονοπολικό αναλογικό
φίλτρο σταθερής συχνότητας. Μπορεί να είναι
χρήσιμο για απόρριψη θορύβου και αρμονικών που
διαφορετικά θα προκαλούσαν aliasing. Για
διαθεσιμότητα, δείτε τον Πίνακα χαρακτηριστικών
συσκευής.
Χαμηλοπερατό φιλτράρισμα Ένα ανεξάρτητο
ψηφιακό χαμηλοπερατό φίλτρο για κάθε κανάλι
εισόδου, με προγραμματιζόμενη συχνότητα
αποκοπής. Μπορεί να είναι χρήσιμο για την
αφαίρεση θορύβου από το σήμα σας έτσι ώστε να
πραγματοποιούνται πιο ακριβείς μετρήσεις. Για
διαθεσιμότητα, δείτε τον Πίνακα χαρακτηριστικών
συσκευής.

Μηδενική μετατόπιση Αφαιρεί ψηφιακά τυχόν
μετατόπιση από το κανάλι εισόδου. Πριν από την
έναρξη αυτής της λειτουργίας, αφαιρέστε κάθε σήμα
εισόδου από το επιλεγμένο κανάλι και
βραχυκυκλώστε την είσοδο. Κάντε κλικ στο κουμπί
Μηδέν για να ξεκινήσει η προσαρμογή. Κάντε κλικ
στο κουμπί Εκκαθάριση για να επαναφέρετε την
είσοδο στην κατάσταση άνευ διόρθωσης.

7.1.1.1

Βελτίωση ανάλυσης
Η βελτίωση ανάλυσης είναι μια τεχνική για την αύξηση της πραγματικής
κατακόρυφης ανάλυσης του παλμοσκοπίου εις βάρος των λεπτομερειών υψηλής
συχνότητας. Η επιλογή «βελτίωση ανάλυσης» δεν αλλάζει το ρυθμό δειγματοληψίας
του παλμοσκοπίου, αλλά σε ορισμένες λειτουργίες παλμοσκοπίου του PicoScope μπορεί
να μειώσει τον αριθμό των δειγμάτων που είναι διαθέσιμα για να διατηρηθούν οι
επιδόσεις εμφάνισης.
Για να λειτουργήσει αυτή η τεχνική, το σήμα πρέπει να περιέχει μια πολύ μικρή
ποσότητα γκαουσιανού θορύβου, αλλά για πολλές πρακτικές εφαρμογές αυτό παρέχεται
συνήθως από το ίδιο το παλμοσκόπιο και τον θόρυβο που ενυπάρχει στα συνηθισμένα
σήματα.
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Η λειτουργία βελτίωσης ανάλυσης χρησιμοποιεί ένα επίπεδο φίλτρο κινούμενου μέσου.
Ενεργεί ως χαμηλοπερατό φίλτρο με καλά χαρακτηριστικά βηματικής απόκρισης και
πολύ αργή πτώση από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη διακοπής.
Θα παρατηρήσετε μερικές παρενέργειες κατά τη χρήση της βελτίωσης ανάλυσης. Είναι
αναμενόμενες και μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μειώνοντας τον βαθμό βελτίωσης που
χρησιμοποιείτε, αυξάνοντας τον αριθμό δειγμάτων που καταγράφετε ή αλλάζοντας τη
βάση χρόνου. Η δοκιμή και το σφάλμα είναι συνήθως ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε
τη βέλτιστη ενίσχυση ανάλυσης για την εφαρμογή σας. Στις παρενέργειες
συμπεριλαμβάνονται:
Διευρυμένοι και πεπλατυσμένοι παλμοί (ακίδες)
Κατακόρυφα άκρα (όπως των τετραγωνικά κυματομορφών) που έχουν μετατραπεί σε
κλίσεις ευθείων γραμμών
Αντιστροφή του σήματος (μερικές φορές με τρόπο έτσι ώστε να μοιάζει ότι το σημείο
σκανδάλης είναι σε λάθος άκρο)
Μια οριζόντια γραμμή (όταν δεν υπάρχουν αρκετά δείγματα στην κυματομορφή)
Διαδικασία
Κάντε κλικ στοκουμπί «Επιλογές καναλιού»
στη γραμμή εργαλείων
«Ρύθμιση καναλιών».
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου Βελτίωση ανάλυσης στο μενού «Επιλογές
για προχωρημένους» να επιλέξετε τον αριθμό bit, ο οποίος μπορεί να είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από την κάθετη ανάλυση της συσκευής παλμοσκοπίου.
Ποσοτικοποίηση της βελτίωσης ανάλυσης
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το μέγεθος του φίλτρου κινούμενου μέσου για κάθε
ρύθμιση βελτίωσης ανάλυσης. Ένα μεγαλύτερο μέγεθος φίλτρου απαιτεί υψηλότερο
ρυθμό δειγματοληψίας για να απεικονίσει ένα δεδομένα σήμα χωρίς σημαντικές
παρενέργειες (όπως περιγράψαμε παραπάνω).
Βελτίωση
ανάλυσης
e (bit)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Αριθμός τιμών
n
2
4
8
16
32
64
128
256

Παράδειγμα. Η συσκευή παλμοσκοπίου σας είναι ένα PicoScope 5204 (ανάλυση = 8
bit). Έχετε επιλέξει ανάλυση 9,5 bit. Επομένως, η βελτίωση ανάλυσης είναι:
e = 9,5 – 8,0 = 1,5 bit.
Στον πίνακα φαίνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα κινητό μέσο των:
n = 8 δειγμάτων.
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Αυτό αριθμός σάς δίνει έναν οδηγό σχετικά με τι επίδραση φιλτραρίσματος θα έχει η
βελτίωση ανάλυσης στο σήμα. Ο καλύτερος τρόπος για να δω την επίδραση του
χαμηλοπερατού φίλτρου είναι να προσθέσετε μια προβολή φάσματος και να κοιτάξετε
το σχήμα της τιμής δαπέδου θορύβου (δοκιμάστε σύροντας τον άξονα y προς τα πάνω
για να δείτε τον θόρυβο με μεγαλύτερη ευκρίνεια).
Σχετικά θέματα
Δείτε Ανάλυση υλικού (μόνο για παλμοσκόπια ευέλικτης ανάλυσης).
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Στοιχεία ελέγχου κλιμάκωσης άξονα
Τα στοιχεία ελέγχου κλιμάκωσης άξονα είναι πλαίσια ελέγχου που σας δίνουν τη
δυνατότητα να ορίσετε την κλίμακα και τη μετατόπιση για κάθε κάθετο άξονα χωριστά.
Aν ο άξονας που ανήκει σε μια κυματομορφή αναφοράς τότε μπορείτε επίσης να
ρυθμίσετε την καθυστέρησή του σε σχέση με τις ζωντανές κυματομορφές.

Στοιχεία ελέγχου για μια
ζωντανή κυματομορφή
Στοιχεία ελέγχου για μια
κυματομορφή αναφοράς

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ανοίξετε το στοιχείο ελέγχου κλιμάκωση άξονα:Για οποιοδήποτε κανάλι εμφανίζεται σε μια προβολή: κάντε κλικ στο έγχρωμο κουμπί
κλιμάκωσης (
) στο κάτω μέρος του κάθετου άξονα
Για οποιοδήποτε κανάλι εισόδου: Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές καναλιού» στη
γραμμή εργαλείων καναλιών
Στοιχείο ελέγχου κλιμάκωσης. Αυξήστε το για μεγέθυνση της
κυματομορφής, μειώστε το για σμίκρυνση. Η κλίμακα του κάθετου άξονα
προσαρμόζεται αναλόγως, έτσι ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
διαβάσετε τη σωστή τάση από τον άξονα. Κάντε κλικ στο κουμπί
επαναφοράς ( ) για επιστροφή στην κλίμακα 1.0. Το κουμπί
κλιμάκωσης δείχνει πάντα την επιλεγμένη κλίμακα.
Στοιχείο ελέγχου μετατόπισης. Αυξήστε το για μετακίνηση της
κυματομορφής πιο πάνω στην οθόνη και μειώστε το για μετακίνηση πιο
κάτω. Η κλίμακα του κάθετου άξονα μετατοπίζεται αναλόγως, έτσι ώστε
να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαβάσετε τη σωστή τάση από τον
άξονα. Η προσαρμογή αυτού του στοιχείου ελέγχου είναι ισοδύναμη με
το να κάνετε κλικ και να σύρετε τον κάθετο άξονα. Κάντε κλικ στο
κουμπί επαναφοράς ( ) για επιστροφή σε μετατόπιση 0,00.
Στοιχείο ελέγχου καθυστέρησης (μόνο για κυματομορφές
αναφοράς). Αύξηση για να μετακινήσετε την κυματομορφή προς τα
αριστερά σε σχέση με το σημείο αναφοράς του χρονισμού, μείωση να το
μετακινήσετε προς τα δεξιά. Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς ( ) για
επιστροφή σε καθυστέρηση 0 δευτερολέπτων.
Η θέση του χρονικού σημείου αναφοράς εξαρτάται από τη λειτουργία
σκανδάλης στην οποία βρίσκεται το PicoScope. Αν η λειτουργία
σκανδάλης είναι Κανένα τότε η μέτρηση της καθυστέρησης γίνεται σε
σχέση με το αριστερό άκρο της οθόνης. Σε όλες τις λειτουργίες
σκανδάλης, η καθυστέρηση μετράται σε σχέση με τον δείκτη σκανδάλης.
Αποστολή στο παρασκήνιο. Εμφανίζει το κανάλι πίσω από όλα τα
άλλα. Χρησιμοποιήστε το αν το κανάλι συγκαλύπτει ένα άλλο κανάλι
ενδιαφέροντος.
Μεταφορά στο προσκήνιο. Εμφανίζει το κανάλι μπροστά από όλα τα
άλλα. Χρησιμοποιήστε το αν το κανάλι είναι κρυμμένο πίσω από ένα
άλλο.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

psw.el r41

122
7.1.1.3

Γραμμές εργαλείων και κουμπιά
Χαμηλοπερατό φιλτράρισμα
Η λειτουργία χαμηλοπερατό φιλτράρισμα μπορεί να απορρίψει τις υψηλές
συχνότητες από οποιοδήποτε επιλεγμένο κανάλι εισόδου. Το στοιχείο ελέγχου
φιλτραρίσματος βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου «Επιλογές καναλιού για
προχωρημένους», που ανοίγει πατώντας το κουμπί «Επιλογές καναλιού» (
)
για το σχετικό κανάλι από τη γραμμή εργαλείων καναλιών. Το στοιχείο ελέγχου
καθορίζει τη συχνότητα αποκοπής του φίλτρου, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ήμισυ του ρυθμού δειγματοληψίας που εμφανίζεται στο φύλλο ιδιοτήτων.

Για διαθεσιμότητα, δείτε τον Πίνακα χαρακτηριστικών συσκευής.
Το χαμηλοπερατό φιλτράρισμα είναι χρήσιμο για την απόρριψη θορύβου. Το
διαχωρισμένο στιγμιότυπο οθόνης κατωτέρω δείχνει το αποτέλεσμα της εφαρμογής
χαμηλοπερατού φίλτρου 1 kHz σε ένα θορυβώδες σήμα. Το υποκείμενο σχήμα του
σήματος διατηρείται, αλλά αποβάλλεται ο θόρυβος υψηλής συχνότητας:

Αριστερά: πριν το χαμηλοπερατό φιλτράρισμα Δεξιά: μετά το χαμηλοπερατό φιλτράρισμα 1
kHz
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Λεπτομέρειες φίλτρου
Ο αλγόριθμος χαμηλοπερατού φιλτραρίσματος επιλέγεται σύμφωνα με την αναλογία της
επιλεγμένης συχνότητας αποκοπής (fC) προς τον ρυθμό δειγματοληψίας (fS), ως εξής:
fC ÷ fS

Τύπος φίλτρου

Περιγραφή

0,0 έως 0,1

Κινητός μέσος

Ένα φίλτρο κινητού μέσου χρησιμοποιείται για
χαμηλές συχνότητες αποκοπής. Το μήκος του
φίλτρου προσαρμόζεται για να επιτύχει την
επιλεγμένη συχνότητα αποκοπής, η οποία ορίζεται
ως το πρώτο ελάχιστο στην απόκριση συχνότητας.
Υπάρχει σημαντική διαρροή σήματος πάνω από τη
συχνότητα αποκοπής. Αυτό το φίλτρο αλλάζει ένα
κάθετο άκρο σε μια γραμμική κλίση.

0,1 έως 0,5

FIR

Ένα φίλτρο απόκρισης πεπερασμένου παλμού
χρησιμοποιείται για τις μεσαίες και υψηλές
συχνότητες αποκοπής. Αυτό έχει μια μονότονη
πτώση πάνω από τη συχνότητα αποκοπής και ως εκ
τούτου υφίσταται μικρότερη διαρροή από το φίλτρο
κινητού μέσου.

Μπορείτε να επιβάλετε PicoScope να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο τύπο φίλτρου
ρυθμίζοντας το στοιχείο ελέγχου Δείγματα στη γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση
καταγραφής» έτσι ώστε η αναλογία fC/fS να εμπίπτει σε μία από τις δύο περιοχές που
εμφανίζονται στον πίνακα. Όπως δείχνει ο πίνακας, η συχνότητα αποκοπής πρέπει να
είναι κάτω από το μισό της συχνότητας δειγματοληψίας.
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Κουμπί ψηφιακών εισόδων
Τοποθεσία:

Γραμμή εργαλείων καναλιών (μόνο για MSO)

Σκοπός:

ελέγχει τις ρυθμίσεις για τις ψηφιακές εισόδους ενός παλμοσκοπίου
μικτού σήματος (MSO)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακής εξόδου. Ενεργοποιεί/
Απενεργοποιείτην ψηφιακή προβολή. Αν οι ψηφιακές είσοδοι είναι
ενεργοποιημένες στο Παράθυρο διαλόγου ψηφιακής ρύθμισης,
παραμένουν ενεργές ακόμα και όταν είναι έχει γίνει απόκρυψή τους από την
προβολή.
Ψηφιακή ρύθμιση. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ψηφιακής ρύθμισης
για επιλογή και επιλογές καναλιών.
7.1.2.1
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Παράθυρο διαλόγου ψηφιακής ρύθμισης
Τοποθεσία:

κουμπί MSO

Σκοπός:

ελέγχει τις ψηφιακές εισόδους ενός MSO (παλμοσκοπίου μικτού σήματος)
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Ορισμός ορίων
Επιλέξτε το ψηφιακό όριο τάσης από την αναπτυσσόμενη λίστα ή επιλέξτε
Προσαρμοσμένο όριο και ορίστε τη δική σας τάση χρησιμοποιώντας το στοιχείο
ελέγχου εισαγωγής αριθμών. Τα προκαθορισμένα όρια είναι:
TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1,5 V:
LVCMOS 1,8 V:
LVCMOS 2,5 V:
LVCMOS 3,3 V:
LVDS:
Διαφορικό 0V:

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

Κάθε θύρα έχει το δικό της
ανεξάρτητο όριο. Η θύρα 0
περιέχει τα κανάλια D7...D0
και θύρα 1 περιέχει τα
κανάλια D15...D8.

Διαθέσιμα κανάλια
Αυτή η ενότητα παραθέτει σε λίστα τα διαθέσιμα κανάλια ψηφιακής εισόδου. Δεν θα
εμφανίζονται εκτός κι αν να προσθέσετε στο τμήμα του παραθύρου διαλόγου Κανάλια
και ομάδες για εμφάνιση. Κάντε κλικ και σύρετε μεμονωμένα κανάλια στο τμήμα
Κανάλια και ομάδες για εμφάνιση ή επιλέξτε ένα εύρος καναλιών και σύρετε όλα
μαζί ή κάντε διπλό κλικ σε ένα κανάλι για να το προσθέσετε απευθείας.
Κανάλια και ομάδες για εμφάνιση
Σε αυτό το τμήμα εμφανίζεται μια λίστα με τα ψηφιακά κανάλια που έχουν επιλεγεί για
εμφάνιση. Επίσης, εδώ εμφανίζονται οποιεσδήποτε ομάδες καναλιών έχετε ορίσει.
δηλώνει ένα ψηφιακό κανάλι.
δηλώνει μια ομάδα ψηφιακών καναλιών. Από προεπιλογή, τα κανάλια που
έχουν προστεθεί σε μια ομάδα τοποθετούνται με το σημαντικότερο bit στην
κορυφή της λίστας.
Για να μετονομάσετε ένα κανάλι ή ομάδα, κάντε κλικ στο όνομα και πληκτρολογήστε.
Για άλλες ενέργειες, κάντε δεξί κλικ στο κανάλι ή την ομάδα και θα εμφανιστεί ένα
μενού ενεργειών:

Ενεργοποίηση:
Απενεργοποίηση:
Αντιστροφή:
Μετονομασία:
Αναστροφή σειράς καναλιού:
Κατάργηση:

Εμφάνιση καναλιού. Όλα τα κανάλια στη λίστα
είναι ενεργοποιημένα ως προεπιλογή.
Απόκρυψη του καναλιού από την οθόνη.
Αντιστροφή των πόλων αυτού του καναλιού.
Χρήσιμο για την ενεργά-χαμηλά σήματα.
Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το κανάλι.
(Μόνο για ομάδες) Αντιστρέφει τη σειρά των
καναλιών στην ομάδα.
Καταργεί το κανάλι από τη λίστα.
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Γραμμή εργαλείων καναλιών σειράς PicoLog 1000
Η γραμμή εργαλείων καναλιών ελέγχει τις ρυθμίσεις για τη συμβολή κάθε κανάλι
κάθετης εισόδου. Η γραμμή εργαλείων έχει διαφορετική εμφάνιση για καταγραφείς
δεδομένων PicoLog σειρά 1000 από ό,τι για τα παλμοσκόπια PicoScope (δείτε Γραμμή
εργαλείων καναλιών για τη βασική έκδοση).

Στοιχείο ελέγχου καναλιού. Αυτό το στοιχείο ελέγχου περιέχει δύο
κουμπιά σε ένα ορθογώνιο περίγραμμα. Κάντε κλικ στο μικρό τρίγωνο για να
ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου «Επιλογές καναλιού» με επιλογές για
ανιχνευτές, βελτίωση ανάλυσης, κλιμάκωση και φιλτράρισμα. Κάντε κλικ
στο όνομα του καναλιού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καναλιού.
Κουμπί ψηφιακών εξόδων. Για τον έλεγχο των 2 ή 4 ψηφιακών εξόδων
της συσκευής PicoLog σειρά 1000. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Ψηφιακές
έξοδοι».
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Στοιχείο ελέγχου ψηφιακών εξόδων του PicoLog σειρά 1000
Τοποθεσία:
Σκοπός:

Κουμπί ψηφιακών εξόδων

στη γραμμή εργαλείων καναλιών

ελέγχει την ενσωματωμένη γεννήτρια σημάτων του καταγραφέα
δεδομένων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
«Ψηφιακές έξοδοι» για το PicoLog
1216

Το φάσμα των διαθέσιμων ελέγχων εξαρτάται από το μοντέλο καταγραφέα δεδομένων
που έχετε.
Έξοδος PWM
PWM. Η έξοδος PWM σε ορισμένες συσκευές μπορεί να ρυθμιστεί για
δημιουργία κυματομορφής παλμοδιαμόρφωσης. Αυτό είναι ένα μήνυμα
λογικής που εναλλάσσεται σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο και
κύκλο λειτουργίας. Η μέση τιμή του σήματος είναι ανάλογη με τον κύκλο
λειτουργίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία της από ένα
εξωτερικό χαμηλοπερατό φίλτρο για την παραγωγή ενός σήματος που
είναι ανάλογο προς τον κύκλο λειτουργίας.
Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί την έξοδο PWM.
PWM: Ενεργοποιεί την έξοδο PWM με την καθορισμένη ελέγξιμη
περίοδο και κύκλο λειτουργίας.
Περίοδος. Επιλέξτε τη διάρκεια ενός κύκλου εξόδου PWM.
Κύκλος λειτουργίας. Το ποσοστό του σήματος περιόδου PWM που
περνά το σήμα σε υψηλό επίπεδο λογικής. Για παράδειγμα, αν η
περίοδος είναι 1 ms και ο κύκλος λειτουργίας 25%, τότε το σήμα θα
περάσει το 25% του 1 ms = 250 ms κάθε κύκλου σε υψηλό επίπεδο
λογικής, και τα υπόλοιπα 750 ms στο χαμηλό επίπεδο λογικής. Οι τάσεις
του υψηλού και χαμηλού επιπέδου λογικής καθορίζονται στον οδηγό
χρήστη για τον καταγραφέα δεδομένων, συνήθως όμως είναι 0 Volt
(χαμηλή) και 3,3 βολτ (υψηλή). Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω
αριθμούς, η μέση τιμή εξόδου PWM θα είναι 25% x 3,3 βολτ = 0,825
βολτ.
Ψηφιακές
έξοδοι

Οι καταγραφείς δεδομένων για προσωπικό υπολογιστή PicoLog έχουν μία
ή περισσότερες ψηφιακές εξόδους που μπορούν να μεταφέρουν φορτία
χαμηλής έντασης.
Κάθε έξοδος μπορεί να ρυθμιστεί σε υψηλό ή χαμηλό επίπεδο λογικής
μετακινώντας το ρυθμιστικό.
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Γραμμή εργαλείων καναλιών USB DrDAQ
Η γραμμή εργαλείων καναλιών για τα USB DrDAQ ελέγχει τις ρυθμίσεις για κάθε
είσοδο και έξοδο του καναλιού:

Στοιχείο ελέγχου αισθητήρα ηχητικής κυματομορφής. Το μικρό βέλος
ορίζει τις επιλογές εισόδου κυματομορφής ήχου (που μετριέται σε
αβαθμονόμητες μονάδες πλάτους) χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο
μικρόφωνο. Κάντε κλικ στο όνομα του καναλιού για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του καναλιού.
Στοιχείο ελέγχου αισθητήρα έντασης ήχου. Το μικρό βέλος ορίζει τις
επιλογές εισόδου κυματομορφής ήχου (που μετριέται σε αβαθμονόμητες
μονάδες πλάτους) χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο. Κάντε
κλικ στο όνομα του καναλιού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
καναλιού.
Στοιχείο ελέγχου εισόδου παλμοσκοπίου. Το μικρό βέλος ορίζει επιλογές
για την είσοδο παλμοσκοπίου (η υποδοχή BNC με τη σήμανση
παλμοσκόπιο), με επιλογές για ανιχνευτές και κλιμάκωση. Κάντε κλικ στο
όνομα του καναλιού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καναλιού.
Στοιχείο ελέγχου εισόδου αντίστασης. Το μικρό βέλος ορίζει τις επιλογές
για είσοδο μέτρησης αντίστασης 0 έως 1 MW στο μπλοκ ακροδέκτη. Κάντε
κλικ στο όνομα του καναλιού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
καναλιού.
Στοιχείο ελέγχου εισόδου pH. Το μικρό βέλος ορίζει επιλογές για την
είσοδο μέτρησης pH και ORP (δυναμικό οξειδοαναγωγής). Κάντε κλικ στο
όνομα του καναλιού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καναλιού.
Στοιχείο ελέγχου αισθητήρα θερμοκρασίας. Το μικρό βέλος ορίζει
επιλογές για τον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Κάντε κλικ στο
όνομα του καναλιού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καναλιού.
Στοιχείο ελέγχου αισθητήρα φωτός. Το μικρό βέλος ορίζει επιλογές για
τον ενσωματωμένο αισθητήρα επιπέδου φωτός. Κάντε κλικ στο όνομα του
καναλιού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καναλιού.
Στοιχείο ελέγχου εξωτερικού αισθητήρα. Τα μικρά βέλη ορίζουν επιλογές
για τις εισόδους 1 έως 3 του εξωτερικού αισθητήρα. Κάντε κλικ στο όνομα
του καναλιού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καναλιού.
Κουμπί γεννήτριας σημάτων Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
γεννήτριας σημάτων, που σας επιτρέπει να ορίσετε τα χαρακτηριστικά
εξόδου της γεννήτριας σημάτων.
Κουμπί RGB LED. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ελέγχου RGB LED,
που σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρώμα του ενσωματωμένου
LED.
Κουμπί ψηφιακών εξόδων. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ψηφιακών
εξόδων, που σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε την κατάσταση των
τεσσάρων ψηφιακών εξόδων.
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Στοιχείο ελέγχου USB DrDAQ RGB LED
Τοποθεσία:

Γραμμή εργαλείων καναλιών USB DrDAQ > κουμπί RGB LED:

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το χρώμα του ενσωματωμένου LED
σε οποιοδήποτε από 16,7 εκ. χρώματα

Ενεργοποίηση ελέγχου LED
Πλαίσιο επιλογής επιλεγμένο: μπορείτε να ορίσετε το ενσωματωμένο LED RGB σε
οποιοδήποτε χρώμα
Πλαίσιο επιλογής αποεπιλεγμένο: το LED έχει την κανονική του λειτουργία, δηλαδή
να αναβοσβήνει για να δείξει ότι γίνεται καταγραφή δεδομένων στα κανάλια εισόδου
Άλλα στοιχεία ελέγχου
Πειραματιστείτε με αυτά για να δείτε τι κάνουν!
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Στοιχείο ελέγχου ψηφιακών εξόδων USB DrDAQ
Τοποθεσία:
Σκοπός:

Γραμμή εργαλείων καναλιών USB DrDAQ > κουμπί ψηφιακών
εξόδων:
σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων
ψηφιακών εξόδων στο μπλοκ ακροδεκτών.

