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1 Tervetuloa
Tervetuloa PicoScope 6:een,� Pico Technologyn PC-
oskilloskooppiohjelmistoon.

Pico Technologyn oskilloskoopin kanssa PicoScope tekee tietokoneesi
tehokkaaksi PC-oskilloskoopiksi, jossa on kaikki penkkioskilloskoopin
ominaisuudet ja suorituskyky murto-osalla sellaisen hinnasta.

Miten tätä käsikirjaa käytetään
Mikä tässä versiossa on uutta?
PicoScopen käyttäminen ensikertaa

 

Ohjelmistoversio: PicoScope R6.11.7 (Julkaisuhuomautukset)

http://www.picotech.com/release-notes.html
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2 PicoScope 6:n yleiskatsaus
PicoScope 6 on Pico Technologyn PC-oskilloskooppiohjelmisto.

Parempi suorituskyky
Nopeammat otostiheydet, jolloin nopeasti muuttuvat signaalit näkyvä helpommin
Nopeampi tietojenkäsittely
Parempi tuki uusimmille PicoScopen USB-oskilloskoopeille

Parantunut käytettävyys ja ulkonäkö
Selkeämmät grafiikat ja tekstit
Työkaluvinkit ja ohjeviestit selittävät kaikki ominaisuudet
Helpot ‘osoita ja napsauta’ -työkalut panorointiin ja zoomaukseen

Uudet ominaisuudet

Uusin Windows .NET-
tekniikka antaa meille
mahdollisuuden toimittaa
päivitykset nopeammin

Saman tiedon useat näkymät
ja kunkin näkymän omat
zoomaus- ja
panorointiasetukset

Mukautettujen anturien
hallintaohjelma helpottaa
omien anturien käyttöä
PicoScopen kanssa

Edistyneet liipaisinehdot,
mm. pulssi, ikkuna ja
logiikka

Ominaisuudet näyttää kaikki
asetukset yhdellä
silmäyksellä

Spektritila, jossa on täysin
optimoitu
spektrianalysaattori

Kanavakohtainen 
alipäästösuodatin

Matematiikkakanavat
tulokanavien matemaattisten
funktioiden luomiseksi

Vertailuaaltomuodot
tulokanavien kopioiden
tallentamiseksi

Satunnaisen aaltomuodon
suunnitteluohjelma
oskilloskoopeille, joissa on
sisäänrakennettu
satunnaisen aaltomuodon
kehittäjä

Nopea liipaisintila
aaltomuotojonojen
taltioimiseksi niin, että 
kuollut aika on
mahdollisimman lyhyt

Integrointi Windows
Exploreriin tiedostojen
esittämiseksi kuvina ja
muihin tiedostomuotoihin
muuttamiseksi

Komentoriviparametrit
tiedostojen muuntamiseksi

Zoomauksen yleiskatsaus
zoomauksen nopeaan
säätöön aaltomuodon osien
näyttämiseen

Sarjoittainen koodinpurku

RS232:lle, I2C:lle ja muille
koodimuodoille 
reaaliaikaisesti

Peiterajatestaus sen
näyttämiseksi, kun signaali
ylittää rajaviivat

Puskurin navigaattori
aaltomuotopuskurista
hakemiseen

Hälytykset varoittavat
määritetyn tapahtuman
yhteydessä
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3 Johdanto
PicoScope 6 on kattava sovellus Pico Technologyn oskilloskoopeille. Kun sitä
käytetään PicoScope-laitteen kanssa, se muodostaa tietokoneellesi oskilloskoopin ja
spektrianalysaattorin.

PicoScope 6 tukee Laiteominaisuustaulukossa lueteltuja laitteita. Se toimii missä
tahansa tietokoneessa Windows XP SP3:sta Windows 8:aan. (Katso kohdasta 
Järjestelmävaatimukset lisäsuosituksia).

PicoScope 6:n käyttötapa

Aloittaminen: katso PicoScopen käyttäminen ensikertaa ja PicoScopen
Ominaisuudet.
Lisätietoja saa valikkojen ja työkalurivienkuvauksista ja viite-osasta.
Askeleittain esitettyä neuvontaa saa “Miten”-osasta.

3.1 Oikeudellinen ilmoitus
Käyttöoikeuden myöntäminen. Tämän julkaisun sisältämä aineisto on lisensoitu
eikä myyty. Pico Technology Limited (“Pico”) myöntää käyttöoikeuden henkilölle, joka
asentaa tämän ohjelmiston, seuraavassa mainituin ehdoin.

Pääsy. Lisenssinsaaja sitoutuu päästämään vain sellaiset henkilöt käyttämään
ohjelmistoa, joille on tiedotettu näistä ehdoista ja jotka sitoutuvat noudattamaan niitä.

Käyttö. Ohjelmiston tämä versio on tarkoitettu vain Pico-tuotteiden tai Pico-tuotteilla
kerättyjen tietojen kanssa käytettäväksi.

Tekijänoikeudet. Pico omistaa kaiken tämän julkaisun sisältämän aineiston
(ohjelmistot, asiakirjat yms.) tekijänoikeuden ja pidättää niitä koskevat oikeudet. 

Korvausvastuu. Picolla ja sen asiamiehillä ei ole korvausvastuuta miten tahansa
aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka liittyvät Pico Tecnologyn laitteisiin tai
ohjelmistoihin, ellei laki toisin määrää.

Tarkoituksenmukaisuus. Sovelluskohteet eivät ole koskaan täysin samanlaisia,
joten Pico voi taata, että sen laitteet tai ohjelmistot sopivat tiettyyn sovellukseen.
Siksi käyttäjän vastuulla varmistaa, että tuote sopii käyttäjän sovellukseen.

Kriittiset sovellukset. Koska ohjelmisto toimii tietokoneessa, jossa saatetaan
suorittaa muita ohjelmistotuotteita ja joka saattaa altistua näiden muiden tuotteiden
häiriöille, tämä käyttöoikeus poissulkee nimenomaan käytön “kriittisissä”
sovelluksissa, kuten elämää ylläpitävissä järjestelmissä.

Virukset. Tätä ohjelmistoa on valvottu jatkuvasti viruksien varalta tuotannon aikana.
Käyttäjä on kuitenkin vastuussa ohjelmiston viruksien tarkistamisesta sen asenneksen
jälkeen.

Tuki. Mikään ohjelmisto ei ole koskaan virheetön, mutta jos olet tyytymätön tämän
ohjelmiston toimintaan, otathan yhteyttä tekniseen tukeen.
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3.2 Päivitykset
Tarjoamme päivitykset ilmaiseksi verkkosivuiltamme www.picotech.com. Pidätämme
oikeuden veloittaa fyysisellä tallennusvälineellä lähetettävistä päivityksistä tai
vaihtokappaleista.

3.3 Tavaramerkit
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Pico Technology,
PicoScope ja PicoLog ovat kansainvälisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä.