Κάθε έξοδος έχει το δικό της σύνολο στοιχείων ελέγχου:

Στοιχείο ελέγχου PWM/Out:
Ορισμός σε Out: μπορείτε να ορίσετε την έξοδο σε ένα
σταθερό λογικό χαμηλό (περίπου 0 V) ή σε σταθερό λογικό
υψηλό (περίπου 3,3 V)
Ορισμός σε PWM: η έξοδος είναι μια κυματομορφή δύο
επιπέδων (εναλλάξ 0 V και 3,3 V) με μεταβλητό κύκλο
λειτουργίας και περίοδο. Το σήμα μπορεί να φιλτραριστεί
για την παραγωγή επιπέδου DC αναλόγου του κύκλου
λειτουργίας.

psw.el r41

Περίοδος:

το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών παλμών στην έξοδο

Κύκλος λειτουργίας:

το ποσοστό της περιόδου για την οποία η έξοδος είναι
υψηλή.
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Γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καταγραφής»
Η γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καταγραφής» ελέγχει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται
με τον χρόνο ή τη συχνότητα του παλμοσκοπίου.
Λειτουργία παλμοσκοπίου
Σε λειτουργία παλμοσκοπίου, η γραμμή εργαλείων φαίνεται κάπως έτσι:

(Δείτε παρακάτω για τις διαφορετικές εκδοχές της γραμμής εργαλείων σε λειτουργία
φάσματος και λειτουργία διατήρησης.)
Λειτουργία παλμοσκοπίου. Ρυθμίζει το PicoScope έτσι ώστε να
λειτουργήσει ως παλμοσκόπιο. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αυτόματη
ρύθμιση για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις. Αν θέλετε, μπορείτε
να προσθέσετε μια δευτερεύουσα προβολή φάσματος από το μενού
περιβάλλοντος (κάνοντας δεξί κλικ στην προβολή παλμοσκοπίου).
Λειτουργία διατήρησης. Εναλλάσσει τη λειτουργία διατήρησης,
πράγμα που έχει ως αποτελέσματα να παραμένουν ίχνη στην οθόνη
με ξεθωριασμένα χρώματα, ενώ τα νέα ίχνη εμφανίζονται από πάνω
με φωτεινότερα χρώματα. Η χρήση των χρωμάτων που ελέγχεται από
το παράθυρο διαλόγου «Επιλογές διατήρησης». Το PicoScope
θυμάται τις προβολές που ήταν ανοιχτές, έτσι ώστε να μπορείτε να
επιστρέψετε σε αυτές κάνοντας κλικ ξανά στο κουμπί Λειτουργία
διατήρησης.
Λειτουργία φάσματος. Ρυθμίζει το PicoScope έτσι ώστε να
λειτουργεί ως αναλύτης φάσματος. Χρησιμοποιήστε το κουμπί
Αυτόματη ρύθμιση για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις. Αν
θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα προβολή
παλμοσκοπίου από το μενού περιβάλλοντος (κάνοντας δεξί κλικ στην
προβολή παλμοσκοπίου).
Αυτόματη ρύθμιση. Πραγματοποιεί αναζήτηση για ένα σήμα σε ένα
από τα ενεργοποιημένα κανάλια εισόδου και, στη συνέχεια, ρύθμιση
τη βάση χρόνου και το εύρος σήματος έτσι ώστε να εμφανίσει σωστά
το σήμα.
Αρχική σελίδα. Επαναφέρει το PicoScope στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις. Ισοδύναμο με την εντολή Αρχείο > Ρυθμίσεις
εκκίνησης > Φόρτωση ρυθμίσεων εκκίνησης.
Στοιχείο ελέγχου βάσης χρόνου. Ορίζει το χρόνο που αντιστοιχεί
σε μία διαίρεση του οριζόντιου άξονα όταν το στοιχείο ελέγχου
οριζόντιου ζoυμ έχει οριστεί σε x1. Οι βάσεις χρόνου που είναι
διαθέσιμες εξαρτώνται από τον τύπο η τη συσκευή παλμοσκοπίου που
χρησιμοποιείτε.
Η επιλογή βάσης χρόνου 200 ms/div ή πιο αργής, έχει ως
αποτέλεσμα το PicoScope να μεταβαίνει σε διαφορετική λειτουργία
μεταφοράς δεδομένων. Τις εσωτερικές λεπτομέρειες τις αναλαμβάνει
το PicoScope, αλλά η αργή λειτουργία περιορίζει το ρυθμό
δειγματοληψίας σε 1 εκατομμύριο δείγματα ανά δευτερόλεπτο
μέγιστο.
Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το στοιχείο ελέγχου για να εμφανιστεί ο
συνολικός χρόνος στην προβολή παλμοσκοπίου, αντί για τον χρόνο
ανά τμήμα, χρησιμοποιώντας το στοιχείο ελέγχου Μονάδες χρόνου
συλλογής στη σελίδα Γενικά από το παράθυρο διαλόγου
«Προτιμήσεις».
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Στοιχείο ελέγχου οριζόντιου ζουμ. Μεγεθύνει την προβολή, μόνο
στην οριζόντια κατεύθυνση, κατά τον οριζόμενο βαθμό. Κάντε κλικ
στο
και στο
για να ρυθµίσετε τον παράγοντα ζουμ, ή στο
για
επαναφορά.
Στοιχείο ελέγχου δειγμάτων. Ορίζει τον μέγιστο αριθμό των
δειγμάτων που θα καταγραφούν για κάθε κανάλι. Αν αυτό είναι
μεγαλύτερο από τον αριθμό των pixel πέρα από την άποψη κατά
μήκος της προβολής παλμοσκοπίου, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση
να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Εμφανίζεται ο αριθμός των
δειγμάτων που καταγράφηκαν στο Φύλλο ιδιοτήτων, ο οποίος μπορεί
να διαφέρει από τον αριθμό που ζητήθηκε εδώ, ανάλογα με το ποια
βάσης χρόνου έχει επιλεγεί και ποια συσκευή παλμοσκοπίου
χρησιμοποιείται. Για καταγραφή κυματομορφής που καταλαμβάνει το
σύνολο του buffer μνήμης, πρώτα ορίστε το στοιχεία ελέγχου
Λειτουργία σκανδάλης σε Μονό.
Ανάλυση υλικού (μόνο για παλμοσκόπια ευέλικτης ανάλυσης).
Ορίζει τον αριθμό των bit υλικού που χρησιμοποιούνται για τη
δειγματοληψία. Το εύρος των επιλογών εξαρτάται από τον αριθμό
των ενεργοποιημένων καναλιών και τον επιλεγμένο ρυθμό
δειγματοληψίας. Το Αυτόματη ανάλυση επιλέγει την υψηλότερη
ανάλυση που είναι συμβατή με το τρέχοντα επιλεγμένο ρυθμό
δειγματοληψίας και μέγεθος καταγραφής. Η ανάλυση μπορεί να
αυξηθεί περαιτέρω με φίλτρο λογισμικού: δείτε Βελτίωση ανάλυσης.
Λειτουργία φάσματος
Σε λειτουργίας φάσματος, η γραμμή εργαλείων Ρύθμιση καταγραφής φαίνεται
κάπως έτσι:

Στοιχείο ελέγχου εύρους συχνότητας. Ορίζει το εύρος συχνότητας
κατά μήκος του οριζόντιου άξονα του αναλύτη φάσματος όταν το
στοιχείο ελέγχου οριζόντιου ζoυμ έχει οριστεί σε x1.
Επιλογές φάσματος. Εμφανίζεται αν είναι ανοιχτή μια προβολή
φάσματος, ανεξάρτητα από το αν έχετε επιλέξει λειτουργία
παλμοσκοπίου ή λειτουργία φάσματος. Ανοίγει το παράθυρο
διαλόγου «Επιλογές φάσματος».
Λειτουργία διατήρησης Persistence
Σε λειτουργία διατήρησης, η γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καταγραφής» φαίνεται
κάπως έτσι:

Επιλογές διατήρησης. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Επιλογές
διατήρησης», το οποίο ελέγχει διάφορες παραμέτρους που
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το PicoScope απεικονίζει παλαιά
και νέα δεδομένα σε λειτουργία διατήρησης.
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Παράθυρο διαλόγου «Επιλογές φάσματος»
Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές
φάσματος στη γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καταγραφής». Είναι διαθέσιμο μόνο
όταν μια είναι μια προβολή φάσματος. Περιέχει στοιχεία ελέγχου που καθορίζουν πώς
μετατρέπει το PicoScope την κυματομορφή πηγής στην τρέχουσα προβολή
παλμοσκοπίου σε προβολή φάσματος.

Φάσμα
Συνιστώσες

Ο αριθμός των συνιστωσών συχνοτήτων στην οποία χωρίζεται το φάσμα.
Αυτό το στοιχείο ελέγχου ορίζει τον μέγιστο αριθμό συνιστωσών
συχνότητας, που μπορεί εν δυνάμει να διαθέσει το λογισμικό σε
εξάρτηση με άλλες ρυθμίσεις. Ο κύριος περιορισμός είναι ότι ο αριθμός
των συνιστωσών δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ το ήμισυ του
αριθμού των δειγμάτων της κυματομορφής πηγής.
Αν η κυματομορφή πηγής περιέχει λιγότερα δείγματα από ό, τι απαιτείται
(δηλαδή λιγότερα από δύο φορές τον αριθμό των συνιστωσών
συχνοτήτων), τότε PicoScope προσθέτει μηδενικά στην κυματομορφή
μέχρι την επόμενη δύναμη των δύο. Για παράδειγμα, εάν η προβολή
παλμοσκοπίου περιέχει 10.000 δείγματα, και να ορίσετε τις συνιστώσες
φάσματος σε 16384, τότε το PicoScope προσθέτει μηδενικά στην
κυματομορφή σε 16.384 δείγματα, που είναι το πλησιέστερη δύναμη των
δύο πάνω από το 10.000. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτά τα
16.384 δείγματα για να παρέχει 8.192 συνιστώσες συχνότητας, και όχι
τις 16.384 που ζητήθηκαν.
Αν η κυματομορφή προέλευσης περιέχει περισσότερα δείγματα από ό,τι
απαιτείται, τότε το PicoScope χρησιμοποιεί όσα δείγματα απαιτούνται,
ξεκινώντας από την αρχή του buffer κυματομορφών. Για παράδειγμα, αν
η κυματομορφή πηγής περιέχει 100.000 δείγματα και ζητάτε 16.384
συνιστώσες συχνοτήτων, το PicoScope χρειάζεται μόνο
2 x 16.384 = 32.768 δείγματα, έτσι χρησιμοποιεί τα πρώτα
32.768 δείγματα από το buffer κυματομορφών και παραβλέπει τα
υπόλοιπα. Εμφανίζεται η πραγματική ποσότητα των δεδομένων που
χρησιμοποιείται ως η ρύθμιση Χρονική πύλη στο Φύλλο ιδιοτήτων.

Παράθυρο
Λειτουργία

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από τις τυπικές λειτουργίες
παραθύρου για να μειώσετε την επίδραση της λειτουργίας σε μια
χρονοπεριορισμένη κυματομορφή. Δείτε Λειτουργίες παραθύρου.
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Εμφάνιση
Λειτουργία

Μπορείτε να επιλέξετε Μέγεθος, Μέσος όρος ή Συγκράτηση
κορυφής.
Μέγεθος: η προβολή φάσματος δείχνει το φάσμα συχνότητας της
τελευταίας κυματομορφής που καταγράφηκε, είτε είναι ζωντανή είτε
αποθηκευμένη στο buffer κυματομορφών.
Μέσος όρος: η προβολή φάσματος εμφανίζει ένα κυλιόμενο μέσο όρο
των φασμάτων που υπολογίστηκαν από όλες τις κυματομορφές του
buffer κυματομορφών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ορατού
θορύβου στην προβολή φάσματος. Για διαγραφή των δεδομένων για τα
οποία έχει δημιουργηθεί μέσος όρος, κάντε κλικ στο Διακοπή και στη
συνέχεια Έναρξη, ή αλλάξτε από τη λειτουργία Μέσος όρος σε
λειτουργία Μέγεθος.
Συγκράτηση κορυφής: η προβολή φάσματος εμφανίζει ένα κυλιόμενο
μέγιστο των φασμάτων που υπολογίζονται από όλες τις κυματομορφές
στο buffer. Σε αυτή τη λειτουργία, το πλάτος οποιασδήποτε ζώνης
συχνότητας σε προβολή φάσματος, με την πάροδο του χρόνου, είτε
παραμείνει η ίδια είτε θα αυξηθεί, ποτέ όμως δεν θα μειωθεί. Για
διαγραφή των δεδομένων συγκράτησης κορυφής κάντε κλικ στο
Διακοπή και στη συνέχεια Έναρξη, ή αλλάξτε από τη λειτουργία
Συγκράτηση κορυφής σε λειτουργία Μέγεθος.
Σημείωση: όταν αλλάζετε σε λειτουργία «Μέσος όρος» ή «Συγκράτηση
κορυφής», μπορεί να υπάρχει μια αισθητή καθυστέρηση ενώ το
PicoScope επεξεργάζεται το σύνολο του περιεχομένου του buffer
κυματομορφών, το οποίο μπορεί να περιέχει πολλές κυματομορφές, για
να δημιουργηθεί η αρχική οθόνη. Σε περίπτωση που συμβεί το
παραπάνω, μια γραμμή προόδου εμφανίζεται στο κάτω μέρος του
παραθύρου που δείχνει ότι το PicoScope είναι απασχολημένο:

Κλίμακα

Καθορίζει την επισήμανση και την κλιμάκωση του κάθετου άξονα (άξονα
σημάτων). Αυτή μπορεί να είναι μία από τις εξής:
Γραμμική:
Η κλιμάκωση του κάθετου άξονα γίνεται σε βολτ.
Λογαριθμική:
Η κλιμάκωση του κάθετου άξονα γίνεται σε ντεσιμπέλ, και
αναφέρεται το επίπεδο που έχει επιλεγεί παρακάτω στο στοιχείο
ελέγχου Λογαριθμική μονάδα.
dBV: Το επίπεδο αναφοράς είναι το 1 volt.
dBu: Το επίπεδο αναφοράς είναι 1 milliwatt με αντίσταση φορτίου
600 ohms. Αντιστοιχεί σε τάση περίπου 775 mV.
dBm: Το επίπεδο αναφοράς είναι ένα milliwatt στην καθορισμένη
εμπέδηση φορτίου. Μπορείτε να εισαγάγετε την εμπέδηση φορτίου
στο πλαίσιο κάτω από το στοιχείο ελέγχου Λογαριθμική μονάδα.
Αυθαίρετο dB: Το επίπεδο αναφοράς είναι μια αυθαίρετη τάση, που
μπορείτε να ορίσετε στο πλαίσιο κάτω από το στοιχείο ελέγχου
Λογαριθμική μονάδα.
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Παράθυρο διαλόγου «Επιλογές διατήρησης»
Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Επιλογές
διατήρησης»
στη γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση καταγραφής». Είναι
διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία διατήρησης. Ελέγχει τα χρώματα και
τον αλγόριθμο ξεθωριάσματος που χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση νέων ή
συχνών δεδομένων από τα παλιά ή σπάνια στην προβολή διατήρησης.

Λειτουργία

Ψηφιακό χρώμα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί μια σειρά
χρωμάτων για να καταδείξει τη συχνότητα, δεδομένων
κυματομορφής. Το κόκκινο χρησιμοποιείται για τα συχνότερα
δεδομένα, και τα λιγότερο συχνά δεδομένα απεικονίζονται διαδοχικά
από το κίτρινο και το μπλε.
Αναλογική ένταση. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη χρωματική
ένταση για να καταδείξει την παλαιότητα των δεδομένων
κυματομορφής. Τα τελευταία δεδομένα απεικονίζονται σε πλήρη
ένταση στο επιλεγμένο χρώμα για αυτό το κανάλι, ενώ τα
παλαιότερα δεδομένα απεικονίζονται από πιο ανοιχτές αποχρώσεις
του ίδιου χρώματος.
Για προχωρημένους. Αυτή η λειτουργία ανοίγει ένα τμήμα
Προσαρμοσμένες επιλογές στο κάτω μέρους του παραθύρου
διαλόγου και σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την
εμφάνιση της λειτουργίας διατήρησης.

Χρόνος
εξασθένισης

Ο χρόνος, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, που απαιτείται για τη
μετάβαση των δεδομένων κυματομορφής από την ανώτατη ένταση
στην ελάχιστη ένταση ή από το κόκκινο στο μπλε. Όσο μεγαλύτερος
ο χρόνος εξασθένισης, τόσο περισσότερο θα παραμείνουν στην
οθόνη οι παλιές κυματομορφές.

Κορεσμός

Η ένταση ή το χρώμα με το οποίο απεικονίζονται οι νέες
κυματομορφές.
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Εξασθενημένη
ένταση

Η ένταση ή το χρώμα με το οποίο εξασθενούν οι παλαιότερες
κυματομορφές όταν λήγει ο χρόνος εξασθένισης. Αν η εξασθενημένη
ένταση είναι μηδενική, τότε οι παλαιότερες κυματομορφές θα
διαγραφούν εντελώς από την οθόνη μετά την παρέλευση του χρόνου
εξασθένισης. Για μη μηδενικές τιμές εξασθενημένης έντασης, οι
παλιές κυματομορφές θα παραμείνουν επ’ αόριστον στην οθόνη σε
αυτήν ένταση εκτός κι αν αντικατασταθούν από νέες.

Προσαρμοσμένες επιλογές
Γραμμικό σχέδιο Ο τύπος της γραμμής που σχεδιάζεται μεταξύ των δειγμάτων που
είναι παρακείμενα χρονικά.
Εξομοίωση φθορισμού. Ενώνει κάθε ζεύγος σημείων δείγματος με
μια γραμμή της οποίας η ένταση ποικίλλει αντιστρόφως ανάλογα με
τον μέγιστο ρυθμό μεταβολής.
Συνεχής πυκνότητα. Ενώνει κάθε ζεύγος σημείων δείγματος με μια
γραμμή ομοιόμορφου χρώματος.
Διασπορά. Σχεδιάζει σημεία δείγματος ως μη συνδεδεμένες
κουκκίδες.
Συνδυασμός
χρωμάτων

Φθορισμός. Χρησιμοποιεί μια απόχρωση για κάθε κανάλι, με ποικίλη
ένταση.
Χρώμα. Χρησιμοποιεί ένα χρώμα από κόκκινο έως μπλε για να
απεικονίσει την παλαιότητα κάθε κυματομορφής.

Παρασκήνιο

Μαύρο. Παρακάμπτει το παράθυρο διαλόγου «Προτιμήσεις
χρωμάτων». Αυτή είναι η προεπιλογή.
Λευκό. Παρακάμπτει το παράθυρο διαλόγου «Προτιμήσεις
χρωμάτων».
Προτίμηση χρήστη. Ορίζει το χρώμα φόντου στο σύνολο
προτιμήσεων της σελίδας Χρώματα του παραθύρου διαλόγου
«Προτιμήσεις».