3.4 Miten tätä käsikirjaa käytetään
Jos käytät PDF-katseluohjelmaa tämän käsikirjan lukemiseen, voit siirtyä sivulta
toiselle kirjan tapaan käyttämällä katseluohjelman takaisin- ja eteenpäin-
painikkeita. Nämä painikkeet näyttävät suurinpiirtein tällaisilta:

 tai Takaisin

 tai Eteenpäin

Voit myös tulostaa koko käsikirjan, jolloin voit lukea sitä tietokoneesta riippumatta.
Etsi tulosta-painike, joka näyttää tältä:

Tulosta

PicoScopen ensiesittelyksi suosittelemme näistä aiheista aloittamisen:

PicoScopen käyttäminen ensikertaa
Oskilloskoopin perusteet
PC-oskilloskoopin perusteet
PicoScopen perusteet

http://www.picotech.com
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3.5 Järjestelmävaatimukset
Jotta PicoScope toimii oikein, tietokoneen on täytettävä järjestelmän Windows-
käyttöjärjestelmää koskevat vähimmäisvaatimukset, jonka on oltava jokin
seuraavassa taulukossa mainittu versio. Oskilloskoopin suorituskyky paranee
tehokkaamman tietokoneen myötä ja moniydinprosessorista on hyötyä.

Kohde Minimivaatimus Suositus

Käyttöjärjestelmä Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 tai Windows 8
 32- tai 64-bittinen versio

Ei Windows RT

Prosessori 300 MHz 1 GHz

Muisti 256 MB 512 MB

Vapaata
kiintolevytilaa *

1 GB 2 GB

Portit USB 2.0-portti

USB 2.0-portti
(USB 2.0 oskilloskoopit)

USB 3.0-portti
(USB 3.0 oskilloskoopit)

* PicoScope-ohjelmisto ei käytä kaikkea taulukossa ilmoitettua levytilaa. Vapaata
tilaa tarvitaan Windowsin tehokasta toimintaa varten.
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4 PicoScopen käyttäminen ensikertaa
Olemme suunnitelleet PicoScopen mahdollisimman helppokäyttöiseksi
oskilloskooppeihin vasta tutustuneillekin. Kun olet suorittanut seuraavat
esittelyvaiheet, olet pian tulossa PicoScopen asiantuntijaksi. 

1.

Asenna ohjelmisto. Lataa CD-levy, joka sisältyy oskilloskooppiin,
napsauta sitten “Asenna ohjelma” -linkkiä ja seuraa näyttöön
tulevia ohjeita.

2.

Kytke oskilloskooppi. Windows tunnistaa sen ja valmistelee
tietokoneen toimimaan sen kanssa. Odota, kunnes Windows
ilmoittaa, että laite on käyttövalmis.

3.
Napsauta uutta PicoScope-kuvaketta, joka on Windowsin
työpöydällä.

4.

PicoScope tunnistaa oskilloskoopin ja valmistautuu näyttämään
aaltomuodon. Vihreä Aloita-painike korostuu osoittaen, että
PicoScope on valmis.

5.

Kytke signaali johonkin oskilloskoopin tulokanavaan, niin näet
ensimmäisen aaltomuodon! Saat lisätietoja PicoScopen käytöstä
lukemalla PicoScopen aloitusoppaan.

Ongelmia?

Apu on lähellä! Teknisen tuen henkilökunta on aina valmis vastaamaan puheluun
toimiston aukioloaikoina (ks. Yhteystiedot). Muina aikoina voit jättää viestin
tukifoorumille tai lähettää meille sähköpostia.

http://www.picotech.com/support/
mailto:support@picotech.com
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5 PicoScopen ja oskilloskoopin aloitusopas
Tässä luvussa selitetään peruskäsitteitä, jotka sinun tulee tietää, ennen kuin käytät
PicoScope-ohjelmistoa. Jos olet käyttänyt oskilloskooppia ennen, useimmat näistä
ideoista ovat sinulle jo tuttuja. Voit ohittaa Oskilloskoopin perusteet -osion ja siirtyä
suoraan PicoScope-kohtaisiin tietoihin. Jos vasta tutustut oskilloskooppeihin, käytä
muutama minuutti ainakin Oskilloskoopin perusteet- ja PicoScopen perusteet -aiheiden
lukemiseen.

5.1 Oskilloskoopin perusteet
Oskilloskooppi on mittauslaite, joka näyttää jännitteen ja ajan kuvaajan. Esimerkiksi
kuvassa näkyy tyypillinen oskilloskoopin näyttö, kun yhteen sen tulokanavista on
kytketty vaihteleva jännite. 

Oskilloskoopin näyttö luetaan aina vasemmalta oikealle. Signaalin jännite-aika-
ominaisuus näkyy käyränä, jota sanotaan jäljeksi. Tässä esimerkissä jälki on sininen
ja alkaa pisteestä A. Jos katsotaan pisteestä vasemmalle, jännite akselilla näkyy
numero “0,0”, joka kertoo, että jännite on 0,0 V (volttia). Jos katsot pisteen A
alapuolelle, näet toisen luvun “0,0”, tällä kertaa aika-akselilla, joka kertoo, että aika
on tässä pisteessä 0,0 ms (millisekuntia).

Pisteessä B, 0,25 millisekuntia myöhemmin, jännite on noussut positiiviseen
huippuun, joka on 0,8 volttia. Pisteessä C, 0,75 millisekuntia alusta, jännite on
laskenut negatiiviseen huippuun, joka on -0,8 volttia. 1 millisekunnin jälkeen jännite
on noussut takaisin 0,0 volttiin ja uusi kierto on alkamassa. Tällaista signaalia
kutsutaan siniaalloksi ja se on yksi lukemattomista erilaisista signaalityypeistä, joita
tulet kohtaamaan.

Useimpien oskilloskooppien näytön pysty- ja vaaka-asteikkoa voi säätää. Pystyakselin
asteikkoa kutsutaan jännitealueeksi (tässä esimerkissä ainakin, vaikka muita
yksiköitä, kuten milliampeereja, käyttävät asteikot ovat mahdollista). Vaaka-asteikkoa
kutsutaan aika-alueeksi ja sitä mitataan aikayksiköillä - tässä esimerkissä sekunnin
tuhannesosina.
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5.2 PC-oskilloskoopin perusteet
PC-oskilloskooppi on mittauslaite, joka koostuu oskilloskooppilaitteesta ja
tietokoneella suoritettavasta oskilloskooppiohjelmasta. Oskilloskoopit olivat alun perin
erillisiä välineitä, jotka eivät pystyneet käsittelemään tai mittamaan signaalia ja joihin
sai tallennustilaa vain kalliina lisävarusteena. Myöhemmin oskilloskoopit alkoivat
käyttää uuden digitaaliteknologian myötä enemmän toimintoja, mutta ne pysyivät
pitkälle erikoistuneina ja kalliina välineinä. PC-oskilloskoopit ovat viimeisin askel
oskilloskooppien kehityksessä, ja niihin yhdistyy Pico Technologyn
oskilloskooppilaitteiden mittausteho ja työpöydälläsi jo olevan tietokoneen kätevyys.

+ =
PC oskilloskooppilaite PC-oskilloskooppi

5.3 PicoScopen perusteet
PicoScope voi tuottaa yksinkertaisen näytön, kuten Oskilloskoopin perusteet -aiheessa
olevassa esimerkissä, mutta siinä on myös useita edistyneitä ominaisuuksia. Alla oleva
kuvakaappaus näyttää PicoScope-ikkunan. Napsauta alleviivattuja nimikkeitä
saadaksesi lisätietoja. Katso PicoScope-ikkunasta näiden tärkeiden käsitteiden selitys.

Huomautus: PicoScopen pääikkunaan voi ilmestyä muitakin painikkeita kytketyn
oskilloskoopin suorituskyvystä ja PicoScope-ohjelmalle tehdyistä asetuksista riippuen.
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5.3.1 Taltiointitilat

PicoScope voi toimia kolmessa taltiointitilassa: oskilloskooppitilassa, spektritilassa
ja pysyvyystilassa. Tila valitaan taltiointiasetusten työkalurivin painikkeilla.

Oskilloskooppitilassa PicoScope näyttää tärkeimmän oskilloskooppinäkymän,
optimoi asetukset PC-oskilloskooppikäyttöön ja sallii taltiointiajan suoran
asettamisen. Voit silti tuoda näyttöön yhden tai useamman toissijaisen
spektrinäkymän.

Spektritilassa PicoScope näyttää tärkeimmän spektrinäkymän, optimoi asetukset
spektrianalyysiä varten ja sallii taajuusalueen suoran asettamisen oikean
spektrianalysaattorin tapaan. Voit silti tuodan näyttöön yhden tai useamman
toissijaisen oskilloskooppinäkymän.

Jatkuvuustilassa PicoScope näyttää yksittäisen muunnellun
oskilloskooppinäkymän, jossa vanhat aaltomuodot jäävät näytölle himmeinä, kun
taas uudet aaltomuodot piirtyvät kirkkaampina väreinä. Katso myös: Miten häiriö
löytyy jatkuvuustilaa ja Jatkuvuusasetukset-valintaikkunaa käyttäen.

Kun tallennat aaltomuotoja ja asetuksia, PicoScope tallentaa tiedot vain tilaan, joka on
kulloinkin käytössä. Jos haluat tallentaa asetukset kumpaankin taltiointitilaan, niin
sinun täytyy siirtyä toiseen tilaan ja tallentaa asetukset uudelleen.

Katso myös: Kuinka taltiointitilat toimivat näkymien yhteydessä?
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5.3.2 Miten taltiointitilat toimivat näkymien yhteydessä?

Taltiointitila kertoo PicoScopelle, kiinnostavatko sinua lähinnä aaltomuodot
(oskilloskooppitila) vai taajuuskuvaajat (spektritila). Valitessasi taltiointitilan
PicoScope määrittää laitteiston asianmukaisesti ja näyttää sitten taltiointitilaa
vastaavan näkymän (oskilloskooppinäkymä, jos olet valinnut oskilloskooppitilan tai
jatkuvuustilan, tai spektrinäkymä, jos olet valinnut spektritilan). Loput tästä osasta
eivät koske jatkuvuustilaa, jossa sallitaan vain yksi näkymä.

Kun PicoScope on näyttänyt ensimmäisen näkymän, voit halutessasi lisätä
oskilloskooppi- tai spektrinäkymiä riippumatta siitä, missä taltiointitilassa olet. Voit
lisätä ja poistaa niin monta lisänäkymää kuin haluat, kunhan yksi näkymä vastaa
taltiointitilaa.

 Esimerkkejä siitä, miten PicoScopella voi valita taltiointitilan ja avata lisänäkymiä.
Ylhäällä: jatkuvuustila (vain yksi näkymä). Keskellä: oskilloskooppitila. Alhaalla:

spektritila

Kun käytät toista näkymätyyppiä (spektrinäkymä oskilloskooppitilassa tai
oskilloskooppinäkymä spektritilassa), tiedot ehkä pakkautuvat vaakasuoraan eivätkä
näy siististi kuten ensisijaisessa näkymässä. Voit yleensä poistaa ongelman
zoomaustyökalujen avulla.
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5.4 PicoScope-ikkuna
PicoScope-ikkuna näyttää oskilloskooppilaitteella taltioidun datajoukon. Kun avaat
PicoScopen ensikerran, se sisältää yhden oskilloskooppinäkymän, mutta voit lisätä
näkymiä napsauttamalla Lisää näkymä Näkymät-valikosta. Alla oleva
kuvakaappaus näyttää PicoScope-ikkunan pääpiirteet. Napsauta alleviivattuja
nimikkeitä saadaksesi lisätietoja.

Näkymien järjestäminen PicoScope-ikkunassa

Jos PicoScope-ikkuna käsittää useita näkymiä, PicoScope järjestää ne ruudukkoon.
Tämä järjestetään automaattisesti, mutta voit muokata sitä, jos haluat. Jokaista
suorakulmaista ruudukon kohtaa kutsutaan näyttöruuduksi. Voit siirtää näkymän� eri
näyttöruutuun vetämällä sen nimilapusta (näytä miten), mutta sitä ei voi siirtää
PicoScope-ikkunan ulkopuolelle. Voit myös laittaa näyttöruutuun useita näkymiä
vetämällä ja pudottamalla näkymän toisen päälle.

Löydät lisävaihtoehtoja napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella näkymää, joilloin 
Näkymät-valikko avautuu, tai valitsemalla Näkymät valikkorivistä ja valitsemalla
sitten jokin valikkokohteista näkymien järjestämiseksi.
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5.5 Oskilloskooppinäkymä
Oskilloskooppinäkymä näyttää oskilloskoopilta saadut tiedot signaaliamplitudin
käyränä ajan suhteen. (Oskilloskoopin perusteet kertoo lisää näistä käsitteistä.)
PicoScopen avautuessa näytöllä on yksi näkymä, mutta näkymiä voi lisätä Näkymät-
valikosta. Perinteisen oskilloskoopin näytön tapaan oskilloskooppinäkymä näyttää
yhden tai useamman aaltomuodon yhteisellä vaakasuoralla aika-akselilla ja
signaalitason yhdellä tai useammalla pystyakselilla. Kussakin näkymässä voi olla niin
monta aaltomuotoa kuin oskilloskooppilaitteessa on kanavia. Napsauta jotain alla
olevista nimikkeistä, niin saat tietää kyseisestä ominaisuudesta lisää.

Oskilloskooppinäkymät ovat saatavilla riippumatta siitä, mikä tila - oskilloskooppitila
tai spektritila - on aktiivinen.
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5.6 MSO-näkymä
Soveltamisala: vain sekasignaalioskilloskoopit (MSO:t)

 MSO-näkymä näyttää sekä analogiset että digitaaliset tiedot samalla aikajanalla. 

Digitaalitulojen painike:
Kytkee digitaalnäkymän päälle ja pois ja avaa digitaaliasetuksien

valintaikkunan.

Analogianäkymä:
Näyttää analogiset kanavat. Sama kuin vakiotyyppinen oskilloskooppinäkymä.

Digitaalinäkymä:
Näyttää digitaaliset kanavat ja ryhmät. Katso digitaalinäkymä.

Erotin:
Vedä ylös ja alas analogia- ja digitaaliosioiden rajan siirtämiseksi.
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5.6.1 Digitaalinäkymä

Sijainti: MSO-näkymä

Huomautus 1: Voit napsauttaa digitaalinäkymää päästäksesi digitaali
kontekstivalikkoon.

Huomautus 2: Jos digitaalinäkymä ei ole tarvittaessa näkyvissä, tarkista, että a)
Digitaalitulojen painike on aktivoitu ja b) vähintään yksi digitaalinen kanava on
valittu näkymään digitaaliasetuksien valintaikkunassa.

Digitaalinen kanava:
Ne näkyvät samassa järjestyksessä kuin digitaaliasetuksien valintaikkunassa,

jossa niille voidaan antaa uusi nimi.