Συγκράτηση
δεδομένων

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν Λειτουργία
διατήρησης (δείτε παρακάτω) έχει οριστεί σε Χρονοκαθυστέρηση.
Λήξη χρονικού ορίου εξασθένισης. Οι παλιές κυματομορφές
σβήνουν έως ότου φτάσουν την Εξασθενημένη ένταση και στη
συνέχεια εξαφανίζονται.
Άπειρο. Οι παλιές κυματομορφές σβήνουν έως ότου φτάσουν
Εξασθενημένη ένταση και στη συνέχεια παραμένουν επ’ αόριστο,
εκτός κι αν αντικατασταθούν από νέες κυματομορφές.

Λειτουργία
διατήρησης
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Συχνότητα. Τα σημεία στην οθόνη απεικονίζονται με το χρώμα ή την
ένταση που εξαρτάται από τη συχνότητα των κυματομορφών που
περνούν από πάνω τους.
Χρονοκαθυστέρηση. Τα σημεία στην οθόνη απεικονίζονται με
πλήρη ένταση όταν περνάει από πάνω τους μια κυματομορφή και στη
συνέχεια σβήνουν βάσει της Εξασθενημένης ένταση. Η
συμπεριφορά τους στη συνέχεια εξαρτάται από τη ρύθμιση
Συγκράτηση δεδομένων (βλέπε παραπάνω).

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εγχειρίδιο χρήστη του PicoScope 6

7.5

137

Γραμμή εργαλείων πλοήγησης στο buffer
Η Γραμμή εργαλείων πλοήγησης στο buffer σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε
μια κυματομορφή από το buffer κυματομορφών.

Τι είναι το buffer κυματομορφών;
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει, το PicoScope ενδέχεται να αποθηκεύσει
περισσότερες από μία κυματομορφές στο buffer κυματομορφών. Όταν κάνετε κλικ στο
κουμπί Έναρξη ή αλλάζετε μια ρύθμιση καταγραφής, το PicoScope, πραγματοποιεί
εκκαθάριση του buffer και στη συνέχεια προσθέτει σε αυτό μια νέα κυματομορφή κάθε
φορά που η συσκευή παλμοσκοπίου καταγράφει δεδομένα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να
γεμίσει το buffer ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Διακοπή. Μπορείτε να περιορίσετε τον
αριθμό των κυματομορφών στο buffer σε έναν αριθμό από 1 έως 10.000
χρησιμοποιώντας τη σελίδα Γενικές προτιμήσεις.
Μπορείτε να επιθεωρήσετε τις κυματομορφές που αποθηκεύονται στο buffer με τα εξής
κουμπιά:
Κουμπί πρώτης κυματομορφής. Εμφάνιση κυματομορφής 1.
Κουμπί προηγούμενης κυματομορφής. Εμφάνιση της προηγούμενης
κυματομορφής στο buffer.
Δείκτης αριθμού κυματομορφής. Εμφανίζει ποια είναι η τρέχουσα
εμφανιζέμενη κυματομορφή και πόσες κυματομορφές υπάρχουν στο
buffer. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό στο πλαίσιο και να
πατήσετε Enter, και το PicoScope θα μεταβεί στην καθοριζόμενη
κυματομορφή.
Κουμπί επόμενης κυματομορφής. Εμφανίζει την επόμενη κυματομορφή
στο buffer.
Κουμπί τελευταίας κυματομορφής. Εμφανίζει την τελευταία
κυματομορφή στο buffer.
Κουμπί πλοήγησης στο buffer. Ανοίξτε το παράθυρο πλοήγησης στο
Buffer για γρήγορη επιλογή κυματομορφών buffer.
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Γραμμή εργαλείων μετρήσεων
Η Γραμμή εργαλείων μετρήσεων ελέγχει τον πίνακα μετρήσεων.

Περιέχει τα παρακάτω κουμπιά:
Προσθήκη μέτρησης
Προσθέτει μια σειρά στον πίνακα, και στη συνέχεια ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
«Προσθήκη μέτρησης».
Επεξεργασία μέτρησης
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία μέτρησης» για την τρέχουσα επιλεγμένη
μέτρηση. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε μια μέτρηση κάνοντας διπλό κλικ σε μια
σειρά του πίνακα μετρήσεων.
Διαγραφή μέτρησης
Διαγράφει την επιλεγμένη γραμμή από τον πίνακα μετρήσεων.

Χάρακες

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Ρυθμίσεις χάρακα» για
να ελέγξετε τη λειτουργία των χαράκων φάσης.

Αυτή η γραμμή εργαλείων κανονικά βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου του
προγράμματος, αλλά μπορεί να μετακινηθεί στο επάνω χρησιμοποιώντας το στοιχείο
ελέγχου Εργαλεία > Προτιμήσεις > Επιλογές > Κάτω γραμμή εργαλείων στην
κορυφή.
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Κουμπί γεννήτριας σημάτων
Το Κουμπί γεννήτριας σημάτων σας δίνει τη δυνατότητα να τη γεννήτρια σημάτων
δοκιμής της συσκευής παλμοσκοπίου, αν διαθέτει, ή αν οι ρυθμίσεις σήματος επείδειξης
του PicoScope είναι σε λειτουργία επίδειξης.

Αν το παλμοσκόπιό σας διαθέτει γεννήτρια σημάτων, τότε αν κάνετε κλικ στο κουμπί
Γεννήτρια σημάτων ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Γεννήτρια σημάτων».
Αν το παλμοσκόπιό σας είναι σε λειτουργία επίδειξης τότε αν κάνετε κλικ στο κουμπί
Γεννήτρια σημάτων ανοίγει το Μενού «Δοκιμαστικά σήματα».

7.7.1

Παράθυρο διαλόγου γεννήτριας σημάτων (συσκευές PicoScope)
Τοποθεσία:
Σκοπός:

Κουμπί γεννήτριας σημάτων

στη γραμμή εργαλείων

ελέγχει την ενσωματωμένη γεννήτρια σημάτων της συσκευής
παλμοσκοπίου

Δεν έχουν όλες οι συσκευές παλμοσκοπίου γεννήτρια σημάτων, και εκείνες που έχουν
διαφορετικά στοιχεία ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου της γεννήτριας σημάτων. Δείτε
τον Πίνακα χαρακτηριστικών συσκευής για λεπτομέρειες.
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Βασικά στοιχεία ελέγχου

Το σήμα είναι ενεργοποιημένο. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τη
γεννήτρια σημάτων.
Τύπος σήματος. Επιλέξτε τον τύπο σήματος που πρόκειται να παραχθεί. Η λίστα των
τύπων σήματος εξαρτάται από τις δυνατότητες της συσκευής παλμοσκοπίου.
Εισαγωγή. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου και σας δίνει τη
δυνατότητα να εισαγάγετε ένα αρχείο αυθαίρετης κυματομορφής. Το αρχείο θα
φορτωθεί στη γεννήτρια αυθαίρετων κυματομορφών και η γεννήτρια θα ενεργοποιηθεί.
Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο αν το παλμοσκόπιο διαθέτει γεννήτρια αυθαίρετων
κυματομορφών.
Αυθαίρετη. Ανοίγει το παράθυρο «Αυθαίρετη κυματομορφή». Αυτό το κουμπί
είναι διαθέσιμο μόνο αν το παλμοσκόπιο διαθέτει γεννήτρια αυθαίρετων
κυματομορφών.
Συχνότητα έναρξης. Πληκτρολογήστε σε αυτό το πλαίσιο ή χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά περιστροφής για να επιλέξετε τη συχνότητα. Αν η συσκευή παλμοσκοπίου
διαθέτει μια γεννήτρια σάρωσης συχνοτήτων, τότε αυτό το πλαίσιο ορίζει τη συχνότητα
έναρξης της σάρωσης.
Πλάτος. Το πλάτος της κυματομορφής με μέτρηση από κορυφή σε κορυφή. Για
παράδειγμα, αν το Πλάτος είναι 1 V και η μετατόπιση είναι 0 V, η έξοδος θα έχει μια
αρνητική κορυφή –0,5 V και μια θετική κορυφή +0,5 V.
Μετατόπιση. Η μέση τιμή του σήματος της κυματομορφής. Για παράδειγμα, όταν η
Μετατόπιση είναι 0 V, μια ημιτονοειδής ή τετραγωνική κυματομορφή θα έχει ίδιες
θετικές και αρνητικές τάσεις κορυφής.
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Στοιχεία ελέγχου σάρωσης
Η γεννήτρια σημάτων κανονικά παράγει μια σταθερή συχνότητα που ορίζεται στο
στοιχείο ελέγχου «Συχνότητα έναρξης». Σε λειτουργία σάρωσης, παράγει μια
συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ δύο καθορισμένων ορίων.

Ενεργό. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.
Τύπος σάρωσης. Καθορίζει την κατεύθυνση σάρωσης της συχνότητας.
Συχνότητα διακοπής. Σε λειτουργία σάρωσης, η γεννήτρια σταματά την αύξηση της
συχνότητας όταν φτάσει στη Συχνότητα διακοπής.
Προσαύξηση συχνότητας. Σε λειτουργία σάρωσης, η γεννήτρια αυξάνει ή μειώνει τη
συχνότητα κατά αυτόν τον βαθμό κάθε Χρονικό διάστημα προσαύξησης.
Χρονικό διάστημα προσαύξησης. Σε λειτουργία σάρωσης, η γεννήτρια αυξάνει ή
μειώνει τη συχνότητα κατά την Προσαύξηση συχνότητας κάθε φορά που τελειώνει το
διάστημα.
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Στοιχείο ελέγχου σκανδάλης
Η γεννήτρια σημάτων συνήθως λειτουργεί συνεχώς. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
σκανδάλης, η γεννήτρια σημάτων αναμένει για το καθορισμένο συμβάν πριν παράγει
ένα αποτέλεσμα εξόδου.

Ενεργό. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σκανδάλης της
γεννήτριας σημάτων.
Πηγή σκανδάλης. Καθορίζει το σήμα που θα χρησιμοποιηθεί ως σκανδάλη για τη
γεννήτρια σημάτων:
Παλμοσκόπιο. Η ίδια κατάσταση σκανδάλης που λειτουργεί ως σκανδάλη στο
παλμοσκόπιο.
Μη αυτόματο. Το κουμπί Σκανδάλη τώρα.
Εξωτερική είσοδος. Η είσοδος με τη σήμανση EXT (αν υπάρχει) επί της συσκευής
παλμοσκοπίου.
Τύπος. Η συνθήκη που πρέπει να πληρούται από το σήμα σκανδάλης:
Άνοδος. Η γεννήτρια σημάτων ενεργοποιείται όταν το σήμα σκανδάλης μεταβαίνει
από χαμηλό σε υψηλό.
Πτώση. Η γεννήτρια σημάτων ενεργοποιείται όταν το σήμα σκανδάλης μεταβαίνει
από υψηλό σε χαμηλό.
Πύλη υψηλό. Η γεννήτρια σημάτων ενεργοποιείται κάθε φορά που το σήμα
σκανδάλης είναι υψηλό.
Πύλη χαμηλό. Η γεννήτρια σημάτων ενεργοποιείται κάθε φορά που το σήμα
σκανδάλης είναι χαμηλό.
Κύκλοι ανά σκανδάλη. Ο αριθμός των κύκλων της καθορισμένης κυματομορφής που
παράγεται κάθε φορά που ενεργοποιείται η γεννήτρια. Αν ο τύπος σκανδάλης είναι
Πύλη υψηλό ή Πύλη χαμηλό, η γεννήτρια θα σταματήσει όταν το σήμα της πύλης
είναι ανενεργό, ακόμη και αν δεν έχει δημιουργηθεί ο απαιτούμενος αριθμός κύκλων.
Όριο. Διαθέσιμο μόνο όταν το Πηγή σκανδάλης είναι Εξωτερική είσοδος. Ρυθμίζει τη
στάθμη τάσης που χρησιμοποιείται για διαφοροποίηση μεταξύ των υψηλής και χαμηλής
κατάστασης του σήματος σκανδάλης.
Μη αυτόματη σκανδάλη. Διαθέσιμο μόνο όταν το Πηγή σκανδάλης είναι Μη
αυτόματο. Αν ο τύπος είναι Άνοδος ή Κάθοδος, το πάτημα αυτό του κουμπιού
ενεργοποιεί τη γεννήτρια σημάτων για την παραγωγή του καθορισμένου αριθμού
κύκλων. Αν ο τύπος είναι Πύλη υψηλό ή Πύλη χαμηλό, το πάτημα αυτού του
κουμπιού ενεργοποιεί τη γεννήτρια σημάτων που παράγει κύκλους επ’ αόριστον το
διακόπτει.
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Παράθυρο διαλόγου γεννήτριας σημάτων (USB DrDAQ)
Τοποθεσία:

Σκοπός:

Κουμπί γεννήτριας σημάτων
USB DrDAQ

στη Γραμμή εργαλείων καναλιών

ελέγχει την ενσωματωμένη γεννήτρια σημάτων USB DrDAQ

Παράθυρο διαλόγου
γεννήτριας σημάτων του
USB DrDAQ

Βασικά στοιχεία ελέγχου
Το σήμα είναι ενεργοποιημένο. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για
να ενεργοποιήσετε τη γεννήτρια σημάτων.
Τύπος σήματος. Επιλέξτε το σχήμα της κυματομορφής που θα
δημιουργηθεί.
Αυθαίρετη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Αυθαίρετη
κυματομορφή», δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ορίσετε το
σχήμα που θέλετε.
Συχνότητα. Πληκτρολογήστε σε αυτό το πλαίσιο ή
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά περιστροφής για να επιλέξετε τη
συχνότητα της κυματομορφής εξόδου.
Πλάτος. Το πλάτος της κυματομορφής με μέτρηση από κορυφή
σε κορυφή. Για παράδειγμα, αν το Πλάτος είναι 1 V και η
Μετατόπιση είναι 0 V, η έξοδος θα έχει μια αρνητική κορυφή
-0,5 V και μια θετική κορυφή +0,5 V.
Μετατόπιση. Η μέση τιμή του σήματος της κυματομορφής. Για
παράδειγμα, όταν η Μετατόπιση είναι 0 V, μια ημιτονοειδής ή
τετραγωνική κυματομορφή θα έχει ίδιες θετικές και αρνητικές
τάσεις κορυφής.
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Αρχεία αυθαίρετων κυματομορφών
Ορισμένα παλμοσκόπια PicoScope για προσωπικό υπολογιστή διαθέτουν μια γεννήτρια
αυθαίρετων κυματομορφών (AWG), που ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας το παράθυρο
διαλόγου «Γεννήτρια σημάτων». PicoScope μπορεί να προγραμματίσει το AWG με
μια τυπική κυματομορφή, όπως ένα ημιτονοειδές ή τετραγωνικό κύμα, ή μια αυθαίρετη
κυματομορφή που δημιουργείτε εσείς ή εισάγετε από ένα αρχείο κειμένου.
Ένα αρχείο κειμένου για PicoScope 6 είναι μια λίστα με δεκαδικές τιμές κινητής
υποδιαστολής, όπως στο παράδειγμα:
0,0
0,3
0,9
0,6
0,6
0,0
-0,3
0,0
0,0
0,0

®

Το αρχείο μπορεί να έχει από 10 έως 8192 τιμές, όσες απαιτούνται για τον καθορισμό
της κυματομορφής. Κάθε γραμμή μπορεί να έχει περισσότερες από μία τιμές, σε αυτήν
την περίπτωση όμως οι τιμές πρέπει να διαχωρίζονται με στηλοθέτες ή κόμματα.
Οι τιμές είναι δείγματα μεταξύ -1,0 και 1,0 και πρέπει να απέχουν εξίσου χρονικά. Η
έξοδος κλιμακώνεται σε το πλάτος που έχει επιλεγεί στο παράθυρο διαλόγου «Γεννήτρια
σημάτων» και αν χρειάζεται προστίθεται η επιλεγμένη μετατόπιση. Για παράδειγμα, αν
το πλάτος της γεννήτριας σημάτων έχει οριστεί σε «1 V» και η μετατόπιση σε «0 V»,
τότε η τιμή δείγματος -1.0 αντιστοιχεί σε έξοδο -1,0 V και δείγμα +1,0 που αντιστοιχεί
σε έξοδο +1,0 V.
Το αρχείο πρέπει να περιέχει ακριβώς έναν κύκλο κυματομορφής, που στη συνέχεια θα
γίνει αναπαραγωγή της στην ταχύτητα που καθορίζεται στο παράθυρο διαλόγου
«Γεννήτρια σημάτων». Στο παραπάνω παράδειγμα, η γεννήτρια σημάτων ρυθμίστηκε
σε 1 kHz, έτσι ώστε ένας κύκλος της κυματομορφής να διαρκεί 1 ms. Υπάρχουν
10 δείγματα στην κυματομορφή, έτσι ώστε κάθε δείγμα να διαρκεί 0,1 ms.
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Παράθυρο γεννήτριας αυθαίρετων κυματομορφών
Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου γεννήτριας σημάτων > Αυθαίρετο

Σκοπός:

σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε, επεξεργάζεστε, σχεδιάζετε και
εξάγετε αυθαίρετες κυματομορφές για φόρτωση στη γεννήτρια
αυθαίρετων κυματομορφών του παλμοσκοπίου. Μπορείτε επίσης να
κάνετε εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφή CSV για χρήση σε
άλλες εφαρμογές.

Από τη στιγμή που εμφανιστεί στην οθόνη η κυματομορφή που θέλετε, κάντε κλικ στο
κουμπί ΟΚ ή Εφαρμογή για να ξεκινήσετε τη χρήση της.
Κουμπιά γραμμής εργαλείων
Εισαγωγή από κανάλι. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
«Εισαγωγή από κανάλι», που σας δίνει τη δυνατότητα να
αντιγράψετε μια κυματομορφή από το παλμοσκόπιο στο
παράθυρο αυθαίρετων κυματομορφών.
Εισαγωγή. Εμφανίζει μια ανοικτό παράθυρο διαλόγου που
σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε μια αυθαίρετη
κυματομορφή από ένα αρχείο κειμένου.
Εξαγωγή. Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση
ως που σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε μια αυθαίρετη
κυματομορφή από ένα αρχείο κειμένου.
Ελεύθερη σχεδίαση. Μεταβαίνει σε λειτουργία ελεύθερης
σχεδίασης στην οποία μπορείτε να σχεδιάσετε οποιοδήποτε
σχήμα κυματομορφής χρησιμοποιώντας το ποντίκι.
Σχεδίαση ευθείας γραμμής. Μεταβαίνει σε λειτουργία
ευθείας γραμμής, στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ στην
κυματομορφή για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή από το
προηγούμενο σημείο. Για να ξεκινήσετε μια νέα σειρά
γραμμών, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Δείγματα. Ο αριθμός των δειγμάτων στην αυθαίρετη
κυματομορφή. Κάθε δείγμα αντιπροσωπεύει την τιμή του
σήματος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, και τα δείγματα
έχουν ίση χρονική απόσταση μεταξύ τους. Για παράδειγμα,
αν υπάρχουν 1024 δείγματα και η γεννήτρια αυθαίρετων
κυματομορφών έχει ρυθμιστεί για αναπαραγωγή στο 1 kHz,
τότε κάθε δείγμα αντιπροσωπεύει (1/1 kHz ÷ 1024) ή
περίπου 0,98 μικροδευτερόλεπτα.
Ροή bit. Σχεδιάζει μια ακολουθία bit ανάλογα με τα δυαδικά
ή δεκαεξαδικά δεδομένα που καθορίζετε. Το χαμηλό και
υψηλό επίπεδο λογικής είναι ρυθμιζόμενο.
Εκκαθάριση. Διαγράφει την αυθαίρετη κυματομορφή.
Κανονικοποίηση. Προσαρμόζει την κυματομορφή
κατακόρυφα έτσι ώστε να καταλαμβάνει το πλήρες εύρος
[- 1, + 1].
Αναίρεση και Επανάληψη. Το κουμπί «Αναίρεση»
αντιστρέφει την τελευταία αλλαγή που κάνατε στην
αυθαίρετη κυματομορφή. Το κουμπί «Επανάληψη»
αντιστρέφει την τελευταία ενέργεια του κουμπιού
«Αναίρεση».
Εργαλεία ζουμ. Για να κάνετε ζουμ στον άξονα του χρόνου,
μεγέθυνση ή σμίκρυνση, κάντε κλικ στο κουμπί ζουμ "+" ή
"-" και στη συνέχεια κάντε κλικ στην περιοχή της
κυματομορφής. Κάντε κλικ στο κουμπί «100%» για
επαναφορά του άξονα του χρόνου στην αρχική κλίμακα.
Ρυθμίσεις κυματομορφής
Τυπικά σχήματα κυματομορφής. Σχεδιάστε μια τυπική
κυματομορφή με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στα
αριθμητικά στοιχεία ελέγχου κάτω από τη γραμμή εργαλείων.
Η τρέχουσα κυματομορφής θα διαγραφεί.
Κύκλοι. Ο αριθμός των κύκλων να σχεδιάσετε. Αυτό το
στοιχείο ελέγχου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα
κουμπιά τυπικών σχημάτων κυματομορφής. Επιλέξτε ένα
από τα τυπικά σχήματα κυματομορφής και μετά εισαγάγετε
τον αριθμό των κύκλων, και το PicoScope θα σχεδιάσει τον
απαιτούμενο αριθμό κύκλων της κυματομορφής.
Ελάχιστο. Όταν πατηθεί ένα από τα κουμπιά τυπικών
σχημάτων κυματομορφής, το εκάστοτε στοιχείο ελέγχου
ρυθμίζει την ελάχιστη στάθμη σήματος.
Μέγιστο. Όταν πατηθεί ένα από τα κουμπιά τυπικών
σχημάτων κυματομορφής, το εκάστοτε στοιχεία ελέγχου
ρυθμίζει τη μέγιστη στάθμη σήματος.
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Κύκλος λειτουργίας. Όταν επιλέγεται μια τετραγωνική,
τριγωνική ή διακλινής κυματομορφή χρησιμοποιώντας ένα
από τα κουμπιά τυπικών σχημάτων κυματομορφής, το
εκάστοτε στοιχείο ελέγχου ρυθμίζει τον κύκλο λειτουργίας
του σήματος. Ως κύκλος λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος για
τον οποίο το σήμα παραμένει πάνω από τα μηδέν βολτ
διαιρούμενος με τον συνολικός χρόνο του κύκλου. Έτσι, ένα
συμμετρικό τετραγωνικό ή τριγωνικό κύμα έχει κύκλος
λειτουργίας 50%. Η μείωση των κύκλων λειτουργίας
μικραίνει το θετικό μέρος του κύκλου και επιμηκύνει το
αρνητικό μέρος, και η αύξηση του κύκλου λειτουργίας έχει το
αντίθετο αποτέλεσμα.