Digitaalinen ryhmä:
Ryhmät luodaan ja nimetään digitaaliasetuksien valintaikkuna. Voit laajentaa ja

tiivistää ne digitaalinäkymässä käyttäen  ja  painikkeita.
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5.6.2 Digitaalipikavalikko

Sijainti: napsauta hiiren kakkospainikkeella digitaalinäkymää

Alinäky
mä:

Analoginen: Näytä tai piilota analoginen oskilloskooppinäkymä.
Digitaalinen:Näytä tai piilota digitaalinen

oskilloskooppinäkymä.
Myös seuraaviin kohteisiin pääsee Näkymät-valikosta.

Muoto: Numeerinen muoto, jolla ryhmän arvot esitetään digitaalisessa
oskilloskooppinäkymässä.

Piirrä
ryhmät:

Arvojen mukaan: Piirrä ryhmät siirtymineen ainoastaan, jos
arvo muuttuu:

Ajan mukaan: Piirrä ryhmät niin, että siirtymät esitetään
tasavälein kerran näytteenottojasolla. Yleensä näkymää
tarvitsee lähentää nähdäkseen yksittäiset siirtymät:

Tason mukaan: Piirrä ryhmät analogisina tasoina, jotka on
johdettu digitaalisista tiedoista:
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5.7 XY-näkymä
 XY-näkymä osoittaa yksinkertaisimmassa muodossaan yhden kanavan käyrän joka
on piirretty toisen kanavan rinnalle. XY-tila on hyödyllinen, kun halutaan osoittaa
ajoittaisten signaalien suhteita toisiinsa (käyttäen Lissajousin kuvioita) ja piirtää
elektronisten komponenttien I-V (virta-jännite) -ominaisuuksia.

Yllä olevassa esimerkissä kahteen tulokanavaan on syötetty kaksi erilaista ajoittaista
signaalia. Jäljen tasaiset kaaret osoittavat, että tulosignaalit ovat suurinpiirtein tai
täsmälleen siniaaltoja. Jäljen kolme silmukkaa osoittavat, että kanava B:n taajuus on
noin kolme kertaa suurempi kuin kanava A:n. Huomaamme, että suhde ei ole
täsmälleen kolme, koska jälki pyörii hitaasti, vaikka sitä ei tässä staattisessa kuvassa
näekään. Koska XY-näkymässä ei ole aika-akselia, siitä eivät ilmene signaalien
absoluuttiset taajuudet. Taajuuden mittaamiseksi meidän tarvitsee avata 
oskilloskooppinäkymä.

Miten XY-näkymä luodaan

On kaksi tapaa luoda XY-näkymä.

Käytä Lisää näkymä > XY -komentoa Näkymät-valikosta. Tämä lisää uuden
XY-näkymän PicoScope-ikkunaan muuttamatta alkuperäistä oskilloskooppi- tai
spektri näkymää tai näkymiä. Se valitsee automaattisesti sopivimman kanavan X-
ja Y-akselille. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa X-akselin kanavaa X-akseli -
komennolla (ks alla).

Käytä X-akseli -komentoa Näkymät-valikosta. Se muuttaa kulloisenkin
oskilloskooppinäkymän XY-näkymäksi. Se säilyttää olemassa olevat Y-akselit ja
sallii minkä tahansa vapaana olevan kanavan valinnan X-akselille. Tällä
menetelmällä voit myös määrittää matematiikkakanavan tai vertailuaaltomuodon
X-akselille.
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5.8 Liipaisinmerkki
Liipaisinmerkki näyttää liipaisupisteen tason ja ajoituksen.

Merkin korkeus pystyakselilla osoittaa liipaisimen asetustason ja sen sijainti aika-
akselilla osoittaa sen tapahtuma-ajan.

Voi tiirtää liipaisinmerkkiä vetämällä sitä hiirellä tai, tarkempaa hallintaa tarvittaessa,
käyttämällä Liipaisin- työkalurivin painikkeita.

Muunlaiset liipaisinmerkit

Jos oskilloskooppinäkymää zoomataan ja panoroidaan siten, että liipaisupiste jää
ruudulta pois, viivaruudukon reunaan ilmestyy näkymättömän liipaisun merkki (kuva
yllä) , joka osoittaa liipaisutason.

Liipaisunjälkeisessä viivetilassa liipaisinmerkki korvataan väliaikaisesti
liipaisunjälkeisellä nuolella sillä aikaa, kun säädät liipaisunjälkeistä viivettä.

Kun eräät edistyneet liipaisintyypit ovat käytössä, liipaisinmerkki muutttuu
ikkunamerkiksi, joka osoittaa liipaisimen ylä- ja alakynnykset.

Lisätietoja saa kohdasta Liipaisun ajoitus.

5.9 Liipaisunjälkeinen nuoli
Liipaisunjälkeinen nuoli on muunnettu liipaisinmerkistä, joka ilmestyy tilapäisesti
oskilloskooppinäkymään siksi ajaksi, kun asetat liipaisunjälkeistä viivettä tai vedät
liipaisinmerkkiä liipaisunjälkeisen viiveen asettamisen jälkeen. (Mikä on
liipaisunjälkeinen viive?)

Nuolen vasen kärki osoittaa laukaisupisteen ja kohdistuu
aika-akselin nollakohtaan. Jos aika-akselin nollakohta on 
oskilloskooppinäkymän ulkopuolella, niin
liipaisunjälkeisen nuolen vasen kärki näyttää tältä:

Nuolen oikea kärki (joka tilapäisesti korvaa liipaisinmerkin) osoittaa liipaisun
vertailupisteen.

Aseta liipaisunjälkeinen viive Liipaisin-työkalurivin painikkeiden avulla.
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5.10 Spektrinäkymä
Spektrinäkymä on yksi oskilloskooppilaitteesta saatavan datan näkymä. Spektri on
pystyakselilla olevien signaalitasojen kaavio, joka piirretään vaaka-akselilla olevan
taajuuden funktiona. PicoScopen avautuessa näytöllä on oskilloskooppinäkymä, mutta
spektrinäkymän voi lisätä Näkymät-valikosta. Tavanomaisen spektrianalysaattorin
näytön tapaan spektrinäkymä näyttää yhden tai useamman spektrin yhteisellä
taajuus-akselilla. Kussakin näkymässä voi olla niin monta spektriä kuin
oskilloskooppilaitteessa on kanavia. Napsauta jotain alla olevista nimikkeistä, niin saat
tietää kyseisestä ominaisuudesta lisää.

 

Toisin kuin oskilloskooppinäkymässä spektrinäkymässä tietoja ei leikata pystyakselin
näyttöalueen rajalla, joten voit nähdä lisää tietoja käyttämällä akseliskaalausta tai
siirtoa. Pystyakselin nimikkeitä ei näy “hyödyllisen” näyttöalueen ulkopuolella olevien
tietojen yhteydessä, mutta viivaimet toimivat silti tämän alueen ulkopuolellakin.

Spektrinäkymät ovat saatavilla riippumatta siitä, mikä tila - oskilloskooppitila tai
spektritila - on aktiivinen.

Lisätietoja saa kohdasta: Miten spektrinäkymä otetaan käyttöön ja Spektriasetukset-
valintaikkuna.
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5.11 Jatkuvuustila
Jatkuvuustilassa useita aaltomuodot piirretään päällekkäin samaan näkymään,
jolloin tiheämmin vaihtuvat signaalit tai uudemmat aaltomuodot piirtyvät
kirkkaampina väreinä kuin vanhemmat. Tästä on hyötyä ongelmien etsinnässä, kun
yrität nähdä harvinaisen vikatapahtuman toistuvien normaalitapahtumien joukosta.

Ota jatkuvuustila käyttöön napsauttamalla Jatkuvuustila-painiketta  , joka on
taltiointiasetusten työkalurivissä. Kun jatkuvuusasetukset ovat oletusarvoissaan,
näyttö näyttää tällaiselta:

Värit osoittavat tietojen taajuuden. Punaista käytetään korkeataajuisimmille tiedoille,
keltaista välitaajuuksille ja sinistä harvimmin esiintyville tiedoille. Yllä olevassa
esimerkissä aaltomuoto on suurimman osan ajastaan punaisella alueella, mutta
kohinan vuoksi se joutuu joskus siniselle ja keltaiselle alueelle. Nämä ovat oletusvärit,
mutta niitä voi muuttaa Jatkuvuusasetukset-valintaikkunasta.

Tässä esimerkissä näkyy jatkuvuustila alkeellisimmassa muodossaan. Katso 
Jatkuvuusasetukset-valintaikkunasta tapoja näytön muokkaamiseksi sovellukselle
sopivaksi ja työesimerkki kohdasta Miten ongelma löytyy jatkuvuustilan avulla.
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5.12 Mittaukset-taulukko
Mittaukset-taulukko näyttää automaattimittausten tulokset. Kussakin näkymässä
voi olla oma taulukkonsa, ja taulukkoon voi lisätä, poistaa tai muokata mittauksia.

Mittaukset-taulukon sarakkeet

Nimi Lisää mittaus- tai Muokkaa mittausta -valintaikkunasta valitsemasi
mittauksen nimi. Nimen perässä näkyvä “F” osoittaa, että tämän
mittauksen tilastot ovat suodatettuja.

Väli Aaltomuodon tai spektrin osa, jonka haluat mitata. Tämä on
oletusarvoisesti ‘koko jälki’.

Arvo Mittauksen kulloinenkin, viimeisimmästä taltioinnista saatu arvo

Min. Mittauksen vähimmäisarvo mittaamisen alusta lähtien

Maks. Mittauksen enimmäisarvo mittaamisen alusta lähtien

Keskiarvo Mittausten aritmeettinen keskiarvo viimeisestä n taltioinnista, jolloin n
asetetaan Yleinen-sivulta Asetukset-valintaikkunasta

σ  Mittausten keskihajonta viimeisestä n taltioinnista, jolloin n asetetaan
Yleinen-sivulta Asetukset-valintaikkunasta

Taltiointi
määrä

Taltiointien lukumäärä, joiden perusteella edeltävät tilastot kootaan.
Tämä alkaa 0:sta, kun liipaisin on käytössä, ja laskee Yleinen-sivulla
Asetukset-valintaikkunassa määritettyyn taltiointien lukumäärään asti.

Mittauksien lisäys, muokkaus tai poisto

Katso: Mittaukset-työkalurivi.

Mittaussarakkeen leveyden muuttaminen

Ensin on varmistettava, että Sarakkeen automaattileveys -
asetusta ei ole valittu Mittaukset-valikosta. Poista tarvittaessa
valinta. Vedä sitten sarakkeiden välistä pystyerotinta
sarakkeiden koon muuttamiseksi, kuten vieressä näkyy.  

Tilastojen päivitysnopeuden muuttaminen

Tilastot (Min., Maks., Keskiarvo, Keskihajonta) perustuvat taltiointien
lukumäärään, joka ilmenee Taltiointimäärä-sarakkeesta. Voit muuttaa taltiointien
enimmäismäärää Tilastotaltioinnit-säätimellä Yleinen-sivulta Asetukset -
valintaikkunasta.
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5.13 Osoittimen työkaluvihje
Osoittimen työkaluvihje on ruutu, joka näyttää vaaka- ja pystyakselin arvot hiiren
osoittimen kohdalla. Se ilmestyy hetkeksi, kun napsautat näkymän taustaa. 

Osoittimen työkaluvihje
oskilloskooppinäkymässä
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5.14 Signaaliviivaimet
Signaaliviivaimet (joita joskus kutsutaan kursoreiksi) auttavat mittamaan
absoluuttisia ja suhteellisia signaalitasoja oskilloskooppi-, XY- tai spektrinäkymässä.

Edeltävässä oskilloskooppinäkymässä pystyakselin vasemmalla puolella olevat kaksi
värillistä neliötä ovat viivaimen vetokahvoja kanavalle A. Jos vedät toista näistä
alaspäin sen vasemmassa yläkulmassa olevasta lepoasennosta, niin siitä ulottuu 
signaaliviivain (vaakasuora katkoviiva).

Kun yksi tai useampi signaaliviivain on käytössä, näkyy viivainselite. Tämä on
taulukko, joka näyttää kaikki signaaliviivaimien arvot. Jos suljet viivainselitteen Sulje-
painikkeella, kaikki viivaimet poistuvat.

Signaaliviivaimet toimivat myös spektri- ja XY-näkymissä.

Viivaimen työkaluvihje

Jos siirrät hiiriosoittimen viivaimen päälle, PicoScope näyttää työkaluvihjeen, joka
ilmoittaa viivaimen numeron ja signaalitason. Yllä olevassa kuvassa näkyy tästä
esimerkki.
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5.15 Aikaviivaimet
Aikaviivaimet mittaavat aikaa oskilloskooppinäkymässä tai taajuutta
spektrinäkymässä.

Edeltävässä oskilloskooppinäkymässä kaksi valkoista aika-akselilla olevaa neliötä ovat
aikaviivaimen kahvoja. Kun vedät näitä oikealle vasemmasta alakulmasta, ilmestyy
pystysuoria katkoviivoja, joita kutsutaan aikaviivaimiksi. Viivaimet toimivat samalla
tavalla spektrinäkymässä, mutta viivaimen selitys näyttää niiden vaaka-aseman
taajuus- eikä aikayksikköinä.

Viivaimen työkaluvihje

Jos jätät hiiriosoittimen viivaimen päälle, kuten teimme yllä olevassa esimerkissä,
PicoScope näyttää työkaluvihjeen, joka ilmoittaa viivaimen numeron ja aika-arvon.

Viivaimen selitys

Näkymän yläosassa oleva taulukko on viivaimen selitys. Tässä esimerkissä taulukko
osoittaa, että viivain 1 on 148,0 mikrosekunnin kohdalla ja viivain 2 on
349.0 mikrosekunnin kohdalla, ja niiden välinen ero on 201.0 mikrosekuntia.
Viivaimen Sulje-painikkeen napsauttaminen poistaa myös kaikki viivaimet.