Άλλα κουμπιά
OK

Αντιγράφει την κυματομορφή από το γραφικό επεξεργαστή
στη γεννήτρια αυθαίρετων κυματομορφών και επαναφέρει
στο κύριο παράθυρο του PicoScope.

Εφαρμογή

Αντιγράφει την κυματομορφή από το γραφικό επεξεργαστή
στη γεννήτρια αυθαίρετων κυματομορφών και παραμένει
στο παράθυρο της γεννήτριας αυθαίρετων
κυματομορφών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Εισαγωγή από ένα παράθυρο διαλόγου καναλιού
Παράθυρο αυθαίρετης κυματομορφής > κουμπί εισαγωγής από ένα
Τοποθεσία:
κανάλι (
Σκοπός:

)

σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε καταγραμμένα δεδομένα από
ένα κανάλι παλμοσκοπίου στο παράθυρο Αυθαίρετη κυματομορφή

Επιλογή καναλιού:

Μπορείτε να εισαγάγετε την τελευταία κυματομορφή από
οποιοδήποτε διαθέσιμο κανάλι.

Επιλογή δειγμάτων: Από προεπιλογή, γίνεται εισαγωγή του συνόλου της
καταγραφής. Αυτό το στοιχείο ελέγχου σάς δίνει τη δυνατότητα
να ορίσετε ένα υποσύνολο της καταγραφής, είτε μεταξύ
καθορισμένων αριθμών δειγμάτων είτε μεταξύ χαράκων. Το
υποσύνολο θα είναι κλιμακωμένο για να ταιριάζει με τον αριθμό
των δειγμάτων που καθορίζονται στο στοιχείο ελέγχου
Δείγματα στο παράθυρο Αυθαίρετη κυματομορφή.
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Μενού «Δοκιμαστικά σήματα»
Τοποθεσία:

έναρξη PicoScope χωρίς συνδεδεμένη συσκευή παλμοσκοπίου
> Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης συσκευής
> επιλέξτε «συσκευή επίδειξης»
> Κουμπί γεννήτριας σημάτων

Σκοπός:

σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε δοκιμαστικά σήματα, έτσι ώστε να
μπορείτε να πειραματιστείτε με το PicoScope όταν δεν υπάρχει
συνδεδεμένη συσκευή παλμοσκοπίου

Όταν κάνετε κλικ στο Κουμπί γεννήτριας σημάτων
, εμφανίζεται μια
αναπτυσσόμενη λίστα με όλα τα διαθέσιμα κανάλια της συσκευής επίδειξης, όπως αυτό:

Κάντε κλικ σε ένα από τα κανάλια για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου
«Δοκιμαστικά σήματα», που θα σας δώσει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα σήμα
από αυτό κανάλι.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Παράθυρο διαλόγου «Δοκιμαστικά σήματα»
Τοποθεσία:

έναρξη PicoScope χωρίς συνδεδεμένη συσκευή παλμοσκοπίου
> Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης συσκευής
> επιλέξτε συσκευή «επίδειξης»
> Κουμπί γεννήτριας σημάτων (
> επιλογή καναλιού

Σκοπός:

)

ελέγχει ένα κανάλι της πηγής σήματος «επίδειξης», ένα χαρακτηριστικό
του PicoScope που δημιουργεί ποικιλία σήματα δοκιμής για την
προσομοίωση μιας συσκευής παλμοσκοπίου

Το σήμα είναι ενεργοποιημένο: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να
ενεργοποιήσετε την πηγή σήματος επίδειξης.
Τύπος σήματος: Επιλέξτε από μια λίστα τυπικών σημάτων.
Αυθαίρετη κυματομορφή: Ανοίγει τον επεξεργαστή αυθαίρετων
κυματομορφών.
Συχνότητα: Εισαγάγετε την επιθυμητή συχνότητα σε hertz ή
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά περιστροφής.
Πλάτος: Εισαγάγετε το επιθυμητό πλάτος ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
περιστροφής.
Μετατόπιση: Εισαγάγετε έναν αριθμό για να προσθέσετε μια
μετατόπιση DC στο σήμα επίδειξης. Από προεπιλογή, τα σήματα της
επίδειξης έχουν μέση τιμή μηδέν βολτ.
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Γραμμή εργαλείων «Έναρξη/Διακοπή»
Η Γραμμή εργαλείων «Έναρξη/Διακοπή» σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε
και να σταματήσετε τη συσκευή παλμοσκοπίου. Κάντε κλικ οπουδήποτε στη γραμμή
εργαλείων, ή πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη/Διακοπή» στο πληκτρολόγιο (από
προεπιλογή, το πλήκτρο διαστήματος), για έναρξη ή διακοπή δειγματοληψίας.

Εικονίδιο έναρξης. Επισημαίνεται αν το παλμοσκόπιο πραγματοποιεί
δειγματοληψία.
Εικονίδιο διακοπής. Επισημαίνεται αν έχει γίνει διακοπή του παλμοσκοπίου.
Αυτή η γραμμή εργαλείων κανονικά βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου του
προγράμματος, αλλά μπορεί να μετακινηθεί στο επάνω χρησιμοποιώντας το στοιχείο
ελέγχου Εργαλεία > Προτιμήσεις > Επιλογές > Κάτω γραμμή εργαλείων στην
κορυφή.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Γραμμή εργαλείων σκανδάλης
Η γραμμή εργαλείων σκανδάλης ρυθμίζει πότε η συσκευή παλμοσκοπίου θα
ξεκινήσει την καταγραφή δεδομένων. Δείτε επίσης: Σκανδάλη.

Λειτουργία σκανδάλης. Η λίστα των διαθέσιμες λειτουργίες
ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του συσκευής παλμοσκοπίου που
χρησιμοποιείτε.
Κανένα: Το PicoScope λαμβάνει τις κυματομορφές επανειλημμένα
χωρίς να αναμένει ένα σήμα για ενεργοποίηση σκανδάλης.
Αυτόματο: Το PicoScope περιμένει ένα συμβάν σκανδάλης πριν από
την καταγραφή δεδομένων. Αν δεν υπάρχει κανένα συμβάν
σκανδάλης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, καταγράφει
δεδομένων ούτως ή άλλως. Επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία,
μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί διακοπής. Η «αυτόματη» λειτουργία
δεν ορίζει αυτόματα το επίπεδο σκανδάλης.
Επανάληψη: Το PicoScope περιμένει επ’ αόριστον για ένα συμβάν
σκανδάλης πριν από την εμφάνιση δεδομένων. Επαναλαμβάνει αυτή
τη διαδικασία, μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί διακοπής. Αν δεν
υπάρχει κάποιο συμβάν σκανδάλης, το PicoScope δεν εμφανίζει
τίποτα.
Μονό: Το PicoScope αναμένει για ένα συμβάν σκανδάλης και στη
συνέχεια διακόπτει τη δειγματοληψία. Για να κάνετε το PicoScope να
επαναλάβει αυτή τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Η
σκανδάλη Μονό είναι ο μόνος τύπος που δίνει τη δυνατότητα έτσι
ώστε μία καταγραφή να γεμίζει το σύνολο του buffer μνήμης.
Γρήγορη: Το PicoScope καθοδηγεί τη συσκευή παλμοσκοπίου στη
λήψη μιας ακολουθίας κυματομορφών με την ελάχιστη δυνατή
καθυστέρηση μεταξύ τους. Η οθόνη δεν ενημερώνεται, μέχρι να έχει
καταγραφεί και η τελευταία κυματομορφή στην ακολουθία. Αφού
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μπορείτε να περιηγηθείτε στις
κυματομορφές χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων
πλοήγησης στο buffer.
Σημείωση: η ταχεία σκανδάλη είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες
συσκευές (δείτε τον πίνακα χαρακτηριστικών συσκευής) και σε
ταχύτερες βάσεις χρόνου.
ETS: Ισοδύναμος χρόνος δειγματοληψίας. Το PicoScope καταγράφει
πολλούς κύκλους ενός επαναλαμβανόμενου σήματος, στη συνέχεια
συνδυάζει τα αποτελέσματα για να παράγει μία ενιαία κυματομορφή
με υψηλότερη χρονική ανάλυση από ό,τι είναι δυνατόν με μία και
μόνο καταγραφή. Για ακριβή αποτελέσματα, το σήμα πρέπει να είναι
απόλυτα επαναλαμβανόμενο και τη σκανδάλη σταθερή. Το ETS δεν
είναι διαθέσιμο σε παλμοσκόπια μικτού σήματος όταν είναι
ενεργοποιημένα ψηφιακά κανάλια.
Αν επιλέξετε ETS όταν είναι ενεργοποιημένος ένας τύπος σύνθετης
σκανδάλης, ο τύπος σκανδάλης θα επανέλθει σε Απλό άκρο και το
κουμπί Σύνθετες σκανδάλες θα απενεργοποιηθεί.
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Σύνθετες σκανδάλες. Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο
διαλόγου «Σύνθετες σκανδάλες», που σας δίνει επιπλέον τύπους
σκανδάλης εκτός από τη σκανδάλη απλού άκρου. Αν αυτό το κουμπί
είναι απενεργοποιημένο, οφείλεται στο ότι έχετε επιλέξει Κανένα ή
ETS στο στοιχείο ελέγχου λειτουργίας σκανδάλης ή επειδή η
συσκευή παλμοσκοπίου δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Για να
ενεργοποιήσετε το κουμπί Σύνθετες σκανδάλες, ρυθμίστε το
στοιχείο έλεγχο σε άλλη λειτουργία σκανδάλης, όπως Αυτόματα,
Επανάληψη ή Μονό.
Πηγή σκανδάλης. Αυτό είναι το κανάλι που παρακολουθεί το
PicoScope για τη συνθήκη σκανδάλης.
Ανερχόμενο άκρο. Κάντε κλικ για σκανδάλη στο ανερχόμενο άκρο
της κυματομορφής.
Κατερχόμενο άκρο. Κάντε κλικ για σκανδάλη στο κατερχόμενο
άκρο της κυματομορφής.
Επίπεδο σκανδάλης. Ρυθμίζει το επίπεδο σκανδάλης. Μπορείτε
επίσης να ρυθμίσετε το επίπεδο σκανδάλης σύροντας τον δείκτη
σκανδάλης πάνω η κάτω στην οθόνη.
Χρόνος πριν τη σκανδάλη (0% έως 100%). Αυτή η παράμετρος
ελέγχει κατά πόσο η κυματομορφή εμφανίζεται πριν από το σημείο
σκανδάλης. Η προεπιλογή είναι 50%, το οποίο σημαίνει ότι ο δείκτης
σκανδάλης βρίσκεται στη μέση της οθόνης. Μπορείτε επίσης να
ελέγξετε αυτήν την παράμετρο, σύροντας τον δείκτη σκανδάλης
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Ενεργοποίηση καθυστέρησης μετά τη σκανδάλη. Κάντε κλικ σε
αυτό το κουμπί για την εναλλαγή του στοιχείου ελέγχου
«Καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη» (βλέπε επόμενο).
Καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη. Η καθυστέρηση μετά τη
σκανδάλη είναι ο χρόνος που PicoScope αναμένει μετά το σημείο
σκανδάλης για να προχωρήσει σε δειγματοληψία. Μπορείτε επίσης να
τροποποιήσετε αυτήν την παράμετρο, σύροντας το δείκτη
ενεργοποίησης ενώ είναι ενεργοποιημένο το κουμπί
«Ενεργοποίηση καθυστέρησης μετά τη σκανδάλη». Καθώς
μετακινείτε τον δείκτη, θα δείτε να εμφανίζεται για λίγο το βέλος
μετά τη σκανδάλη. Για να λειτουργήσει αυτό το στοιχείο ελέγχου, θα
πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι το ο κουμπί «Ενεργοποίηση
καθυστέρησης μετά τη σκανδάλη» είναι ενεργοποιημένο.
Ανατρέξτε στο θέμα αναφοράς «Χρονισμός σκανδάλης» για
πληροφορίες σχετικά με πώς αλληλεπιδρούν τα στοιχεία ελέγχου
«Χρόνος πριν τη σκανδάλη» και «Καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη».
Γρήγορες καταγραφές. Σε λειτουργία ταχείας σκανδάλης, αυτός
είναι ο αριθμός κυματομορφών που θα καταγραφεί σε ακολουθία. Θα
καταγραφούν με τον λιγότερο δυνατό νεκρό χρόνο μεταξύ τους.
Αυτή η γραμμή εργαλείων βρίσκεται κανονικά στο κάτω μέρος του παραθύρου του
προγράμματος, αλλά μπορεί να μετακινηθεί στο επάνω μέρος με το στοιχείο ελέγχου
Μετακίνηση γραμμής εργαλείων σκανδάλης στην κορυφή από το Εργαλεία >
Προτιμήσεις > Επιλογές.
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Παράθυρο διαλόγου «Σύνθετες σκανδάλες»
Τοποθεσία:

Γραμμή εργαλείων σκανδάλης > κουμπί «Σύνθετες σκανδάλες»
(

Σκοπός:

)

σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε πιο σύνθετους τύπους σκανδάλης από
τις σκανδάλες απλού άκρου

Λίστα με τύπους σύνθετη σκανδάλης. Αυτό
το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει όλους τις
διαθέσιμους τύπους σύνθετη σκανδάλης. Κάντε
κλικ στην απαιτούμενη συνθήκη, και θα
εμφανιστεί ένα διάγραμμα και μια περιγραφή
στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου.
Αν οι σκανδάλες ETS είναι ενεργοποιημένα στη
γραμμής εργαλείων σκανδάλης, στη συνέχεια,
η επιλογή οποιουδήποτε τύπου σκανδάλης
εκτός από Απλό άκρο απενεργοποιεί τη
λειτουργία ETS.
Επιλογές σύνθετης σκανδάλης. Οι
διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο
σκανδάλης που επιλέξατε. Δείτε τη Λίστα με
τύπους σύνθετη σκανδάλης. Οδηγίες και
διαγράμματα εμφανίζονται επίσης στο
παράθυρο διαλόγου.
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Τύποι σύνθετη σκανδάλης
Οι τύποι σύνθετη σκανδάλης μπορεί να ενεργοποιηθούν από το παράθυρο
διαλόγου «Σύνθετες σκανδάλες».
Για όλους τους τύπους σκανδάλης εκτός από ψηφιακό, το πρώτο βήμα είναι να
επιλέξετε ποιο σήμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το εύρος ως σκανδάλη. Επομένως,
ορίστε το Πηγή είτε σε A, B, Ext είτε σε AuxIO. Αυτά τα ονόματα που αντιστοιχούν
στις υποδοχές εισόδου BNC της συσκευής παλμοσκοπίου. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν
από τους παρακάτω τύπους σκανδάλης.
Απλό άκρο. Αυτός ο τύπος παρέχει τις ίδιες σκανδάλες άκρου Ανόδου και
Καθόδου που είναι διαθέσιμα από τη Γραμμή εργαλείων σκανδάλης.
Περιλαμβάνεται σε αυτό το παράθυρο διαλόγου ως μια εναλλακτική μέθοδος
ρύθμισης της σκανδάλης απλού άκρου.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Όριο σκανδάλης ενώ βρίσκεστε στο παράθυρο
διαλόγου «Σύνθετες σκανδάλες», ή εναλλακτικά μπορείτε να σύρετε τον
δείκτη σκανδάλης στην προβολή παλμοσκοπίου.
Αυτό είναι ο μόνος τύπος σκανδάλης που είναι συμβατός με τη λειτουργία ETS.
Ανώτερο άκρο. Αυτός ο τύπος σκανδάλης προσθέτει μία επιπλέον σκανδάλη
άκρου ανόδου ή καθόδου και υστέρηση, στη σκανδάλη απλού άκρου. Η
επιλογή ανόδου ή καθόδου προκαλεί σκανδάλες και στα δύο άκρα μιας
κυματομορφής, και είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση παλμών και των δύο
πολικοτήτων ταυτόχρονα. Η Υστέρηση περιγράφεται σε ξεχωριστό θέμα.
Παράθυρο. Αυτός ο τύπος σκανδάλης ανιχνεύει πότε το σήμα εισέρχεται ή
εξέρχεται από ένα καθορισμένο παράθυρο τάσης. Το στοιχεία ελέγχου
κατεύθυνσης καθορίζει αν η σκανδάλη θα πρέπει να ανιχνεύει το σήμα που
εισέρχεται στο παράθυρο, να το αφήνει, ή και τα δύο. Το Όριο 1 και το Όριο 2
είναι τα άνω και κάτω όρια τάσης του παραθύρου. Η σειρά με την οποία
καθορίζετε τις δύο τάσεις δεν έχει σημασία. Η Υστέρηση μπορεί να ρυθμιστεί
για να μειωθεί ο αριθμός με ψευδείς σκανδάλες σε ένα σήμα με πολύ θόρυβο,
και περιγράφεται σε ένα ξεχωριστό θέμα.
Εύρος παλμού. Αυτός ο τύπος σκανδάλης ανιχνεύει παλμούς καθορισμένου
πλάτους.
Πρώτα πρέπει να ορίσετε την Κατεύθυνση παλμού θετική ή αρνητική
σύμφωνα με την πολικότητα του παλμού που σας ενδιαφέρει.
Στη συνέχεια, ορίστε μία από τις τέσσερις επιλογές συνθήκης:
Το Μεγαλύτερο από προκαλεί σκανδάλη σε παλμούς μεγαλύτερου
πλάτους από τον καθορισμένο χρόνο.
Το Λιγότερο από προκαλεί σκανδάλη σε παλμούς μικρότερου πλάτους
(χρήσιμο για την εύρεση δυσλειτουργιών).
Το Εσωτερικό χρονικό εύρος ενεργοποιείται σε παλμούς μεγαλύτερου
πλάτους από το Ώρα 1 αλλά μικρότερου από το Ώρα 2 (χρήσιμο για την
εύρεση παλμών που πληρούν μια συγκεκριμένη προδιαγραφή).
Το Εξωτερικό χρονικό εύρος κάνει το αντίθετο: ενεργοποιείται σε
παλμούς που είτε είναι μικρότερου πλάτος από το Ώρα 1 είτε
μεγαλύτερου από το Ώρα 2 (χρήσιμο για την εύρεση παλμών που
παραβιάζουν μια συγκεκριμένη προδιαγραφή).
Στη συνέχεια, ορίστε τη σκανδάλη Όριο σε βολτ ή άλλες μονάδες, ή σύρετε το
Δείκτη σκανδάλης στην προβολή παλμοσκοπίου.
Τέλος, ρυθμίστε το Ώρα 1 (και Ώρα 2 αν υφίσταται) για να καθοριστεί το εύρος
παλμού.
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Διάστημα. Αυτός ο τύπος σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε δύο
διαδοχικά άκρα της ίδιας πολικότητας, που χωρίζονται από ένα καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
Πρώτα πρέπει να ορίσετε το Άκρο έναρξης ως Άνοδος ή Κάθοδος σύμφωνα
με την πολικότητα των άκρων που σας ενδιαφέρουν.
Στη συνέχεια, ορίστε μία από τις τέσσερις επιλογές συνθήκης:
Το Μεγαλύτερο από ενεργοποιείται όταν το δεύτερο άκρο λαμβάνει
χώρα αργότερα από την Ώρα 1 μετά το πρώτο άκρο (χρήσιμο για την
ανίχνευση συμβάντων που λείπουν).
Το Μικρότερο από ενεργοποιείται όταν το δεύτερο άκρο λαμβάνει χώρα
νωρίτερα από την Ώρα 1 μετά το πρώτο άκρο (χρήσιμο για την
ανίχνευση χρονικών παραβιάσεων και ψεύτικων άκρων).
Το εσωτερικό χρονικό εύρος ενεργοποιείται όταν το δεύτερο άκρο
λαμβάνει χώρα αργότερα από την Ώρα 1 μετά το πρώτο άκρο και
νωρίτερα από την Ώρα 2 (χρήσιμο για την ανίχνευση έγκυρων άκρων).
Το εξωτερικό χρονικό εύρος ενεργοποιείται όταν το δεύτερο άκρο
λαμβάνει χώρα νωρίτερα από την Ώρα 1 μετά το πρώτο άκρο ή αργότερα
από την Ώρα 2 (χρήσιμο για την ανίχνευση ψεύτικων άκρων).
Τέλος, ρυθμίστε το Ώρα 1 (και Ώρα 2 αν υφίσταται) για να καθοριστεί το
χρονικό διάστημα.
Παράθυρο εύρους παλμού. Αυτό είναι ένας συνδυασμός της σκανδάλης
παραθύρου και της σκανδάλης πλάτους παλμού. Ανιχνεύει πότε το σήμα
εισέρχεται ή εξέρχεται από ένα καθορισμένο εύρος τάσης για μια καθορισμένη
χρονική περίοδο.
Απώλεια επιπέδου. Ανιχνεύει ένα άκρο που ακολουθείται από ένα καθορισμένο
χρονικό διάστημα χωρίς άκρα. Είναι χρήσιμο για την ενεργοποίηση στο τέλος
μιας παλμοσειράς.
Απώλεια παραθύρου. Αυτό είναι ένας συνδυασμός της σκανδάλης παραθύρου
και της σκανδάλης απώλειας. Ανιχνεύει πότε το σήμα εισέρχεται σε καθορισμένο
εύρος τάσης και παραμένει εκεί για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό είναι
χρήσιμο όταν ένα σήμα έχει κολλήσει σε μια συγκεκριμένη τάση.
Ελλιπής. Εντοπίζει έναν παλμό που περνάει ένα όριο και στη συνέχεια πέφτει
κάτω από το ίδιο όριο χωρίς να υπερβεί το δεύτερο όριο. Συνήθως
χρησιμοποιείται για την εύρεση παλμών που δεν φτάνουν σε ένα έγκυρο επίπεδο
λογικής.
Ψηφιακός. (Μόνο για συσκευές ΥΑΣ) Ενεργοποιείται με έναν συνδυασμό της
κατάστασης των ψηφιακών εισόδων μια μετάβαση (άκρη) σε μία ψηφιακή
είσοδο. Δείτε Ψηφιακή σκανδάλη.
Λογική. Ανιχνεύει έναν λογικό συνδυασμό των εισόδων του παλμοσκοπίου. Οι
συνθήκες που μπορεί να εφαρμοστούν σε κάθε είσοδο ποικίλλουν: οι αναλογικές
είσοδοι μπορούν να λειτουργούν υπό όρους άκρου, επιπέδου ή παραθύρου. Οι
είσοδοι EXT και D15...D0 (αν υπάρχουν) λειτουργούν υπό όρους επιπέδου με
μεταβλητό όριο. Η είσοδος AUXIO λειτουργεί υπό όρους επιπέδου με σταθερό
όριο TTL. Δείτε το Σκανδάλη λογικής.
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Υστέρηση
Η υστέρηση είναι ένα χαρακτηριστικό των τύπων σύνθετης σκανδάλισης στο
PicoScope 6 που μειώνει την ψευδή σκανδάλιση σε θορυβώδη σήματα. Όταν η
υστέρηση είναι ενεργοποιημένη, μια δεύτερη τάση ορίου σκανδάλισης χρησιμοποιείται
εκτός από το κύριο όριο σκανδάλισης. Η σκανδάλιση ενεργοποιείται μόνο όταν το σήμα
περνάει τα δύο όρια με τη σωστή σειρά. Το πρώτο όριο οπλίζει τη σκανδάλη, και το
δεύτερο την πυροδοτεί. Ένα παράδειγμα θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς
λειτουργεί.