Taajuusselite

Oskilloskooppinäkymän oikeassa alakulmassa näkyvä taajuusselite näyttää 1 /D,
jossa D on näiden kahden viivaimen välinen ero. Tämän laskelman tarkkuus riippuu
viivaimien sijoitustarkkuudesta. Ajoittaisten signaalien tarkempaan mittaukseen
voidaan käyttää PicoScopeen sisältyvää taajuuden mittaus -toimintoa.
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5.16 Vaiheviivaimet
Sijainti: Oskilloskooppinäkymä

Vaiheviivaimet auttavat mittamaan syklisen aaltomuodon ajoituksen
oskilloskooppinäkymässä. Sen sijaan, että vaiheviivaimet mittaisivat liipaisupisteen
suhteen, kuten aikaviivaimet, ne mittaavat määrittämäsi aikavälin alun ja lopun
suhteen. Mittaukset voidaan esittää asteina, prosentteina tai mukautettuna yksikkönä,
joka valitaan Viivainasetukset-ruudusta.

Vedä vaiheviivainten käyttämiseksi molemmat vaiheviivaimen kahvat niiden
lepoasemasta aaltomuodon päälle alla näkyvällä tavalla:

Kun olet vetänyt molemmat vaiheviivaimet paikoilleen, oskilloskooppinäkymä näyttää
tältä (olemme lisänneet myös kaksi aikaviivainta jäljempänä selitettävästä syystä):
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Edeltävässä oskilloskooppinäkymässä molemmat vaiheviivaimet on vedetty paikoilleen
merkitsemään kierron alun ja lopun. 

Alku- ja loppuvaiheen oletusarvot 0° ja 360° näkyvät viivaimien alapuolella ja niitä voi
muokata tarvittavaan arvoon. Esimerkiksi nelitahtisen moottorin sytytysajoitusta
mitattaessa on tapana näyttää loppuvaihe arvona 720°, sillä yksi sykli käsittää kaksi
kampiakselin kierrosta.

Viivainselite

Vaiheviivaimet tehostuvat, kun niitä käytetään yhdessä aikaviivaimien kanssa. Kun
molemmanlaisia viivaimia käytetään yhdessä, kuten edellä on esitetty, viivainselite
näyttää aikaviivaimien asemat niin vaiheyksikköinä kuin aikayksikköinäkin. Jos
sijoitetaan kaksi aikaviivainta, selite osoittaa myös niiden välisen vaihe-eron.
Viivainselitteen sulkeminen poistaa kaikki viivaimet, myös vaiheviivaimet.
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5.17 Viivainasetukset
Sijainti: Liipaisin-työkalurivi

Viivainasetukset-ruudusta voit hallita aikaviivainten ja vaiheviivainten
käyttäytymistä.

Vaihekääre Jos tämä valintaruutu on valittu, aikaviivaimen arvot, jotka
jäävät vaiheviivainten määrittämän mittausalueen ulkopuolelle,
kääritään takaisin tälle alueelle. Esimerkiksi jos vaiheviivaimet
asetetaan arvoihin 0° ja 360°, aikaviivaimen arvo heti 360°:n
vaiheviivaimen oikealla puolella on 0°, ja aikaviivaimen arvo heti
0°:n vaiheviivaimen vasemmalla puolella on 359°. Jos tätä
valintaruutua ei valita, viivainarvot ovat rajoittamattomia.

Vaiheositus Tämän arvon lisääminen 1:n yläpuolelle aiheuttaa kahden
vaiheviivaimen välisen etäisyyden osituksen määritellyin
tasavälein. Välit on merkitty katkoviivoilla vaiheviivainten välille.
Viivat auttavat tulkitsemaan monimutkaisia aaltomuotoja, kuten
nelitahtimoottorin alipainetta sen imu-, puristus-, sytytys- ja
pakotahdissa, tai kommutoidun vaihtovirran aaltomuotoa
hakkuriteholähteessä.

Vaiheviivain, jossa on 4 ositusta

Yksiköt Yksiköiksi voidaan valita aste, prosentti tai oma. Oma sallii
oman yksikkösymbolin tai -nimen syötön.
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5.18 Viivainselite
Viivainselite on ruutu, joka näyttää kaikkien viivainten aseman, jotka olet laittanut
näkymään. Se ilmestyy automaattisesti aina, kun sijoitat viivaimen näkymään:

Muokkaaminen

Voit säätää viivaimen asemaa muokkaamalla mitä tahansa kahden ensimmäisen

sarakkeen arvoa. Kreikkalainen µ ( mikro-symboli, eli yksi miljoonasosa tai x 10-6)
lisätään kirjoittamalla kirjain “u”.

Seurantaviivaimet

Kun yhteen kanavaan on sijoitettu kaksi viivainta, lukkopainike  ilmestyy
viivainselitteeseen kyseisen viivaimen viereen. Tämän painikkeen napsauttaminen saa
viivaimet seuraamaan toisiaan: toisen vetäminen saa toisen seuraamaan sitä, jolloin

niiden väli säilyy samana. Painike näyttää tältä , kun viivaimet on lukittu.

VINKKI: Kaksi seurantaviivainta, jotka ovat tietyllä etäisyydellä toisistaan, asetetaan
napsauttamalla ensin lukkopainiketta ja muokkaamalla sitten viivainselitteen kahta
arvoa niin, että viivaimet ovat halutulla etäisyydellä toisistaan.

Vaiheviivaimet

Kun vaiheviivaimet ovat käytössä, viivainselite näyttää lisätiedot.

Katso myös: taajuusselite.

5.19 Taajuusselite

Taajuusselite ilmestyy, kun olet laittanut kaksi aikaviivainta oskilloskooppinäkymään.
Se näyttää 1 /D hertseinä (SI-taajuusyksikkö, joka vastaa kiertoa sekunnissa), jossa D
on kahden viivaimen välinen aikaero. Voit arvioida tällä ajoittaisen aaltomuodon
taajuuden, mutta saat tarkempia tuloksia luomalla taajuusmittauksen Lisää
mittauksia -painikkeella, joka on Mittaukset- työkalurivissä.

1,666 kHz: n taajuuksiin asti selite voi näyttää myös taajuuden kierroslukuna
(kierrosta minuutissa). Kierroslukunäyttö voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 
Asetukset > Asetukset-valintaikkunasta.
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5.20 Ominaisuudet-arkki
Sijainti: Näkymät > Näytä ominaisuudet

Tarkoitus: näyttää yhteenvedon asetuksista, joita PicoScope 6 käyttää

Ominaisuudet -arkki ilmestyy PicoScope-ikkunan oikeaan laitaan.

Näytteiden määrä. Taltioitujen
näytteiden määrä. Tämä voi olla
pienempi kuin työkalurivin Näytteiden
määrä -säätimellä pyydetty määrä.
Suluissa oleva numero on
interpoloitujen näytteiden määrä, jos 
interpolointi on käytössä.

Ikkuna. Tietoihin käytettävä
ikkunafunktio ennen spektrin
laskentakäsittelyä. Tämä valitaan 
Spektriasetukset-valintaikkunasta.

Aikaportti. Näytteiden määrä, joiden
avulla PicoScope laskee spektrin, on
kaksikertainen alikaistojen määrään
verrattuna. Tämä näytteiden määrä
ilmaistaan aikavälinä, jota kutsutaan
aikaportiksi. Se mitataan taltioinnin
alusta.

Res. lisäys (resoluution lisäys). 
Bittimäärä, mukaan lukien resoluution
lisäys, joka valitaan Kanava-asetukset-
valintaikkunasta.

Tehollinen res. (tehollinen
resoluutio, koskee vain Flexible
Resolution -oskilloskooppeja).
PicoScope yrittää käyttää arvoa, joka
määritetään Laiteresoluutio-
säätimellä Taltiointi-työkalurivistä,
mutta eräillä jännitealueilla laitteisto
antaa heikomman tehollisen
resoluution. Käytettävissä olevat
resoluutiot määritetään
oskilloskooppilaitteen tuoteselosteessa.

Otostiheys. Sekunnissa taltioitujen
aaltomuotojen määrä. Näkyy vain 
jatkuvuustilassa.
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5.21 Mukautetut anturit
Anturi on mikä tahansa muutin, mittalaite tai muu lisälaite, joka liitetään
oskilloskooppilaitteen tulokanavaan. PicoScopessa on sisäinen yleisten anturien
kirjasto, johon kuuluu useimmissa oskilloskoopeissa käytettävät x1- ja x10-
jänniteanturit. Jos anturisi ei kuitenkaan sisälly tähän luetteloon, voit määritellä
uuden Mukautetut anturit -valintaikkunasta. Mukautettujen anturien jännitealue voi
olla mikä tahansa oskilloskoopin kaistanleveydeltä, ne voivat näyttää mitä tahansa
yksiköitä ja olla ominaisuuksiltaan lineaarisa tai epälineaarisia.

Mukautettujen anturien määritelmät ovat erityisen hyödyllisiä, kun haluat näyttää
anturin lähdön muina yksikköinä kuin voltteina tai soveltaa tietoihin lineaarisia tai
epälineaarisia korjauksia.
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5.22 Matematiikkakanavat
Matematiikkakanava on yhden tai useamman tulosignaalin matemaattinen funktio.
Funktio voi olla niinkin yksinkertainen, kuin “Käännä A” eli sama kuin tavanomaisen
oskilloskoopin käännä-painike, tai monimutkainen itse määriteltävä funktio. Se
voidaan näyttää oskilloskooppi-, XY- tai spektri näkymässä samalla tavalla kuin
tulosignaali ja, tulosignaalin tapaan, sillä on oma mitta-akselinsa skaalaus- ja siirto-
painikkeensa ja värinsä. PicoScope 6:ssa on sisäänrakennetut matikkakanavat
tärkeimpiä funktioita varten, mm. ”A + B” (kanavien A ja B summa) ja
”A-B” (kanavien A ja B erotus). Voit myös määritellä omia funktioita yhtälöeditorilla tai
ladata tiedostoista esimääriteltyjä matikkakanavia.

Seuraavassa kuvassa on kolmivaiheinen opas matematiikkakanavien käyttöön:

1. Työkalut > Matematiikkakanavat-komento. Napsauttamalla tätä voit avata
Matikkakanavat- valintaikkunan, joka näkyy edeltävän kuvan oikeassa
yläkulmassa.

2. Matikkakanavat-valintaikkuna. Tässä luetellaan kaikki käytettävissä olevat
matematiikkakanavat. Yllä olevassa esimerkissä näkyvät vain sisäänrakennetut
funktiot.

3. Matematiikkakanava. Käytössä oleva matematiikkakanava näkyy valitussa
oskilloskooppi- tai spektri näkymässä. Voit muuttaa sen asteikkoa ja siirtoa, kuten
kaikilla muillakin kanavilla. Yllä olevassa esimerkissä uudeksi
matematiikkakanavaksi (alhaalla) määritellään A-B, joka on tulokanavien A
(ylhäällä) ja B (keskellä) erotus.

Voit joskus nähdä vilkkuvan varoitussymbolin -  -matematiikkakanavan akselin
alareunassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kanavaa ei voi näyttää, koska tulolähde
puuttuu. Näin tapahtuu esimerkiksi, jos A + B-funktio otetaan käyttöön, kun
kanava B:n asetus on pois.
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5.23 Vertailuaaltomuodot
Vertailuaaltomuoto on tulosignaalista tallennettu kopio. Voit luoda sen klikkaamalla
kakkospainikkeella näkymää, valitsemalla Vertailuaaltomuodot-komennon ja
valitsemalla kopioitavan kanavan. Se voidaan näyttää oskilloskooppi- tai
spektrinäkymässä samalla tavalla kuin tulosignaali ja, tulosignaalin tapaan, sillä on
oma mitta-akselinsa skaalaus- ja siirto-painikkeensa ja värinsä.

Vertailuaaltomuotoja voi hallita tarkemmin käyttämällä Vertailuaaltomuodot-
valintaikkunaa, joka näkyy alla.

1. Vertailuaaltomuodot-painike. Napsauttamalla tätä voit avata
Vertailuaaltomuodot- valintaikkunan, joka näkyy edeltävän kuvan oikealla
puolella.

2. Vertailuaaltomuodot-valintaikkuna. Tässä luetellaan kaikki käytettävissä olevat
tulokanavat ja vertailuaaltomuodot. Yllä olevassa esimerkissä tulokanavat A ja B
ovat päällä, joten ne näkyvät Käytettävissä- osiossa. Kirjasto-osio on aluksi
tyhjä. 

3. Kopio-painike. Kun valitset tulokanavan tai vertailuaaltomuodon ja napsautat tätä
painiketta, valittu kohde kopioidaan Kirjasto-osioon.

4. Kirjasto-osio. Tämä näyttää kaikki vertailuaaltomuodot. Jokaisessa on
valintaruutu, joka määrää, näkyykö aaltomuoto näytössä.

5. Vertailuaaltomuoto. Käytössä oleva vertailuaaltomuoto näkyy valitussa
oskilloskooppi- tai spektri näkymässä. Voit muuttaa sen asteikkoa ja siirtoa, kuten
kaikilla muillakin kanavilla. Yllä olevassa esimerkissä uusi vertailuaaltomuoto
(alhaalla) on kanavan A kopio.

6. Akselin säätöpainike. Avaa akseliskaalauksen valintaikkunan, jonka avulla voi
säätää tämän aaltomuodon skaalausta, siirtoa ja viivettä.
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5.24 Sarjadekoodaus
PicoScopen avulla voit dekoodata saatavaa dataa. Toisin kuin tavanomaiset
väyläanalysaattorit, PicoScope näyttää teräväpiirtoisena sähkön aaltomuodon samalla
kuin datan. Tieto yhdistyy oskilloskooppinäkymään, joten uutta näyttöasettelua ei
tarvitse opetella.

Miten sarjadekoodausta käytetään

1. Valitse Työkalut > Sarjoittainen koodinpurku -valikkokomento.

2. Täytä Sarjoittainen koodinpurku -valintaikkuna.

3. Valitse tiedon näyttäminen Näkymässä, Ikkunassa tai molemmissa.

4. Voit dekoodata useita kanavia eri muodoissa samanaikaisesti. Valitse
Koodinpurku-välilehdeltä, joka on “Ikkunassa” olevan taulukon alapuolella
(näkyy edeltävässä kuvassa), mikä tietokanava näytetään taulukossa.
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5.25 Peiterajatestaus
Peiterajatestaus on ominaisuus, joka kertoo, kun aaltomuoto tai spektri ylittää
määritetyn alueen, jota sanotaan peitteeksi ja joka piirtyy oskilloskooppinäkymään
tai spektrinäkymään. PicoScope voi piirtää peitteen automaattisesti jäljittämällä
taltioitua aaltomuotoa tai voit piirtää sen manuaalisesti. Peiterajatestaus on
hyödyllinen, kun virheiden korjauksen aikana etsitään ajoittaisia virheitä ja
tuotantotestauksen aikana etsitään viallisia tuotteita.