Θορυβώδες σήμα ένα μονό όριο

Λάβετε υπόψη το παραπάνω πολύ θορυβώδες σήμα. Είναι δύσκολο να προκληθεί
αξιόπιστα σκανδάλιση με αυτό το σήμα με μια κανονική σκανδάλη ανερχόμενου άκρου
επειδή περνάει το όριο σκανδάλισης, η κόκκινη γραμμή σε αυτή την εικόνα, πολλές
φορές σε έναν κύκλο. Αν μεγεθύνετε στα σημεία του σήματος με επισήμανση, θα δείτε
πώς μπορεί να βοηθήσει η υστέρηση.

Θορυβώδες σήμα με όριο υστέρησης

Σε αυτές τις μεγεθυσμένες προβολές, το αρχικό όριο είναι η κάτω κόκκινη γραμμή. Η
άνω κόκκινη γραμμή είναι το δεύτερο όριο που χρησιμοποιείται από τη σκανδάλη
υστέρησης.
Το σήμα περνάει από το χαμηλότερο όριο στο (1) και (2), οπλίζει τη σκανδάλη, αλλά
δεν την πυροδοτεί. Στο (3) το σήμα περνάει τελικά από το άνω όριο, πυροδοτώντας τη
σκανδάλη. Στο κατερχόμενο άκρο του σήματος, στο (4) και (5), τα ανοδικά άκρα
πλαμών θορύβου κάνουν το σήμα να περάσει το άνω και κάτω όριο, αλλά σε λάθος
σειρά, έτσι η σκανδάλη δεν είναι οπλισμένη και δεν πυροδοτείται. Έτσι η σκανδάλιση
παρουσιάζεται μόνο σε ένα καλά καθορισμένο σημείο του κύκλου (3), παρόλο τον
θόρυβο του σήματος.
Η υστέρησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλους τους τύπους προηγμένης
σκανδάλης. Τα στοιχεία ελέγχου υστέρησης στο Σύνθετη σκανδάλιση σας δίνει τη
δυνατότητα να αλλάξετε την τάση υστέρηση ως ποσοστό της πλήρους κλίμακας. Ο
δείκτης σκανδάλης δείχνει το μέγεθος του παραθύρου υστέρησης.
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Παράθυρο διαλόγου ψηφιακής σκανδάλης
Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Σύνθετες σκανδάλες» > Ψηφιακό
λογική

και

κουμπιά

Σκοπός:

ρυθμίζει τις σκανδάλες στις ψηφιακές εισόδους

Ισχύει για:

μόνο συσκευές MSO

Πίνακας μοτίβου
Παραθέτει όλες τις διαθέσιμες εισόδους όπως είναι επιλεγμένες στο παράθυρο
διαλόγου ψηφιακής ρύθμισης. Κάθε μία μπορεί να παρακολουθηθεί για χαμηλό/
υψηλό επίπεδο ή ανερχόμενο/κατερχόμενο άκρο ή να παραβλεφθεί. Μπορείτε να
καθορίσετε όσα επίπεδα θέλετε, αλλά όχι παραπάνω από μία μετάβαση (άκρο).
D7 = X (δεν με νοιάζει)
D7 = 0 (χαμηλό επίπεδο)
D7 = 1 (υψηλό επίπεδο)
D7 = R (ανερχόμενο άκρο)
D7 = R (κατερχόμενο άκρο)
Σύνοψη μοτίβου
Αυτό το τμήμα περιέχει τις ίδιες ρυθμίσεις όπως ο πίνακας μοτίβου αλλά σε πιο
περιεκτική μορφή.
Η αριθμητική μορφή για αυτήν την ενότητα: Δυαδική ή δεκαεξαδική.
Το πλήρες μοτίβο σκανδάλης και μετάβασης. Σε δυαδική λειτουργία τα bit
έχουν την ακόλουθη σήμανση:
X = δεν με νοιάζει
0 = δυαδικό 0
1 = δυαδικό 1
R = ανερχόμενο άκρο
F = κατερχόμενο άκρο
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Παράθυρο διαλόγου λογικής σκανδάλης
Τοποθεσία:

Παράθυρο διαλόγου «Σύνθετες σκανδάλες» >

κουμπί Λογικής

Σκοπός:

ρυθμίζει τις σκανδάλες σε συνδυασμό εισόδων

Ισχύει για:

όλες τις συσκευές με περισσότερους από μία ενεργές εισόδους

Στοιχεία ελέγχου εισόδου
Υπάρχει ένα σύνολο στοιχείων ελέγχου για κάθε ενεργή είσοδο του παλμοσκοπίου. Η
επιλογή των εισόδων εξαρτάται από το μοντέλο παλμοσκοπίου. Η επιλογή των
στοιχείων ελέγχου (όρια, υστέρηση, λειτουργία παραθύρου και ούτω καθεξής) για κάθε
είσοδο εξαρτάται επίσης από τις δυνατότητες του υλικού του παλμοσκοπίου.
Κανάλι A
Κανάλι B
Κανάλι Γ
Κανάλι Δ
Είσοδος EXT (αν υπάρχει)
Είσοδος AUX (αν υπάρχει)
Ψηφιακές είσοδοι (μόνο για παλμοσκόπια μικτού σήματος). Τα στοιχεία
ελέγχου εδώ είναι τα ίδια όπως στο παράθυρο διαλόγου ψηφιακής
σκανδάλης.
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να συμπεριληφθεί η σχετική είσοδος στη
συνθήκη σκανδάλης λογικής. Αν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο, η είσοδος
θα αγνοηθεί από τη σκανδάλη λογικής.
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Γραμμές εργαλείων και κουμπιά
Έλεγχος λογικής
Καθορίζει τη δυαδική λειτουργία που χρησιμοποιείται για τον
συνδυασμό των συνθηκών σκανδάλη εισόδου. Μόνο οι είσοδο
με το πλαίσιο «χρησιμοποιείται» επιλεγμένο (βλέπε
παραπάνω) συμπεριλαμβάνονται στη σκανδάλη λογικής.

AND:
NAND:
OR:
NOR:
XOR:
XNOR:

psw.el r41

πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις σκανδάλης εισόδου
δεν πρέπει να πληρούται καμία προϋπόθεση σκανδάλης εισόδου
πρέπει να πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις σκανδάλης εισόδου
δεν πρέπει να πληρούται καμία προϋπόθεση σκανδάλης εισόδου
πρέπει να πληρούται ένας μονός αριθμός προϋποθέσεων σκανδάλης εισόδου
πρέπει να πληρούται ένας ζυγός αριθμός προϋποθέσεων σκανδάλης εισόδου
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Γραμμή εργαλείων ζουμ και κύλισης
Η γραμμή εργαλείων «Ζουμ και κύλιση» σάς δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθείτε
σε μια προβολή παλμοσκοπίου ή προβολή φάσματος. Κάθε πλήκτρο έχει μια
συντόμευση πληκτρολογίου, όπως αναγράφονται κατωτέρω.

Ctrl+S
ή
Esc

Εργαλείο κανονικής επιλογής. Επαναφέρει τον δείκτη στην κανονική
του εμφάνιση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δείκτη για να
κάνετε κλικ στα κουμπιά, να σύρετε χάρακες και να χειριστείτε άλλα
στοιχεία ελέγχου στο παράθυρο του PicoScope.

Ctrl+D

Εργαλείο χειρός. Μετατρέπει τον δείκτη σε χέρι ( ) που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κλικ και να σύρετε μια προβολή να παν
κάθετα και οριζόντια μετατόπιση όταν βρίσκεστε σε μεγέθυνση. Επίσης,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές κύλισης για μετατόπιση.
Πατήστε το κουμπί Esc για επιστροφή στο εργαλείο κανονικής
επιλογής.

Ctrl+M

Εργαλείο ζουμ επιλογής. Αυτό το κουμπί μετατρέπει τον δείκτη σε ένα
εργαλείο ζουμ επιλογής:
. Χρησιμοποιήστε το για να σχεδιάσετε ένα
πλαίσιο στην προβολή και το PicoScope θα το μεγεθύνει έτσι ώστε να
γεμίσει την προβολή. Θα εμφανιστούν γραμμές κύλισης, τις οποίες
μπορείτε να σύρετε για να περιηγηθείτε στην προβολή ή μπορείτε
χρησιμοποιήσετε για τον ίδιο σκοπό το εργαλείο χειρός (δείτε
παραπάνω). Η μεγέθυνση ανοίγει επίσης το παράθυρο Επισκόπηση
ζουμ. Πατήστε το κουμπί Esc για επιστροφή στο εργαλείο κανονικής
επιλογής.
Αν τοποθετήσετε τον δείκτη πάνω από τον άξονα του χρόνου, ο δείκτης
θα αλλάξει στο οριζόντιο εργαλείο ζουμ επιλογής ( ), που περιορίζει το
ζουμ στον οριζόντιο άξονα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μεγεθύνετε
όσο θέλετε χωρίς να αλλάξει ο παράγοντας κάθετου ζουμ.

Ctrl+I

Εργαλείο μεγέθυνσης. Μετατρέπει τον δείκτη σε εργαλείο μεγέθυνσης:
. Κάντε κλικ στην προβολή με αυτό το εργαλείο για να μεγεθύνετε στην
καθορισμένη θέση. Η μεγέθυνση ανοίγει επίσης το παράθυρο
Επισκόπηση ζουμ.
Αν τοποθετήσετε τον δείκτη πάνω από τον άξονα του χρόνου, ο δείκτης
θα αλλάξει στο οριζόντιο εργαλείο μεγέθυνσης ( ), που περιορίζει το
ζουμ στον οριζόντιο άξονα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μεγεθύνετε
χωρίς να αλλάξει ο παράγοντας κάθετου ζουμ.

Ctrl+O

Εργαλείο σμίκρυνσης. Μετατρέπει τον δείκτη σε εργαλείο σμίκρυνσης:
. Κάντε κλικ στην προβολή με αυτό το εργαλείο για να σμικρύνετε στην
καθορισμένη θέση.
Αν τοποθετήσετε τον δείκτη πάνω από τον άξονα του χρόνου, ο δείκτης
θα αλλάξει στο οριζόντιο εργαλείο σμίκρυνσης ( ), που περιορίζει το
ζουμ στον οριζόντιο άξονα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε
σμίκρυνση χωρίς να αλλάξει ο παράγοντας κάθετου ζουμ.
Αναίρεση ζουμ. Επαναφέρει την προβολή στις προηγούμενες ρυθμίσεις
ζουμ και μετατόπισης.

Ctrl+U

Ζουμ σε πλήρη προβολή. Επαναφέρει την προβολή στο κανονικό
μέγεθος. Η προβολή δεν θα χει πλέον γραμμές κύλισης και η μετατόπιση
θα είναι πλέον αδύνατη.
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Γραμμές εργαλείων και κουμπιά

7.10.1 Επισκόπηση ζουμ
Κάθε φορά που κάνετε σμίκρυνση με τη γραμμή εργαλείων ζουμ και κύλισης,
πρέπει να εμφανίζεται το παράθυρο επισκόπηση ζουμ*:
Η επισκόπηση ζουμ δείχνει τις πλήρεις
κυματομορφές σε όλα τα ενεργοποιημένα κανάλια.
Το ορθογώνιο δηλώνει ποια περιοχή είναι ορατή
στην τρέχουσα προβολή.

Μπορείτε να μετακινηθείτε στην κυματομορφή
σύροντας το ορθογώνιο.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον παράγοντα ζουμ
σύροντας τις άκρες του ορθογωνίου για να
αλλάξετε το μέγεθός του.

Κουμπί ελαχιστοποίησης: μειώνει το παράθυρο
επισκόπηση ζουμ σε μέγεθος χωρίς να επηρεάζει
τις ρυθμίσεις ζουμ.
Κουμπί Κλείσιμο: κλείνει το παράθυρο
επισκόπηση ζουμ και επαναφέρει τον παράγοντα
ζουμ στο 100%.
* Σημείωση: Αν δεν εμφανιστεί η επισκόπηση ζουμ, η λειτουργία μπορεί να έχει
απενεργοποιηθεί. Ελέγξτε την επιλογή επισκόπηση ζουμ από το Εργαλεία >
Προτιμήσεις > Επιλογές.
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Πώς να...
Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί πώς μπορείτε να επιτελέσετε κάποιες κοινές εργασίες.
Αλλαγή σε διαφορετική συσκευή παλμοσκοπίου
Χρήση χαράκων για μέτρηση σήματος
Μέτρηση χρονικής διαφοράς
Μετακίνηση προβολής
Πώς να κλιμακώσετε και μετατοπίσετε ένα σήμα
Πώς να ρυθμίσετε την προβολή φάσματος
Βρείτε μια δυσλειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διατήρησης
Ετοιμάστε μια δοκιμή ορίου μάσκας
Αποθήκευση κατά τη σκανδάλη

8.1

Πώς να αλλάξετε σε διαφορετική συσκευή
Αποσυνδέστε την παλιά συσκευή.
Ακυρώστε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος καλωδίου USB.
Συνδέστε τη νέα συσκευή.
Το PicoScope θα εντοπίσει τη νέα συσκευή και θα ξεκινήσει να τη χρησιμοποιεί.
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8.2

Πώς να...

Πώς να χρησιμοποιήσετε χάρακες για μέτρηση σήματος
Χρήση ενός χάρακα για μετρήσεις σήματος-γης
Κοιτάξτε στη γραμμή εργαλείων καναλιών για να βρείτε τον χρωματικό κωδικό για
το κανάλι που θέλετε να μετρήσετε.

Βρείτε τη λαβή του χάρακα (το μικρό χρωματιστό τετράγωνο στην άνω-αριστερή ή
άνω-δεξιά γωνία της προβολής παλμοσκοπίου ή προβολής φάσματος) του αυτού
χρώματος.

Σύρετε τη λαβή του χάρακα προς τα κάτω. Ένας χάρακας σήματος (οριζόντια
διακεκομμένη γραμμή), θα εμφανιστεί κατά μήκος της προβολής. Αφήστε τη λαβή
του χάρακα, όταν ο χάρακας είναι στο σημείο που θέλετε.

Κοιτάξτε το υπόμνημα του χάρακα (ο μικρός πίνακας που εμφανίζεται στην
προβολή). Θα πρέπει να έχει μια γραμμή στην οποία να υπάρχει ένα μικρό
χρωματιστό τετράγωνο που να ταιριάζει με το χρώμα της λαβής του χάρακα. Η
πρώτη στήλη δείχνει τη στάθμη του σήματος του χάρακα.

Χρήση δύο χαράκων για διαφορικές μετρήσεις
Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για «χρήση ενός χάρακα».
Σύρετε προς τα κάτω τη λαβή του δεύτερου χάρακα του ίδιου χρώματος μέχρι ο
χάρακάς της να είναι στη στάθμη σήματος προς μέτρηση.
Κοιτάξτε ξανά στο υπόμημα του χάρακα. Η δεύτερη στήλη δείχνει τώρα τη στάθμη
σήματος του δεύτερου χάρακα, και η τρίτη στήλη τη διαφορά μεταξύ των δύο
χαράκων.
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Πώς να μετρήσετε τη χρονική διαφορά
Βρείτε τη λαβή του χάρακα χρόνου (το μικρό λευκό τετράγωνο στην κάτω αριστερή
γωνία της προβολής παλμοσκοπίου).

Σύρετε τη λαβή του χάρακα προς τα δεξιά. Θα εμφανιστεί ένας χάρακας χρόνου
(κάθετη διακεκομμένη γραμμή), στην προβολή παλμοσκοπίου. Αφήστε τη λαβή του
χάρακα, όταν ο χάρακας είναι στο χρονικό σημείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως
αναφορά.

Σύρετε προς τα κάτω τη λαβή του δεύτερου λευκού χάρακα στα δεξιά μέχρι ο
χάρακάς της να είναι στον χρόνο προς μέτρηση.
Κοιτάξτε το υπόμνημα του χάρακα (ο μικρός πίνακας που εμφανίζεται στην προβολή
παλμοσκοπίου). Θα πρέπει να έχει μια γραμμή όπου υπάρχει ένα μικρό λευκό
τετράγωνο. Οι πρώτες δύο στήλες δείχνουν τους χρόνους των δύο χαράκων, και η
τρίτη δείχνει τη χρονική διαφορά.

Το υπόμνημα συχνότητας δείχνει 1 /D, όπου D είναι η χρονική διαφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παρόμοια μέθοδο για τη μέτρηση της διαφοράς
συχνότητας σε προβολή φάσματος.
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8.4

Πώς να...

Πώς να μετακινήσετε μια προβολή
Μπορείτε εύκολα να σύρετε μια προβολή από μία θύρα θέασης σε μία άλλη. Αυτό το
παράδειγμα δείχνει τέσσερις θύρες θέασης, που περιέχουν προβολές παλμοσκοπίου με
τα ονόματα Scope 1» έως «Scope 4». Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μετακινήσετε την
προβολή Scope 4» προς την άνω αριστερή θύρα θέασης.
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα
ονόματος του προβολής «Scope 4»
και κρατήστε πατημένο το κουμπί
του ποντικιού.

2. Σύρετε τον δείκτη του ποντικιού
στη νέα θέση δίπλα από την
καρτέλα ονόματος για την προβολή
«Scope 1».

3. Αφήστε το κουμπί του
ποντικιού, και η προβολή θα
μετακινηθεί στη νέα θέση.
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Πώς να κλιμακώσετε και μετατοπίσετε ένα σήμα
Το PicoScope προσφέρει διάφορους τρόπους για να αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση
ενός σήματος, κατά τη διάρκεια της καταγραφής ή μετά την καταγραφή. Αυτές οι
μέθοδοι ισχύουν εξίσου σε προβολές παλμοσκοπίου όσο και προβολές φάσματος. Δεν
αλλάζουν τα αποθηκευμένα δεδομένα, μόνο τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται.
Αυτές οι επιλογές παρέχονται επιπροσθέτως της δυνατότητας αναλογικής μετατόπισης
ορισμένων παλμοσκοπίων (δείτε Πίνακα χαρακτηριστικών συσκευής).
Καθολικό ζουμ και κύλιση
Αυτός είναι συνήθως ο πιο γρήγορος τρόπος για να δείτε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα
σήματα. Τα εργαλεία καθολικού ζουμ και κύλισης μετακινούν όλα τα σήματα
ταυτόχρονα και μπορείτε να τα βρείτε στη γραμμή εργαλείων ζουμ και κύλισης.

Όταν μεγεθύνεται μια προβολή, έχει κάθετες και οριζόντιες γραμμές κύλισης που σας
δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε τα σήματα ως μια ομάδα. Επίσης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χεριού για να μετακινηθείτε στο γράφημα.
Αυτόματη τακτοποίηση αξόνων
Κάντε δεξί κλικ στην προβολή παλμοσκοπίου ή φάσματος και επιλέξτε Αυτόματη
τακτοποίηση αξόνων:

Το PicoScope κλιμακώνει αυτόματα και μετατοπίζει τα κανάλια ώστε να χωράνε στην
προβολή, χωρίς επικάλυψη. Αυτό είναι ο γρηγορότερος τρόπος να τακτοποιήσετε την
προβολή παλμοσκοπίου:
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Πώς να...
Κλιμάκωση άξονα και μετατόπιση
Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία αν το Αυτόματη τακτοποίηση αξόνων (βλέπε
παραπάνω) δεν σας δώσει τα αποτελέσματα που θέλετε. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα
να τοποθετήσετε κανάλια ξεχωριστά στην προβολή (σε αντίθεση με τα εργαλεία
καθολικού ζουμ και κύλισης, τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα κανάλια ταυτόχρονα).
Κάντε κλικ στο κουμπί της κλιμάκωσης
στο κάτω μέρος του άξονα που θέλετε να
τροποποιήσετε, και θα εμφανιστούν τα στοιχεία ελέγχου κλιμάκωσης άξονα. Για να
προσαρμόσετε τη μετατόπιση χωρίς των στοιχείων κλιμάκωσης άξονα, κάντε κλικ στον
κάθετο άξονα και σύρετέ τον πάνω ή κάτω.
Σε τι διαφέρει αυτό από την κλιμάκωση των δεδομένων μου με προσαρμοσμένο
ανιχνευτή;

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ανιχνευτή για εφαρμογή κλιμάκωσης
σε ανεπεξέργαστα δεδομένα. Ένας προσαρμοσμένος ανιχνευτής μπορεί να αλλάξει την
κλίμακα και τη θέση των δεδομένων στο γράφημα, αλλά έχει μερικές σημαντικές
διαφορές από τις άλλες μεθόδους κλιμάκωσης.
Η κλιμάκωση προσαρμοσμένου ανιχνευτή είναι μια μόνιμη μετατροπή. Η κλιμάκωση
εφαρμόζεται όταν καταγράφεται η κυματομορφή και δεν μπορεί να αλλάξει στη
συνέχεια.
Αλλάζουν οι καθαυτό τιμές των δεδομένων, έτσι οι άξονες του γραφήματος ενδέχεται
να μην εμφανίζουν πλέον το αρχικό εύρος τάσης της συσκευής.
Η κλιμάκωση προσαρμοσμένου ανιχνευτή μπορεί να είναι μη γραμμική και ως εκ
τούτου να αλλοιώσει το σχήμα του σήματος.
Οι προσαρμοσμένοι ανιχνευτές είναι χρήσιμοι όταν θέλετε να απεικονίσετε τα
χαρακτηριστικά ενός υλικού ανιχνευτή ή μορφοτροπέα που συνδέετε στη συσκευή
παλμοσκοπίου. Όλα τα εργαλεία ζουμ, κύλισης, κλιμάκωσης και μετατόπισης συνεχίζουν
να εφαρμόζουν δεδομένα τα οποίο που έχουν υποστεί αλλαγή κλίμακας με έναν
προσαρμοσμένο σηματολήπτη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα εφαρμόζονταν σε
ανεπεξέργαστα δεδομένα.
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Πώς να ρυθμίσετε την προβολή φάσματος
Δημιουργία προβολής φάσματος
Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία σκανδάλισης σε ETS, καθώς
δεν είναι δυνατό να ανοίξετε μια προβολή φάσματος σε λειτουργία σκανδάλισης ETS.
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ανοίξετε μια προβολή φάσματος:
Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργία φάσματος στη γραμμή εργαλείων «Ρύθμιση
καταγραφής». Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε αυτή τη μέθοδο για να έχετε να
την καλύτερη απόδοση ανάλυσης φάσματος από το παλμοσκόπιό σας. Όταν είστε σε
προβολή φάσματος, μπορείτε κάλλιστα να ανοίξετε μια προβολή παλμοσκοπίου για
να δείτε τα δεδομένα στην περιοχή χρόνου, ωστόσο το PicoScope βελτιστοποιεί τις
ρυθμίσεις για την προβολή φάσματος.
Μεταβείτε στο μενού Προβολές επιλέξτε Προσθήκη προβολής, και στη συνέχεια
Φάσμα.

Αυτή η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα να ανοίγει μια προβολή φάσματος στην
τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία, άσχετα με το αν πρόκειται για λειτουργία
παλμοσκοπίου ή λειτουργία φάσματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να
μεταβείτε σε λειτουργία φάσματος, όπως περιγράφεται στην παραπάνω μέθοδο.
Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε προβολή, επιλέξτε Προσθήκη προβολής, και στη
συνέχεια επιλέξτε Φάσμα. Το μενού είναι παρόμοιο με το μενού «Προβολές» που
βλέπετε παραπάνω.
Ρύθμιση της προβολής φάσματος
Δείτε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων φάσματος.
Επιλογή των δεδομένων προέλευσης
Το PicoScope μπορεί να παράγει μια προβολή φάσματος με βάση είτε ζωντανά είτε
αποθηκευμένα δεδομένα. Αν το PicoScope βρίσκεται σε εκτέλεση (έχετε πατήσει το
κουμπί Έναρξη), η προβολή φάσματος απεικονίζει ζωντανά δεδομένα. Διαφορετικά, με
το PicoScope απενεργοποιημένο (είναι πατημένο το κουμπί Διακοπή), η προβολή
απεικονίζει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην τρέχουσα επιλεγμένη σελίδα του
buffer κυματομορφής. Όταν διακόπτεται η PicoScope, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
ρυθμιστικό στοιχεία ελέγχου να μετακινηθείτε από το buffer και το φάσμα άποψη θα
υπολογιστεί από την κυματομορφή επιλεγμένη.
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8.7

Πώς να...

Πώς να βρείτε μια δυσλειτουργία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
διατήρησης
Η Λειτουργία διατήρησης σας βοηθά να βρείτε σπάνια συμβάντα τα οποία είναι
κρυμμένα σε επαναλαμβανόμενες κυματομορφές. Στο πεδίο λειτουργία παλμοσκοπίου,
ένα συμβάν αυτού του είδους μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη για ένα κλάσμα του
δευτερολέπτου, υπερβολικά γρήγορα για να είναι δυνατόν να πατήσετε το πλήκτρο
διαστήματος και να το ακινητοποιήσετε στην οθόνη. Η λειτουργία διατήρησης διατηρεί
το συμβάν στην οθόνη για ένα προκαθορισμένο χρόνο, επιτρέποντάς σας να ορίσετε τις
επιλογές σκανδάλης και να καταγράψετε με πιο αξιόπιστο τρόπο.
Οδηγός βήμα προς βήμα
Ρυθμίστε το παλμοσκόπιο για να δώσει σκανδάλη σε μια επαναλαμβανόμενη
κυματομορφή όπως την παρακάτω. Υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν περιστασιακές
δυσλειτουργίες, αλλά δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε ακόμη, έτσι θα
χρησιμοποιήσουμε λειτουργία διατήρησης για να το διερευνήσουμε.
Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργία διατήρησης για να συνεχίσετε.
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Η αρχική προβολή παλμοσκοπίου αντικαθίσταται από προβολή διατήρησης, όπως
φαίνεται παρακάτω. Αμέσως, μπορούμε να δούμε τρεις παλμούς με διαφορετικά
σχήματα. Σε αυτό το σημείο έχουμε το στοιχείο ελέγχου κορεσμού στις Επιλογές
διατήρησης στη μέγιστη τιμή του για να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τις
κυματομορφές ευκολότερα.
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Πώς να...
Τώρα που βρήκαμε κάποιες δυσλειτουργίες, θα μειώσουμε την τιμή του στοιχείου
ελέγχου κορεσμού στο ελάχιστο. Κάντε κλικ στο κουμπί το Επιλογές διατήρησης
για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές διατήρησης, και στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τον κορεσμό. Η οθόνη, στη
συνέχεια, εμφανίζεται ως εξής.
Οι κυματομορφές είναι πλέον πιο σκούρες, αλλά έχουν ένα μεγαλύτερο φάσμα
χρωμάτων και αποχρώσεων. Οι κυματομορφές που εμφανίζονται συχνότερα
επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα και έχουν το κανονικό σχήμα του παλμού. Μια
δεύτερη κυματομορφή σχεδιάζεται σε ανοιχτό γαλάζιο δείχνοντας ότι εμφανίζεται
σπανιότερα, και ότι υπάρχει περιστασιακή διακύμανση περίπου 10 ns στο πλάτος του
παλμού. Η τρίτη κυματομορφή σχεδιάζεται σε σκούρο μπλε διότι πιο σπάνια από τις
άλλες δύο, και δείχνει ότι υπάρχει ένας περιστασιακός ελλιπής παλμός περίπου 300
mV χαμηλότερος σε πλάτος από το κανονικό.
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Η λειτουργία διατήρησης επιτέλεσε το έργο της. Βρήκαμε τις δυσλειτουργίες, και
τώρα θέλουμε να τις εξετάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ο καλύτερος τρόπος
να γίνει αυτό είναι να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία παλμοσκοπίου, ώστε να
είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών σύνθετη σκανδάλης και αυτόματης μέτρησης
που είναι ενσωματωμένες στο PicoScope.
Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας παλμοσκοπίου. Ρυθμίστε μια σύνθετη σκανδάλη
εύρους παλμού για αναζήτηση ενός παλμού μεγαλύτερου από 60 ns. Το PicoScope
στη συνέχεια βρίσκει αμέσως τον ελλιπή παλμό.

Τώρα μπορείτε να προσθέσετε αυτόματες μετρήσεις ή να σύρετε τους χάρακες έτσι
ώστε να αναλύσετε τον ελλιπή παλμό λεπτομερώς.
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8.8

Πώς να...

Πώς να προετοιμάσετε μια δοκιμή ορίου μάσκας
1. Εμφανίστε μια σταθερή κυματομορφή σε μια προβολή παλμοσκοπίου. Ρυθμίστε το
εύρος τάσης και τη βάσης χρόνου, έτσι ώστε το χαρακτηριστικό που σας ενδιαφέρει να
γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της προβολής. Σε αυτό το παράδειγμα, βλέπουμε έναν
επαναλαμβανόμενο παλμό τυπικό μιας αρτηρίας δεδομένων.

2. Επιλέξτε την εντολή Εργαλεία > Μάσκες > Προσθήκη μασκών.
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3. Θα πρέπει τώρα να είστε στο παράθυρο διαλόγου «Βιβλιοθήκη μασκών»:

Το κανάλι Α είναι επιλεγμένο ως προεπιλογή. Μπορείτε να το αλλάξετε, αν θέλετε να
εφαρμόσετε τη μάσκα σε ένα διαφορετικό κανάλι.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου
«Δημιουργία μάσκας»:
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Πώς να...
5. Προς το παρόν, να αποδεχτείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο
Δημιουργία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ στο παράθυρο διαλόγου Βιβλιοθήκη
μασκών για να επιστρέψετε σε προβολή παλμοσκοπίου:

Έχετε τώρα μια μάσκα γύρω από την αρχική κυματομορφή.
6. Το PicoScope σταματά την καταγραφή όταν μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου
«Βιβλιοθήκη μασκών», επομένως, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε
επανεκκίνηση. Αν οποιαδήποτε κυματομορφή που έχετε καταγράψει δεν χωράει στη
μάσκα, τα προβληματικά τμήματα σχεδιάζονται σε χρώμα που κάνει αντίθεση. Ο
πίνακας μετρήσεων εμφανίζει τον αριθμό των αστοχιών:

7. Τώρα έχετε μια λειτουργική δοκιμή ορίου μάσκας. Διαβάστε το θέμα Δοκιμή ορίου
μάσκας για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την εισαγωγή και την εξαγωγή
μασκών. Είναι επίσης δυνατό να δημιουργήσετε μια Δοκιμή ορίου μάσκας σε μια
προβολή φάσματος ή XY.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το χαρακτηριστικό, ανατρέξτε στο θέμα:
Δοκιμή ορίου μάσκας.
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Πώς να αποθηκεύσετε κατά την παρουσία σκανδάλης
Η Αποθήκευση κατά παρουσία σκανδάληςείναι μία μόνο από τις δυνατές
συναρτήσεις με τη λειτουργία Ειδοποιήσεις.
1. Ρυθμίστε το PicoScope να εμφανίζει την κυματομορφή σας και ενεργοποιήστε την
παρουσία σκανδάλης:

2. Επιλέξτε από την εντολή Εργαλεία > Ειδοποιήσεις:
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Πώς να...
3. Θα πρέπει τώρα να είστε στο παράθυρο διαλόγου «Ειδοποιήσεις»:

4. Ρυθμίστε το Συμβάν σε Καταγραφή:
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5. Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο σε τη λίστα Ενέργειες, κάντε κλικ στο Επεξεργασία, και
αλλάξτε την Ενέργεια σε Αποθήκευση τρέχοντος buffer:

6. Κάντε κλικ στο κουμπί
στα δεξιά του πλαισίου Αρχείο και εισαγάγετε το όνομα και
τη τοποθεσία του προς αποθήκευση αρχείου:

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

psw.el r41

180

Πώς να...
7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τα πλαίσια ελέγχου για Αποθήκευση τρέχοντος
buffer και Ενεργοποίηση ειδοποίησης:

8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το PicoScope θα αποθηκεύει ένα αρχείο για κάθε συμβάν
σκανδάλης.
9. Απενεργοποιήστε την ειδοποίηση όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της, για να
αποφευχθεί η δημιουργία ανεπιθύμητων αρχείων.
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Αναφορά
Εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του
PicoScope.
Τύποι μετρήσεων
Λειτουργίες παραθύρου φάσματος
Χρονισμός σκανδάλης
Σύνταξη γραμμής εντολών
Γλωσσάριο

9.1

Τύποι μετρήσεων
Το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία μέτρησης» παρουσιάζει μια επιλογή μετρήσεων
που μπορεί να υπολογίσει το PicoScope στην επιλεγμένη προβολή.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

psw.el r41

182

9.1.1

Αναφορά

Μετρήσεις παλμοσκοπίου
AC RMS. Η ενεργός τιμή της κυματομορφής (RMS) μείον το μέσο όρο DC. Είναι
ισοδύναμο με μια μέτρηση κυμάτωσης.
Χρόνος κύκλου. Το PicoScope θα προσπαθήσει να βρει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο
στην κυματομορφή και να μετρήσει τη διάρκεια ενός κύκλου.
Μέσος όρος συνεχούς ρεύματος (DC). Η μέση τιμή της κυματομορφής.
Κύκλος λειτουργίας. Το χρονικό διάστημα που ένα σήμα παραμένει πάνω από τη μέση
τιμή, εκφρασμένο ως ποσοστό της περιόδου σήματος. Ένας κύκλος λειτουργίας 50%
σημαίνει ότι ο χρόνος σε υψηλές τιμές είναι ίσος με τον χρόνο σε χαμηλές τιμές.
Ρυθμός πτώσης. Ο ρυθμός με τον οποίο πέφτει η στάθμη του σήματος, σε μονάδες
σήματος ανά δευτερόλεπτο. Κάντε κλικ στο κουμπί το Για προχωρημένους ή στο
παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μέτρησης ή Επεξεργασία μέτρησης για να
καθορίσετε τα όρια της στάθμης του σήματος για τη μέτρηση.
Συχνότητα. Ο αριθμός των κύκλων της κυματομορφής ανά δευτερόλεπτο.
Χρόνος καθόδου. Ο χρόνος που απαιτείται έτσι ώστε το σήμα να πέσει από το
υψηλότερο όριο στο χαμηλότερο όριο. Κάντε κλικ στο κουμπί το Για προχωρημένους
ή στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μέτρησης ή Επεξεργασία μέτρησης για να
καθορίσετε τα όρια της στάθμης του σήματος για τη μέτρηση.
Υψηλό εύρος παλμού. Το χρονικό διάστημα που ένα σήμα παραμένει πάνω από τη
μέση τιμή.
Χαμηλό εύρος παλμού. Το χρονικό διάστημα που ένα σήμα παραμένει κάτω από τη
μέση τιμή.
Μέγιστο. Το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο έφτασε το σήμα.
Ελάχιστο. Το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο έφτασε το σήμα.
Κορυφή σε κορυφή. Η διαφορά μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου.
Χρόνος ανόδου. Ο χρόνος που απαιτείται έτσι ώστε το σήμα να πέσει από το
υψηλότερο όριο στο χαμηλότερο όριο. Κάντε κλικ στο κουμπί το Για προχωρημένους
ή στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μέτρησης ή Επεξεργασία μέτρησης για να
καθορίσετε τα όρια της στάθμης του σήματος για τη μέτρηση.
Ρυθμός ανόδου. Ο ρυθμός με τον οποίο ανεβαίνει η στάθμη του σήματος, σε μονάδες
σήματος ανά δευτερόλεπτο. Κάντε κλικ στο κουμπί το Για προχωρημένους ή στο
παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μέτρησης ή Επεξεργασία μέτρησης για να
καθορίσετε τα όρια της στάθμης του σήματος για τη μέτρηση.
Πραγματική τιμή RMS. Η ενεργός τιμή της κυματομορφής (RMS)
συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου DC.
Αποτυχίες μάσκας. Μια ειδική μέτρηση που μετρά τον αριθμό των αποτυχημένων
κυματομορφών στη λειτουργία Δοκιμή ορίου μάσκας. Η μέτρηση αυτή προστίθεται στον
πίνακα αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε δοκιμή ορίου μάσκας, επομένως δεν χρειάζεται
να την επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο.
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Μετρήσεις φάσματος
Για να προσθέσετε μια μέτρηση φάσματος, ανοίξτε μια προβολή φάσματος και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη μέτρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτές τις μετρήσεις σε λειτουργία παλμοσκοπίου ή λειτουργία φάσματος.
Συχνότητα στην κορυφή. Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η μέγιστη τιμή του
σήματος.
Πλάτος στην κορυφή. Το πλάτος της μέγιστης τιμής του σήματος.
Μέσος όρος πλάτους στην κορυφή. Το πλάτος της μέγιστης τιμής του σήματος ως
μέσος όρος ενός πλήθους καταγραφών.
Ολική ισχύς. Η ισχύς ολόκληρου του σήματος που έχει καταγραφεί σε προβολή
φάσματος, που προκύπτει από την άθροιση των δυνάμεων σε όλες τις συνιστώσες
φάσματος.
Ολική παραμόρφωση αρμονικών (THD). Η αναλογία του αθροίσματος των
αρμονικών δυνάμεων στη δύναμη της θεμελιώδους συχνότητας.

Ολική παραμόρφωση αρμονικών και θόρυβος (THD+N). Η αναλογία της
αρμονικής δύναμης συν τον θόρυβο στη θεμελιώδη δύναμη. Οι τιμές THD+N είναι
πάντα μεγαλύτερες από ό,τι οι τιμές THD για το ίδιο σήμα.

Ανωφελοστερής δυναμική περιοχή (SFDR). Αυτός είναι ο λόγος του πλάτους από
το καθορισμένο σημείο (συνήθως το στοιχείο συχνότητας κορυφής) και το στοιχείο της
συχνότητας με το δεύτερο μεγαλύτερο πλάτος (ας το ονομάσουμε «συχνότητα SFDR»).
Το στοιχείο της «συχνότητας SFDR» δεν είναι απαραίτητα μια αρμονική του στοιχείου
θεμελιώδους συχνότητας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό,
ανεξάρτητο σήμα θορύβου.
Σήμα + Θόρυβος + Παραμόρφωση στο σήμα + Λόγος θορύβου (SINAD). Ο
λόγος, σε ντεσιμπέλ, του σήματος συν του θορύβου συν της παραμόρφωσης του
θορύβου συν την παραμόρφωση.

Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR). Ο λόγος, σε ντεσιμπέλ, της μέσης ισχύος του
σήματος ως προς τη μέση ισχύ του θορύβου. Συνιστούμε παράθυρα Hanning ή
Blackman λόγω του χαμηλού θορύβου τους.
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Αναφορά
Παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (IMD). Ένα μέτρο της παραμόρφωσης που
προκαλείται από τη μη γραμμική ανάμειξη δύο τόνων. Όταν τροφοδοτούνται πολλαπλά
σήματα σε μια συσκευή, μπορεί να παρουσιαστεί διαμόρφωση ή μη γραμμική ανάμειξη
αυτών των δύο σημάτων. Για σήματα εισόδου σε συχνότητες f1 και f2, τα δύο σήματα
παραμόρφωσης δευτέρου βαθμού θα είναι στις συχνότητες: f3 = (f1 + f2) και
f4 = (f1 - f2).
Το IMD εκφράζεται ως ο λόγος dB του αθροίσματος RMS των όρων παραμόρφωσης ως
προς το άθροισμα RMS των δύο τόνων εισόδου. Το IMD μπορεί να μετρηθεί για όρους
παραμόρφωσης οποιουδήποτε βαθμού, αλλά οι όροι δεύτερου βαθμού χρησιμοποιούνται
συχνότερα. Στην περίπτωση δεύτερου βαθμού, η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης
δίδεται από:

όπου
F3 και F4 είναι τα πλάτη των δύο όρων παραμόρφωσης δεύτερου βαθμού (σε
συχνότητες f3 και f4 που ορίζονται παραπάνω)
και
F1 και F2 είναι τα πλάτη των τόνων εισόδου (σε συχνότητες f1 και f2, όπως
χαρακτηρίζονται από τους χάρακες συχνότητας στο παράθυρο φάσματος).
Για αναφορά, οι όροι τρίτου βαθμού είναι σε συχνότητες (2F1 + F2), (2F1 - F2),
(F1 + 2F2) και (F1 - 2F2).
Σημείωση: Συνιστούμε παράθυρα Hanning ή Blackman λόγω του χαμηλού θορύβου
τους. Συνιστούμε ένα μέγεθος FFT ή 4096 ή μεγαλύτερο για να υπάρχει επαρκής
φασματική ανάλυση των μετρήσεων IMD.
Αποτυχίες μάσκας. Δείτε Δοκιμή ορίου μάσκας.
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Τύποι κυματομορφών γεννήτριας σημάτων
Λίστα των διαθέσιμων τύπων κυματομορφών στο Παράθυρο διαλόγου γεννήτριας
σημάτων ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του παλμοσκοπίου που είναι συνδεδεμένο. Ο
πλήρης κατάλογος έχει ως εξής:

Ημίτονο

Ημιτονοειδής

Τετράγωνη

Τετράγωνη κυματομορφή

Τριγωνική

Συμμετρικό τριγωνική κυματομορφή

RampUp

Ανερχόμενη πριονωτή

RampDown

Κατερχόμενη πριονωτή

Sinc

sin(x)/x, με περικοπή στον άξονα x

Κατά Gauss

Η «κωδονόσχημος καμπύλη» από την κανονική
κατανομή, με περικοπή στον άξονα x

Μισό
ημιτονοειδές

Ένα διορθωμένο ημιτονοειδές

Λευκός θόρυβος

Τυχαία δείγματα στον μέγιστο ρυθμό ενημέρωσης
από το AWG

PRBS

Ψευδο-τυχαία δυαδική ακολουθία - μια τυχαία
ακολουθία bit με προσαρμόσιμο ρυθμό bit

DCVoltage

Σταθερή τάση, ρυθμιζόμενη με το στοιχείο
ελέγχου Μετατόπιση

Αυθαίρετη

Οποιαδήποτε κυματομορφή έχει δημιουργηθεί
από τον επεξεργαστή αυθαίρετων κυματομορφών
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Λειτουργίες παραθύρου φάσματος
Για να δημιουργήσει μια προβολή φάσματος, το PicoScope καταγράφει ένα μπλοκ
δεδομένων δείγματος σε ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια
χρησιμοποιεί έναν γρήγορο μετασχηματισμό Φουριέ για τον υπολογισμό του φάσματος.
Ο αλγόριθμος υποθέτει μηδενική στάθμη σήματος για όλο το διάστημα εκτός του
διαστήματος του χρόνου καταγραφής. Συνήθως, αυτή η υπόθεση προκαλεί έντονες
μεταβάσεις στο μηδέν και στα δύο άκρα των δεδομένων, και αυτές τις μεταβάσεις
επηρεάζουν το υπολογιζόμενο φάσμα, δημιουργώντας ανεπιθύμητα τεχνουργήματα
όπως σφάλματα κυματισμού και απολαβής. Για μείωση αυτών των τεχνουργημάτων,
μπορείτε να κάνετε σταδιακή εμφάνιση και σταδιακή εξαφάνιση του σήματος στην αρχή
και στο τέλος του μπλοκ. Υπάρχουν αρκετές «λειτουργίες παραθύρου» που
χρησιμοποιούνται συχνά και μπορούν να περισπειρωθούν με τα δεδομένα για να
επηρεάσουν αυτό το σταδιακό σβήσιμο, και επιλέγονται σύμφωνα με τον τύπο του
σήματος και τον σκοπό της μέτρησης.
Το στοιχείο ελέγχου «Λειτουργίες παραθύρου» στο παράθυρο διαλόγου «Επιλογές
φάσματος» σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από τις τυπικές λειτουργίες
παραθύρου για ανάλυση φάσματος. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται μερικοί
συντελεστές ποιότητας που χρησιμοποιούνται για σύγκριση των λειτουργιών.
Παράθυρο
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Blackman

Κύρια
κορυφή
πλάτος
(συνιστώσες
@ -3 dB)
1,68

Υψηλότερη
πλευρικός
λοβός
(dB)

Πλευρικός
Σημειώσεις
λοβός
πτώση
(dB/οκτάβα)

-58

18

συχνά χρησιμοποιούνται για
εργασία με ήχο

Κατά Gauss

1.33 έως 1,79 -42 έως -69

6

δίνει σφάλματα ελάχιστου
χρόνου και συχνότητας

Τριγωνικό

1,28

-27

12

ονομάζεται επίσης παράθυρο
Bartlett

Hamming

1,30

-41,9

6

ονομάζεται επίσης υψωμένο
ημίτονο στο τετράγωνο και
χρησιμοποιείται στην
ανάλυση του λόγου

Hann

1.20 έως 1,86 -23 έως -47

12 έως 30

ονομάζεται επίσης ημίτονο
στο τετράγωνο και
χρησιμοποιείται για ήχο και
δόνηση

Blackman-Harris

1,90

-92

6

γενικής χρήσης

Επίπεδο

2,94

-44

6

αμελητέος κυματισμός ζώνης
διέλευσης. Χρησιμοποιείται
κυρίως για βαθμονόμηση

Ορθογώνιο

0,89

-13,2

6

χωρίς σταδιακό σβήσιμο,
μέγιστη ευκρίνεια,
χρησιμοποιείται για σύντομες
μεταβάσεις
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Χρονισμός σκανδάλης (μέρος 1)
Τα στοιχεία ελέγχου Χρόνος πριν τη σκανδάλη και Καθυστέρηση μετά τη
σκανδάλη περιγράφονται ξεχωριστά κάτω από τη «Γραμμή εργαλείων σκανδάλης»,
αλλά είναι εξίσου σημαντικό να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Παρακάτω ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας προβολής παλμοσκοπίου με καθυστέρηση μετά
τη σκανδάλη ενεργοποιημένη:

Σημείωση 1: Το σημείο αναφοράς της σκανδάλης ( ) δεν βρίσκεται εντός της
κυματομορφής. Αυτό οφείλεται στο ότι η καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη έχει
οριστεί σε 200 μs, που σημαίνει ότι η σκανδάλη έλαβε χώρα 200 μs πριν από
το σημείο αναφοράς, κάπου έξω από το αριστερό άκρο της προβολής
παλμοσκοπίου. Ο άξονας του χρόνου ευθυγραμμίζεται έτσι ώστε το σημείο
αναφοράς σκανδάλης να είναι σε 200 μs.
Σημείωση 2. Η καθυστέρηση πριν τη σκανδάλη έχει οριστεί σε 25%, γεγονός που
καθιστά το σημείο σκανδάλης αναφοράς να εμφανίζεται στο 25% της
απόστασης κατά μήκος της προβολής παλμοσκοπίου από το αριστερό άκρο.
Σημείωση 3. Το PicoScope περιορίζει την καθυστέρηση από τη σκανδάλη μέχρι το
σημείο αναφοράς σε ένα πολλαπλάσιο του συνολικού χρόνου καταγραφής. Από
τη στιγμή που έχετε φτάσει σε αυτό το όριο, το πρόγραμμα δεν θα σας αφήσει
να αυξήσετε την καθυστέρηση πριν τη σκανδάλη και αν αυξήσετε την
καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη, το PicoScope θα μειώσει την καθυστέρηση
πριν τη σκανδάλη έτσι ώστε το σύνολο να μην υπερβεί το όριο. Το
πολλαπλάσιο είναι συνήθως 100 στις περισσότερες λειτουργίες σκανδάλης και
1 σε λειτουργία ETS.
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Χρονισμός σκανδάλης (μέρος 2)
Στο «Χρονισμός σκανδάλης (μέρος 1)» παρουσιάστηκαν οι έννοιες καθυστέρησης πριν
τη σκανδάλη και καθυστέρησης μετά τη σκανδάλη. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη
σχέση τους.

Η καθυστέρηση πριν τη σκανδάλη τοποθετεί την προβολή παλμοσκοπίου σε σχέση
με το σημείο αναφοράς σκανδάλης έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το μέρος της
κυματομορφής που θα είναι πριν και μετά το σημείο αναφοράς.
Η καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη είναι σαν την καθυστερημένη σκανδάλη ενός
συμβατικού παλμοσκοπίου. Το PicoScope αναμένει για αυτόν τον χρόνο μετά το συμβάν
σκανδάλης προτού σχεδιάσει το σημείο αναφοράς της σκανδάλης. Οι συσκευές
παλμοσκοπίου έχουν ένα όριο στον αριθμό των διαστημάτων δειγματοληψίας που
μπορούν να παρέλθουν μεταξύ του συμβάντος σκανδάλης και του τέλους της
καταγραφής, έτσι το λογισμικό μπορεί να προσαρμόσει την καθυστέρηση πριν τη
σκανδάλη για να μείνει εντός αυτού του ορίου.
Συμβουλή: Αν ορίσετε μια καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη, μπορείτε να κάντε κλικ στο
κουμπί καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη, ενώ το παλμοσκόπιο βρίσκεται σε λειτουργία,
κάθε φορά που θέλετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ προβολής το του συμβάντος
σκανδάλης και του σημείου αναφοράς σκανδάλης.
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Πίνακας χαρακτηριστικών συσκευής
Μερικά χαρακτηριστικά του PicoScope 6 απαιτούν ειδικό υλικό και ως εκ τούτου δεν
είναι διαθέσιμα για όλες τις συσκευές. Η διαθεσιμότητα χαρακτηριστικών περιγράφεται
στον παρακάτω πίνακα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων της σχετικής
συσκευής για περισσότερες λεπτομέρειες.
Σειρά / Μοντέλο

DC

BW

ADC-212 [7]
USB DrDAQ

a

LPF

50Ω

FC

PicoScope 3000
PicoScope 3000 A/B

a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

PicoScope 3000 MSO
PicoScope 4000
PicoScope 5000
PicoScope 5000 A/B
PicoScope 6000
PicoScope 6000 A/B/C/D
Σειρά / Μοντέλο

DIN

EXT

AUX

a
a
ADV

a

[5]

a
a
a
a
a
a
a
a
a

[6]

a
a
a
a
a
a
a
a
a

[1]

RNT

RAP

SGT

FR

[2]

[2]

a
a
a
a
a
a
a
a

[3]

[3]

a
a

AWG

[1]

[1]

PicoScope 2000
PicoScope 2000 MSO

SWP

a

PicoLog 1000
PicoScope 2000A

GEN

[4]

a
a
a
a
a
a
a
a

[6]

ADC-212 [7]
USB DrDAQ
PicoLog 1000
PicoScope 2000A
PicoScope 2000 MSO
PicoScope 3000
PicoScope 3000 A/B
PicoScope 3000 MSO
PicoScope 4000
PicoScope 5000
PicoScope 5000 A/B
PicoScope 6000

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

[2]

PicoScope 2000

a
a

[1]

a
a
a

[7]

PicoScope 6000 A/B/C/D

1. μόνο 2204 έως 2208.
2. μόνο 2206 έως 2208.
3. μόνο 2206A, 2207A και 2208A.
4. μόνο 3205 και 3206.
5. μόνο 4223, 4224, 4423 και 4424.
6. μόνο 4226 και 4227.
7. μόνο 4226, 4227 και 4262.
8. Μόνο λογισμικό PicoScope
Automotive.

a
a
50Ω
ADV
AWG
AUX
BW
DC
DIN
EXT
FR
FC
GEN
LPF
RAP
RNT
SGT
SWP

a
a
a
a
a
a
a

[3]

a
a
a
a
a
a

[5]

a

Είσοδοι 50 Ω
Σύνθετες σκανδάλες
Γεννήτρια αυθαίρετων κυματομορφών
Βοηθητική είσοδος/έξοδος
Εναλλάξιμο όριο εύρους ζώνης
Προσαρμογή μετατόπισης DC
Ψηφιακές είσοδοι
Είσοδος εξωτερικού σκανδάλης
Ευέλικτη ανάλυση
Μετρητής συχνότητας
Γεννήτρια σημάτων
Χαμηλοπερατό φιλτράρισμα
Ταχεία σκανδάλη
Σκανδάλη ελλιπούς παλμού
Σκανδάλες γεννήτριας σημάτων
Λειτουργία σάρωσης γεννήτριας
σημάτων
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Σύνταξη γραμμής εντολών
Το PicoScope μπορεί να εκτελεστεί από τη γραμμή εντολών των Windows, δίνοντάς σας
τη δυνατότητα να εκτελείτε εργασίες με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω ενός αρχείου
δέσμης ή άλλου προγράμματος.
Για να εμφανίσετε το γραφικό περιβάλλον
PicoScope <filename>
<filename>

Καθορίζει ένα μοναδικό αρχείο .psdata ή .pssettings.

Παράδειγμα: PicoScope C:\Temp\source.psdata
Για να εμφανίσετε τη βοήθεια
PicoScope /?
Εμφανίζει τη βοήθεια σε όλες τις επιλογές της γραμμής εντολών.
Για να μετατρέψετε ένα αρχείο psdata
PicoScope /C,/c
Μετατρέπει ένα αρχείο psdata από μία μορφή σε μία άλλη. Δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με το /p[rint].
Σύνταξη:
PicoScope /c[onvert] <names> [/d <names>] /f <format> [/q]
[/b [<n>[:<m>]] | [all]] [/v <viewportname>]
<names>

Καθορίζει μια λίστα ενός ή περισσότερων καταλόγων ή
αρχείων psdata. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό πολλαπλών αρχείων.
Αν καθοριστεί κατάλογος, θα καθοριστούν όλα τα αρχεία
psdata σε αυτόν τον κατάλογο. Αυτό είναι υποχρεωτικό
όρισμα.

/d <names>

Προορισμός. Η προεπιλογή είναι όνομα αρχείου εισόδου
με νέα επέκταση.

/f <format>

Μορφή προορισμού: csv, txt, png, bmp, gif, agif
[animated GIF], psdata, pssettings, mat [MATLAB]. Αυτό
είναι υποχρεωτικό όρισμα.

/q

Λειτουργία χωρίς μηνύματα. Να μη γίνεται ερώτηση πριν
από την αντικατάσταση των αρχείων. Η προεπιλογή είναι
η προτροπή.

/b [<n>[:<m>]]|all

Αριθμός κυματομορφής n, εύρος κυματομορφής n έως m
ή όλες οι κυματομορφές. Η προεπιλογή είναι η τρέχουσα
κυματομορφή.

/v <viewportname>

Προβολή για μετατροπή. Η προεπιλογή είναι η τρέχουσα
προβολή.

Παράδειγμα:
PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Scope2
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Για εκτύπωση προβολής
PicoScope /P,/p
Εκτυπώνει μια προβολή στο αρχείο psdata. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το /
c[onvert].
Σύνταξη:
PicoScope /p[rint] <names> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <viewportname>]
<names>

Καθορίζει μια λίστα ενός ή περισσότερων καταλόγων ή
αρχείων psdata. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό πολλαπλών αρχείων.
Αν καθοριστεί κατάλογος, θα καθοριστούν όλα τα αρχεία
psdata σε αυτόν τον κατάλογο. Αυτό είναι υποχρεωτικό
όρισμα.

/b [<n>[:<m>]]|all

Αριθμός κυματομορφής n, εύρος κυματομορφής n έως m
ή όλα τα buffer. Η προεπιλογή είναι η τρέχουσα
κυματομορφή.

/v <viewportname>

Προβολή για μετατροπή. Η προεπιλογή είναι η τρέχουσα
προβολή.

Παράδειγμα:
PicoScope /p C:\Temp\source.psdata /b 5:9 /v Scope2
Για την εισαγωγή σημειώσεων
PicoScope /N,/n
Αντιγράφει κείμενο από ένα καθορισμένο αρχείο στην περιοχή σημειώσεων.
Σύνταξη:
PicoScope /n[otes] <notes filename> <filename>
<notes filename>

Καθορίζει ένα μοναδικό αρχείο κειμένου.

<filename>

Καθορίζει ένα μοναδικό αρχείο .psdata ή .pssettings.

Παράδειγμα:
PicoScope /n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata
Για εκτέλεση εντολής αυτοματοποίησης
PicoScope /A,/a
Εκτέλεση μακροεντεντολής σε υπάρχουσα περίοδο λειτουργίας του PicoScope 6.
Σύνταξη:
PicoScope /a[utomation] <macro>
<macro>

Διαδρομή προς αρχείο .psmacro που περιέχει
μακροεντολή

Παραδείγματα:
PicoScope /a MyMacro.psmacro

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Αναφορά

Ευέλικτη ισχύς
Το σύστημα ευέλικτης ισχύος για συσκευές PicoScope παρέχει μια επιλογή από δύο
πηγές ισχύς:
Καλώδιο USB συνδεδεμένο στη θύρα USB
Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος συνδεδεμένος στην υποδοχή DC IN
Ισχύς USB
Όταν χρησιμοποιείτε ισχύ USB για πρώτη φορά, το PicoScope θα σας υπενθυμίσει ότι η
ισχύς συνεχούς ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένη:

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να είτε να συνδέσετε τον προσαρμογέα AC στην υποδοχή
DC IN επί του παλμοσκοπίου είτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ισχύ μέσω USB. Αν
συνδέσετε τον προσαρμογέα AC, το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει αυτόματα.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδέσετε το παλμοσκόπιο για χρήση ισχύος USB:
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο δικέφαλο καλώδιο USB για σύνδεση σε δύο θύρες
USB στον υπολογιστή σας ή ενός διανομέα USB. Κατάλληλη είναι οποιοδήποτε
τροφοδοτούμενη θύρα USB πληροί την προδιαγραφή USB 2.0. Δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένας μη τροφοδοτούμενος διανομέας USB.
Χρησιμοποιήστε το τυπικό παρεχόμενο καλώδιο USB για σύνδεση σε μία θύρα USB
στον υπολογιστή σας. Αυτή η θύρα USB πρέπει να έχει δυνατότητα παροχής
1000 mA. Οι θύρες USB στους περισσότερους σταθερούς υπολογιστές και φορητούς
υπολογιστές πλήρους μεγέθους είναι κατάλληλες. Σε περίπτωση αμφιβολίας,
συμβουλευτείτε τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του υπολογιστή.
Το PicoScope θα εξηγήσει αυτές τις απαιτήσεις:

psw.el r41
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Ανεπαρκής ισχύς USB
Αν δεν είναι διαθέσιμη επαρκής ισχύς USB, το PicoScope θα εμφανιστεί το παρακάτω
παράθυρο διαλόγου.

Μεταβείτε σε μια θύρα USB που είναι σε θέση να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ,
χρησιμοποιήστε το δικέφαλο καλώδιο USB ή συνδέστε τον προσαρμογέα AC.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Γλωσσάριο
AWG. Μια γεννήτρια αυθαίρετων κυματομορφών (AWG) είναι ένα κύκλωμα που μπορεί
να δημιουργήσει μια κυματομορφή από σχεδόν οποιοδήποτε σχήμα. Είναι
προγραμματισμένη με ένα αρχείο δεδομένων, που παρέχεται από τον χρήστη, το οποίο
καθορίζει την τάση εξόδου σε μια σειρά σημείων με ίση χρονική απόσταση. Το κύκλωμα
χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να ανακατασκευάσει την κυματομορφή με
συγκεκριμένο πλάτος και συχνότητα.
CSV. Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα Ένα αρχείο κειμένου που περιέχει πινακοποιημένα
δεδομένα, με στήλες που διαχωρίζονται με κόμματα και σειρές με αλλαγές γραμμής. Η
μορφή CSV χρησιμοποιείται για εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων αυθαίρετων
κυματομορφών του PicoScope. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε κυματομορφές PicoScope
σε μορφή CSV. Μπορείτε να κάνετε εσχ αρχείων CSV σε υπολογιστικά φύλλα και άλλα
προγράμματα.
ETS. Ισοδύναμος χρόνος δειγματοληψίας. Μια μέθοδος για την αύξηση του ρυθμού
δειγματοληψίας του παλμοσκοπίου. Σε προβολή παλμοσκοπίου, το πρόγραμμα
καταγράφει αρκετούς κύκλους ενός επαναλαμβανόμενου σήματος, στη συνέχεια
συνδυάζει τα αποτελέσματα για να παράγει μία ενιαία κυματομορφή με υψηλότερη
χρονική ανάλυση από ό,τι μια και μόνο καταγραφή. Για ακριβή αποτελέσματα, το σήμα
πρέπει να είναι απόλυτα επαναλαμβανόμενο και τη σκανδάλη σταθερή.
IEPE. Πιεζοηλεκτρικός ολοκληρωμένου κυκλώματος Ένας τύπος ανιχνευτή, συνήθως
με σκοπό την ανίχνευση επιτάχυνσης, δόνησης ή ήχου, και με έναν ενσωματωμένο
ενισχυτή. Οι ανιχνευτές IEPE μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ειδικά παλμοσκόπια
PicoScope που έχουν εισόδους συμβατές με IEPE.
MSO. Παλμοσκόπιο μικτού σήματος. Ένα όργανο που καταγραφεί και εμφανίζει
αναλογικά και ψηφιακά σήματα στην ίδια βάση χρόνου.
Άξονας. Μια γραμμή που σημειώνεται με μετρήσεις. Το PicoScope δείχνει έναν κάθετο
άξονα για κάθε κανάλι που είναι ενεργοποιημένο σε μια προβολή, δίνοντας μετρήσεις
σε βολτ ή άλλες μονάδες. Κάθε προβολή έχει επίσης ένα ενιαίο οριζόντιο άξονα, που
σημειώνεται σε μονάδες χρόνου για προβολή παλμοσκοπίου ή μονάδες συχνότητας για
προβολή φάσματος.
ανιχνευτής. Ένα εξάρτημα που συνδέεται με παλμοσκόπιο και παίρνει το προς μέτρηση
σήμα. Υπάρχουν διαθέσιμοι ανιχνευτές για τη λήψη οποιασδήποτε μορφής σήματος,
αλλά πάντα μεταδίδουν το σήμα τάσης στο παλμοσκόπιο. Το PicoScope έχει
ενσωματωμένους ορισμούς τυπικών ανιχνευτών, επίσης σας επιτρέπει να ορίσετε
προσαρμοσμένους ανιχνευτές.
Βαθμονομημένο πλέγμα οθόνης. Οι οριζόντιες και κάθετες γραμμές σε κάθε
προβολή. Σας βοηθούν να υπολογίσετε το πλάτος και τον χρόνο ή τη συχνότητα των
χαρακτηριστικών στην κυματομορφή.
Βελτίωση ανάλυσης. Συλλογή δειγμάτων με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι απαιτείται, και
στη συνέχεια συνδυασμός των περίσσιων δειγμάτων με προσδιορισμό της μέσης τιμής.
Αυτή η τεχνική μπορεί να αυξήσει την ωφέλιμη ανάλυσης μιας συσκευής παλμοσκοπίου,
όταν υπάρχει μια μικρή ποσότητα θορύβου στο σήμα. (Περισσότερες λεπτομέρειες)
Επεξήγηση. Μια ετικέτα που εμφανίζεται όταν μετακινείτε τον δείκτη του ποντικιού
πάνω από ορισμένα τμήματα της οθόνης του PicoScope, όπως κουμπιά, στοιχεία
ελέγχου και χάρακες.
Θύρα θέασης. Οι προβολές στο παράθυρο του PicoScope είναι διατεταγμένες σε ένα
πλέγμα, και κάθε ορθογώνια περιοχή στο πλέγμα ονομάζεται θύρα θέασης.
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Κάθετη ανάλυση. Ο αριθμός των bit που χρησιμοποιεί η συσκευή παλμοσκοπίου για
να απεικονίσει τη στάθμη του σήματος. Αυτός ο αριθμός εξαρτάται από το σχεδιασμό
της συσκευής, αλλά μπορεί να ενισχυθεί σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας
βελτίωση ανάλυσης.
Κανάλι. Μια συσκευή παλμοσκοπίου έχει ένα ή περισσότερα κανάλια, καθένα από τα
οποία μπορεί να πραγματοποιήσει δειγματοληψία από ένα σήμα. Οι συσκευές
παλμοσκοπίου υψηλής ταχύτητας έχουν συνήθως μία υποδοχή BNC ανά κανάλι.
Καταγραφικό δεδομένων προσωπικού υπολογιστή. Όργανο μετρήσεων που
αποτελείται από μια διεπαφή υλικού και το λογισμικό PicoLog και εκτελείται σε έναν
προσωπικό υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με το
λογισμικό PicoScope για να δημιουργήσετε παλμοσκόπιο πολλαπλών καναλιών τάσης
εισόδου.
Λειτουργία επίδειξης. Αν το PicoScope ενεργοποιηθεί όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη
συσκευή παλμοσκοπίου, σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια «συσκευή επίδειξης»,
ένα εικονικό παλμοσκόπιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δοκιμάσετε το
λογισμικό. Το πρόγραμμα είναι τότε σε λειτουργία «επίδειξης». Αυτή η λειτουργία
παρέχει μια προσομοιωμένη, παραμετροποιήσιμη πηγή σήματπς για κάθε κανάλι
εισόδου της συσκευής επίδειξης.
Νεκρός χρόνος. Ο χρόνος μεταξύ της λήξης μιας καταγραφής και της έναρξης της
επόμενης. Για να έχετε τον ελάχιστο δυνατό χρόνο νεκρό, χρησιμοποιήστε ταχεία
λειτουργία σκανδάλης.
Παλμοσκόπιο προσωπικού υπολογιστή. Όργανο μετρήσεων που αποτελείται από
μια συσκευή παλμοσκοπίου και το λογισμικό PicoLog που εκτελείται σε έναν προσωπικό
υπολογιστή. Ένα παλμοσκόπιο προσωπικού υπολογιστή έχει τις ίδιες λειτουργίες ως ένα
παραδοσιακό ανεξάρτητο παλμοσκόπιο, αλλά είναι πιο ευέλικτο και πιο οικονομικό.
Μπορείτε να βελτιώσετε τις επιδόσεις του, αναβαθμίζοντας τον υπολογιστή με τυπικά
εξαρτήματα σειράς που μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα υπολογιστών ή
αγοράζοντας μια νέα συσκευή παλμοσκοπίου, και μπορείτε να αναβαθμίσετε το
λογισμικό με τη λήψη μιας ενημέρωσης από την Pico Technology.
Πλέγμα. Η διάταξη των θυρών θέασης. Ο αριθμός των γραμμών και στηλών πλέγματος
μπορεί να είναι 1, 2, 3 ή 4.
Προβολή. Η παρουσίαση δεδομένων από μια συσκευή παλμοσκοπίου. Μια προβολή
μπορεί να είναι προβολή παλμοσκοπίου, προβολή XY ή προβολή φάσματος.
Προοδευτική λειτουργία. Κανονικά, το PicoScope σχεδιάζει ξανά την κυματομορφή
σε προβολή παλμοσκοπίου πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Σε βάσεις χρόνου που είναι
πιο αργές από 200 ms/div, ωστόσο, μεταβαίνει σε προοδευτική λειτουργία. Σε αυτή τη
λειτουργία, το PicoScope ενημερώνει την προβολή παλμοσκοπίου συνεχώς καθώς
εξελίσσεται η κάθε καταγραφή, αντί να περιμένει για μια πλήρη καταγραφή πριν να
ενημερώσει την προβολή.
Σε εστίαση. Το PicoScope μπορεί να εμφανίσει πολλές προβολές, αλλά μόνο μία
προβολή είναι εστιασμένη ανά πάσα στιγμή. Όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί γραμμής
εργαλείων, συνήθως θα επηρεάσει μόνο την προβολή που είναι εστιασμένη. Για να
φέρετε μια προβολή στο προσκήνιο, κάντε κλικ πάνω της.
Σκανδάλη. Το μέρος ενός παλμοσκοπίου που παρακολουθεί το σήμα εισόδου και
καθορίζει πότε θα αρχίσει η καταγραφή. Ανάλογα με τη συνθήκη σκανδάλης που
ορίσατε, το παλμοσκόπιο μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το σήμα περάσει ένα όριο, ή
μπορεί να περιμένει έως ότου την εκπλήρωση μιας πιο περίπλοκης συνθήκης.
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Αναφορά
Σύζευξη AC. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή παλμοσκοπίου απορρίπτει συχνότητες
πολύ χαμηλού σήματος, περίπου κάτω από 1 hertz. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσετε την πλήρη ανάλυση του παλμοσκοπίου για μέτρηση σημάτων
εναλλασσομένου ρεύματος με ακρίβεια, παραβλέποντας τυχόν μετατόπιση συνεχούς
ρεύματος. Δεν μπορείτε να μετρήσετε τη στάθμη σήματος σε σχέση με το έδαφος σε
αυτή τη λειτουργία.
Σύζευξη DC. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή παλμοσκοπίου μετρά τη στάθμη
σήματος σε σχέση με τη γη σήματος. Εμφανίζει τα στοιχεία DC και AC.
Συσκευή παλμοσκοπίου. Το κουτί της Pico Technology που συνδέετε στη θύρα USB ή
στην παράλληλη θύρα του υπολογιστή σας. Με τη βοήθεια του λογισμικού της
PicoScope, η συσκευή παλμοσκοπίου μετατρέπει τον υπολογιστή σε ένα παλμοσκοπίου
προσωπικού υπολογιστή.
Τυπική απόκλιση. Ένα στατιστικό μέτρο της διασποράς ενός συνόλου δειγμάτων. Η
τυπική απόκλιση του συνόλου
ορίζεται ως:

όπου
είναι ο αριθμητικός μέσος όλων των δειγμάτων. Οι μονάδες της τιμής τυπικής
απόκλισης είναι οι ίδιες με εκείνες των αρχικών δειγμάτων.
Χάρακας. Μια κάθετη ή οριζόντια διακεκομμένη γραμμή που μπορείτε να σύρετε επί
μιας κυματομορφής σε μια προβολή. Το PicoScope εμφανίζει τη στάθμη σήματος, τη
χρονική τιμή ή την τιμή συχνότητας από όλους τους χάρακες στο πλαίσιο Υπόμνημα
χάρακα.
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Επεξεργασία υπάρχοντος παράθυρο διαλόγου
προσαρμοσμένου ανιχνευτή 65
Επεξήγηση 194
Επεξήγηση δείκτη 23
Επιλογές καναλιού
κουμπί 116
μενού

117

Επιλογές φάσματος
κλίμακα 133
λειτουργία εμφάνισης
παράθυρο διαλόγου
συνιστώσες 133

150

38, 61

133
133

Εργαλείο επιλογής, κανονικό
Εργαλείο ζουμ επιλογής

Δρομείς (δείτε χάρακες) 24, 25, 29
Δυαδικές μορφές, εξαγωγή 49
Δυσλειτουργίες, εύρεση 155

Ευέλικτη ισχύς

161

161

Εργαλείο κανονικής επιλογής
Εργαλείο χειρός 161
Εστίαση 194
Ευέλικτη ανάλυση
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17

42

Εξομάλυνση

116

Δείκτης υπέρβασης εύρους

59

Εξαγωγή δεδομένων 47
δυαδική μορφή 49
μορφή κειμένου 48

185

Γλωσσάριο 194
Γραμμές εργαλείων 115
Γραμμή εργαλείων «Έναρξη/Διακοπή»

22

Εμπέδηση εισόδου 116
Εμπορικά σήματα 3, 4
Εναλλασσόμενο ρεύμα 99

139

λειτουργία σάρωσης
παράθυρο διαλόγου
σκανδάλη 189

προεπισκόπηση 42
προτιμήσεις 105
Έλεγχος αρμονικών για μετρήσεις

Γεννήτρια σημάτων
USB DrDAQ 143
κουμπί

190

42

Ελάχ. (στατιστικά)

145

148

116

Έκδοση λογισμικού 1
Εκτύπωση 42
από τη γραμμή εντολών

Γ

177

161

189

192
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199
αποθήκευση

Ευθύνη 3
Εφαρμογές καθοριστικής σημασίας

42

3

Λ

Ζ
Ζουμ 167
αναίρεση 161
Γραμμή εργαλείων «Ζουμ και κύλιση»
Επισκόπηση ζουμ 162

Θ
Θύρα θέασης

194

Λειτουργία διατήρησης 21
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
επιλογές 135
κουμπί 131

161

Λειτουργία επίδειξης

149, 150, 194

Λειτουργία καθυστέρησης

81

Λειτουργία παλμοσκοπίου
κουμπί 131

10

Λειτουργία προήγησης
Λειτουργία σάρωσης

Ι
Ιοί 3
Ισοδύναμος χρόνος δειγματοληψίας.
Ισχύς DC IN 192
Ισχύς USB

81
139, 189

Λειτουργία φάσματος 10
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
κουμπί 131
Λειτουργίες καταγραφής

108

10, 11

Λειτουργίες παραθύρου 133, 186
Λογικός τελεστής AND 159
Λογικός τελεστής NAND 159

192

Ισχύς από το κύριο δίκτυο
Ισχύς μπαταρίας 99
Ίχνος 7

152

108

99

Λογικός τελεστής NOR

159

Λογικός τελεστής OR 159
Λογικός τελεστής XNOR 159
Λογικός τελεστής XOR 159

Κ
Κάθετη ανάλυση

194

Κάθετος άξονας 13, 17, 20
Καθυστέρηση μετά τη σκανδάλη
βέλος 19
στοιχείο ελέγχου

187

152, 187

Καθυστέρηση πριν τη σκανδάλη
στοιχείο ελέγχου 152, 187

187

54

Καρτέλα αποκωδικοποίησης 37
Καταλληλότητα για σκοπό 3
Κλείσιμο αρχείου 42
118

Κουμπί αναστροφής 33
Κουμπί ανερχόμενου άκρου 152
Κουμπί κατερχόμενου άκρου 152
Κουμπί ψηφιακών εισόδων
Κύλιση 167
Κυματομορφές αναφοράς
Βιβλιοθήκη 87
επισκόπηση

Φορτωμένα

61

87

7, 13

81

33

κουμπί 116
παράθυρο διαλόγου
Φορτωμένα 77

77

Μακροεντολή
Εγγραφέας 96
εκτέλεση από τη γραμμή εντολών
Μάσκες
δημιουργία

190

93

εισαγωγή 93
εμφάνιση 54
εξαγωγή 93
επεξεργασία

94

μενού 92
παράθυρο διαλόγου βιβλιοθήκης 93
παράθυρο διαλόγου επιλογής 38
πολύγωνα

87

χρήση σε εξισώσεις
Κυματομορφή

116, 124

35

καθυστέρηση 121
παράθυρο διαλόγου
προσθήκη 54

Μαθηματικά κανάλια 61, 77
αποθήκευση 42
Βιβλιοθήκη 77
Ενσωματωμένο 77
επισκόπηση

Κανάλι 194
επιλογή σε μια προβολή

Κλιμάκωση άξονα

Μ

94

στην πλοήγηση στο buffer
χρώματα 38, 106
Μέγ. (στατιστικά)
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200

Ευρετήριο

Μενού 41
Μενού «Αυτοκίνητα»
Μενού «Βοήθεια»

Ολική ισχύς 183
Ολική παραμόρφωση αρμονικών (THD)

111

110

Μενού «Ρυθμίσεις εκκίνησης»
Μενού Αρχείο 42
Μενού εργαλείων 61
Μέσος όρος (στατιστικά)

51

22

Μετρητής συχνότητας

μεταβλητή %buffer% 90
μεταβλητή %file% 90
μεταβλητή %time% 90

Ν

Μετατόπιση DC 117, 189
Μετατροπή αρχείων 113
Μετατροπή αρχείων δεδομένων

Νέες λειτουργίες

113, 190

Ο

διαγραφή 22, 57
επεξεργασία 22, 57
λίστα τύπων 181

Οδηγός μαθηματικού καναλιού
επισκόπηση 79

μέγεθος γραμματοσειράς
μέγεθος καταγραφής
μενού 57
παλμοσκόπιο 182

98

Παράθυρο διαλόγου ονόματος και χρώματος
Το παράθυρο διαλόγου ολοκληρώθηκε.

προσθήκη 22, 57, 58
ρυθμίσεις για προχωρημένους
στατιστικά στοιχεία 22

59

22

βολτ συνεχούς ρεύματος
Ελάχιστο 182
Κορυφή σε κορυφή
Κύκλος λειτουργίας

182

182

182

Παράθυρο διαλόγου δημιουργίας νέου
προσαρμοσμένου ανιχνευτή 64
Το παράθυρο διαλόγου ολοκληρώθηκε.
182

Ομάδες, ψηφιακή είσοδος

Μετρήσεις σε μετρικό σύστημα 104
Μετρήσεις σε σύστημα των ΗΠΑ 104
Μετρήσεις φάσματος
Ανωφελοστερής δυναμική περιοχή (SFDR)
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124

Όρια, ψηφιακή είσοδος 124
Οριζόντιος άξονας 13, 17, 20
Όριο για τις μετρήσεις 59

182

Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR)

76

Οδηγός χρήσης 110
Οικιακό ρεύμα 99

Χαμηλό εύρος παλμού 182
Χρόνος ανόδου 182
Χρόνος καθόδου 182
Χρόνος κύκλου

84

86

Παράθυρο διαλόγου «Μη αυτόματη ρύθμιση
περιοχών» 70
Παράθυρο διαλόγου «Μονάδες εξόδου ανιχνευτή»
66
Παράθυρο διαλόγου αναγνωριστικού ανιχνευτή 75

182
182

Ρυθμός ανόδου 182
Ρυθμός πτώσης 182
Συχνότητα 182
Υψηλό εύρος παλμού

85

Οδηγός προσαρμοσμένου ανιχνευτή 63
Επεξεργασία υπάρχοντος παράθυρο διαλόγου
προσαρμοσμένου ανιχνευτή 65
Παράθυρο διαλόγου «Αλλαγή κλίμακας πίνακα
αναζήτησης» 68
Παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση περιοχής» 69
Παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία περιοχής» 71
Παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία περιοχής» (Καρτέλα
για προχωρημένους) 73
Παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος κλιμάκωσης» 67

183

Μετρήσεις παλμοσκοπίου
βολτ εναλλασσόμενου ρεύματος

Μέγιστο

Παράθυρο διαλόγου «Εξίσωση» 81
Παράθυρο διαλόγου εισαγωγής 80
Παράθυρο διαλόγου μονάδων και περιοχής

57

22

φιλτράρισμα

2

Νεκρός χρόνος 194
Νομική δήλωση 3

Μεταφορά καναλιού στο παρασκήνιο 121
Μεταφορά καναλιού στο προσκήνιο 121
Μετρήσεις
γραμμή εργαλείων 108, 138

φάσμα

116, 189

Μηδενική μετατόπιση 118
Μονάδες χρόνου συλλογής 98
Μπιπ 90

Μετατόπιση 162, 167
αναλογική 117

πίνακας

183

Ολική παραμόρφωση αρμονικών και θόρυβος
(THD+N) 183
Παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (IMD) 183
Πλάτος στην κορυφή 183
Συχνότητα στην κορυφή 183

Όριο εύρους ζώνης

117, 189

183

183
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201
Προβολή παλμοσκοπίου 11, 13
Προβολή φάσματος 11, 20
πώς να ρυθμίσετε 169

Π
Παλμοσκόπιο 7, 7
Παλμοσκόπιο προσωπικού υπολογιστή

Προβολή ΧΥ 17
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης
Παράθυρο διαλόγου «Αλλαγή κλίμακας πίνακα αναζήτησης» Προοδευτική λειτουργία 194
68
Προσαρμοσμένοι ανιχνευτές 32
Παράθυρο διαλόγου «Δημιουργία μάσκας» 95
αποθήκευση 42
Παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση περιοχής» 69
παράθυρο διαλόγου 62
Παράθυρο διαλόγου «Εξίσωση» 81
Πρόσβαση 3
Παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία κυματομορφής
Προσθήκη μέτρησης 58
αναφοράς» 88
8

Παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία περιοχής»
Καρτέλα για προχωρημένους 73

71

Παράθυρο διαλόγου «Λεπτομέρειες οχήματος»
Παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος κλιμάκωσης»

53

105

Προτιμήσεις 61
γενικές 98
γλώσσα 104
δειγματοληψία

67

100

Παράθυρο διαλόγου «Μέθοδος φιλτραρίσματος» 74
Παράθυρο διαλόγου «Μη αυτόματη ρύθμιση περιοχών»
70
Παράθυρο διαλόγου «Σύνδεση συσκευής» 42

διαχείριση ισχύος 99
επιλογή συσκευή 108
λειτουργίες διατήρησης

Παράθυρο διαλόγου δημιουργίας νέου προσαρμοσμένου
ανιχνευτή 64
Παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένης διάταξης πλέγματος
56
Παράθυρο διαλόγου προσθήκης μέτρησης 58
Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης συσκευής 112

παράθυρο διαλόγου 97
πληκτρολόγιο 102
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης

Παράθυρο διαλόγου ψηφιακής ρύθμισης
Παράθυρο διαλόγου ψηφιακής σκανδάλης
Παρεμβολή
sin(x)/x 100
γραμμική

124
158

Πλήθος καταγραφών

Προβολή 194
XY 17
ενεργοποίηση δευτερευουσών προβολών
επιλογή καναλιών 54

166

100

98

98
99

Ρ
Ροή bit

145

Ρυθμίσεις
αποθήκευση

42

Ρυθμίσεις καναλιού
στο φύλλο ιδιότητες

40

παλμοσκόπιο 13
πώς να μετακινήσετε
φάσμα 20

100
104

159

22

54

Προτιμήσεις Sinx(x)/x
Προτιμήσεις γλώσσας

Προτίμηση ρυθμού καταγραφής
Πρόχειρο 52

189

31

Ρυθμίσεις μετρήσεων για προχωρημένους

Πνευματικά δικαιώματα 3
Πολύγωνο 94
Πραγματική ανάλυση 118

μενού

106

Προτίμηση μεγέθους καταγραφής

Πλήκτρο Page Down 42
Πλήκτρο Page Up 42
Πλήκτρο διαστήματος 151
Πλοήγηση στο buffer

χρώματα

105

99

Προτιμήσεις διαχείρισης ισχύος 99
Προτιμήσεις χρωμάτων 106
Προτίμηση «Μέγιστες κυματομορφές»

100

Πλαίσιο ελέγχου «χρησιμοποιείται»
Πλέγμα 194
διάταξη 54, 56

ρυθμός καταγραφής

108
108

Προτιμήσεις δειγματοληψίας

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 192
Πάχος γραμμών 106
Περιοχή σημειώσεων 52, 53
Πίνακας χαρακτηριστικών συσκευής

λειτουργίες φάσματος

Ρυθμός δειγματοληψίας

59

131

Σ
54

ΣΑΛ 30, 108
Σειρά PicoLog 1000

126

Σειριακή αποκωδικοποίηση 37, 61
παράθυρο διαλόγου 89
Σειριακός αριθμός
παλμοσκοπίου
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202

Ευρετήριο

Σημειώσεις
εισαγωγή από τη γραμμή εντολών

190

Σκανδάλη 152, 187, 194
άκρο 155
απώλεια 155
για προχωρημένους 152, 154
γραμμή εργαλείων

Συσκευή επίδειξης 149
Συσκευή παλμοσκοπίου 194
Συσκευή, πώς να αλλάξετε

163

Σύστημα μέτρησης
επιλογή 104
Σχήματα Lissajous

17

108, 152

δείκτης 18
διάστημα 154, 155
διπλής-αιχμής 154

Τ

δυσλειτουργίες

Ταξινόμηση-Z 121
Ταχεία σκανδάλη 152, 189
Τι νέο υπάρχει 2

Ταξινόμηση καναλιών

155

ελλιπής παλμός 155
εύρος παλμού 154, 155
λογική 155
παράθυρο

Τυπική απόκλιση

ψηφιακό

187
158

Σκανδάλη διαστήματος

Υπολογιστικό φύλλο, εξαγωγή σε
Υπόμνημα συχνότητας 25, 30
Υποστήριξη 3

Φιλτράρισμα 117
κανάλια 122
μετρήσεις 22
59

Φύλλο ιδιότητες 31
εμφάνιση 54

Σκανδάλη μοτίβου 158
Σκανδάλη παραθύρου 155

Χ

Στατιστικά στοιχεία 22
φιλτράρισμα 59
Στοιχεία ελέγχου βάσης χρόνου 131
Στοιχείο ελέγχου ανάλυσης 131
116

Στοιχείο ελέγχου σύζευξης
Στροφές ανά λεπτό 30
Σύζευξη AC 194

116

Χαμηλοπερατό φιλτράρισμα
Χάρακες 13, 17, 20
διαγραφή 24, 25
κουμπί κλειδώματος
λαβές 13, 17, 20
ορισμός

194

Συμβάντα που λείπουν, εύρεση
Σύμβολα
κίτρινη προειδοποίηση 33
κόκκινη προειδοποίηση
Σύμβολο προειδοποίησης
κίτρινο 33
κόκκινο 13

157

στατιστικά στοιχεία

Σκανδάλη λογικής 155
παράθυρο διαλόγου 159

Στοιχείο ελέγχου εύρους

44

Φ

154, 155

Σκανδάλη ελλιπούς παλμού 155, 189
Σκανδάλη εύρους παλμού 154, 155
Σκανδάλη κατάστασης 158

155

χρόνος

13

194

26
13, 20

Χάρακες συχνότητας
33

Συναρτήσεις, μαθηματικές 81
Σύνθετες σκανδάλες 152, 154
τύποι 155, 189
Συντομεύσεις πληκτρολογίου

29

Χαράκες παρακολούθησης 29
Χάρακες σήματος 13, 17, 20, 24

116

Σύνταξη γραμμής εντολών

74, 118, 122, 189

ρυθμίσεις 28
τάση 13, 17, 20
υπόμνημα 29
φάση

Σύμβολο προειδοποίησης καναλιού
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Υ

Υστέρηση

Σκανδάλη άκρου 155
Σκανδάλη απώλειας 155

Σύζευξη DC

22, 194

155

σημείο αναφοράς 187
στοιχείο ελέγχου λειτουργίας 152
συμβάντα που λείπουν 155
χρονισμός

121

μονάδες

190
102, 161

25

Χάρακες φάσης 26
αναδίπλωση 28
διαμέρισμα 28
28

Χάρακες χρόνους
Χρήση 3

13, 20, 25
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Χρονική διαφορά, πώς να τη μετρήσετε
Χρονική πύλη 31

203

165

Χρόνος ανόδου
όριο 59
Χρόνος καθόδου
όριο 59

Ψ
Ψεύτικα άκρα, εύρεση

155

Ψηφιακές είσοδοι 124, 189
Ψηφιακές έξοδοι 127
USB DrDAQ 130
Ψηφιακή προβολή 15
μενού περιβάλλοντος
Ψηφιακό χρώμα

16

135
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Έδρα στις ΗΠΑ

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
Ηνωμένο Βασίλειο

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
Texas 75702
Ηνωμένες Πολιτείες

Tel: +44 (0) 1480 396 395
Fax: +44 (0) 1480 396 296
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