Aloita menemällä PicoScopen päävalikkoon ja valitsemalla Työkalut > Peitteet >
Lisää peitteitä. Tämä avaa Peitekirjasto-valintaikkunan. Kun olet valinnut, ladattu
tai luonut peitteen, oskilloskooppinäkymä näyttää seuraavanlaiselta:

(A) Peite Näyttää sallitun alueen (valkoisena) ja kielletyn alueen
(sinisenä). Napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
peitealuetta ja valitsemalla Muokkaa peitettä -
komennon pääset Muokkaa peitettä -
valintaikkunaan. Voit muuttaa peitteen värit Työkalut
> Asetukset > Värit -valintaikkunasta; lisätä, poistaa
ja tallentaa peitteitä Peitteet-valikosta sekä piilottaa
ja näyttää peitteitä Näkymät > Peitteet-valikosta.

(B) Epäonnistuneet
aaltomuodot

Jos aaltomuoto joutuu kielletylle alueelle, se lasketaan
epäonnistuneeksi. Virheen aiheuttanut aaltomuodon osa
näkyy korostettuna ja pysyy näytössä, kunnes taltiointi
käynnistetään uudelleen.

(C) Mittaukset-taulukko Oskilloskoopin kuluvan käyttökerran alusta lähtien
sattuneet epäonnistumiset näkyvät Mittaukset-
taulukossa. Voit tyhjentää epäonnistumislaskurin
pysäyttäen ja käynnistäen taas taltioinnin Aloita/
Pysäytä-painikkeella. Mittaukset-taulukko voi
näyttää muut mittaukset samalla kuin peitteen
epäonnistumisten määrän.
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5.26 Hälytykset
Hälytykset ovat toimenpiteitä, jotka PicoScope voidaan ohjelmoida suorittamaan
tiettyjen tapahtumien yhteydessä. Avaa komennolla Työkalut > Hälytykset
Hälytykset-valintaikkuna, josta tämä toiminto määritetään.

Tapahtumat, jotka voivat laukaista hälytyksen, ovat:

Taltiointi - kun oskilloskooppi on taltioinut kokonaisen aaltomuodon tai
aaltomuotojen lohkon.
Puskurit täynnä - kun aaltomuotopuskuri tulee täyteen.
Peite epäonnistuu - aaltomuodon epäonnistuessa peiterajatestissä.

Toiminnot, jotka PicoScope voi suorittaa, ovat:

Piip!
Toista ääni
Lopeta taltiointi
Aloita taltiointi uudelleen
Aja suoritustiedosto
Tallenna nykyinen puskuri
Tallenna kaikki puskurit

Katso Hälytykset-valintaikkunasta lisätietoja.
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5.27 Puskurin yleiskatsaus
PicoScopen aaltomuotopuskuriin mahtuu jopa 10 000 aaltomuotoa oskilloskoopin
muistitilasta riippuen. Puskurin yleiskatsaus auttaa vierittämään nopeasti puskurin
läpi ja löytämään haluamasi aaltomuodon.

Aloita napsauttamalla Puskurin yleiskatsaus -painiketta, joka on Puskurin
navigointi -työkalurivissä. Tämä avaa Puskurin yleiskatsaus -ikkunan:

Valitse jokin näkyvissä oleva aaltomuoto, jolloin se tulee ikkunan eteen
tarkasteltavaksi, tai käytä säätimiä:

Näytettävät
puskurit

Jos jossakin kanavassa käytetään peitettä, niin voit valita
kanavan tästä luettelosta. Puskurin yleiskatsaus näyttää
sitten vain aaltomuodot, jotka epäonnistuivat kyseisen kanavan
peitetestissä.

 Alku: Siirry aaltomuotoon 1.

 Taaksepäin: Siirry vasemmalle seuraavaan aaltomuotoon.

Lähennä:

Muuttaa Puskurin yleiskatsaus -näkymässä olevien
aaltomuotojen mittakaavaa. Zoomaustasoja on kolme: 
Suuri: oletusnäkymä. Yksi aaltomuoto täyttää ikkunan
korkeuden.
Keskikoko: keskikokoinen aaltomuoto, joka näkyy pienten
aaltomuotojen yläpuolella.
Pieni: pienten aaltomuotojen ruudukko. Napsauta ylä- tai
alarivin kuvia ruudukon vierittämiseksi ylös tai alas.

 Loitonna:

 Eteenpäin: Siirry oikealle seuraavaan aaltomuotoon.

 Loppu:

Siirry viimeiseen puskurissa olevaan aaltomuotoon.
(Aaltomuotojen määrä riippuu kohdan Työkalut >
Asetukset > Yleinen> Maksimiaaltomuodot asetuksesta ja
kytketyn oskilloskoopin tyypistä.)

Napsauta jotain PicoScope-pääikkunan kohtaa Puskurin yleiskatsaus -ikkunan
sulkemiseksi.
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6 Valikot
Valikot ovat nopein tapa päästä PicoScopen pääominaisuuksiin. Valikkorivi on aina
PicoScopen pääikkunan yläreunassa, heti ikkunan otsikkorivin alapuolella. Voit
napsauttaa mitä tahansa valikkokohdetta tai painaa Alt-avainta ja siirtyä valikossa
nuolinäppäimillä, tai painaa Alt-avainta ja sitten jonkin valikkokohteen alleviivattua
kirjainta.

Valikkorivin kohteiden luettelo voi vaihdella sen mukaan, mitä ikkunoita PicoScopessa
on auki.
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6.1 Tiedosto-valikko
Sijainti: Valikkorivi > Tiedosto

Tarkoitus: antaa pääsy tiedoston I/O-operaatioihin

 

Yhdistä laite. Tämä komento näkyy vain, kun oskilloskooppilaitetta ei ole
kytketty. Se avaa Yhdistä laite -valintaikkunan, jolla voit valita
oskilloskooppilaitteen, jota haluat käyttää.

Avaa. Sallii auki haluamasi tiedoston valinnan. PicoScope voi avata
.psdata- ja .psd-tiedostoja, jotka sisältävät sekä aaltomuototietoa että

oskilloskooppilaitteen asetuksia, ja .pssettings- ja .pss-tiedostoja, jotka

sisältävät vain oskilloskooppilaitteen asetuksia. Voit luoda omia tiedostoja 
Tallenna- ja Tallenna nimellä... -komennoilla, kuten alla kuvaillaan. Jos
tiedosto on tallennettu eri oskilloskooppilaitteella kuin tällä hetkellä
kytketyllä, PicoScopen tarvitsee ehkä muokata tallennettuja asetuksia
kytketylle laitteelle sopiviksi.

Vihje: Selaa Page Up- ja Page Down-näppäimillä kaikkia samassa
kansiossa olevia aaltomuototiedostoja.

Tallenna. Tallentaa kaikki aaltomuodot otsikkorivillä näkyvällä
tiedostonimellä. Jos et ole vielä antanut tiedostonimeä, Tallenna nimellä -
valintaikkuna avautuu ja pyytää nimen.

Tallenna nimellä. Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan, jonka avulla voit
tallentaa asetukst, aaltomuodot, mukautetut anturit ja matikkakanavat
kaikista näkymistä eri muotoihin. Vain kulloinkin käytössä olevan tilan
(oskilloskooppitila tai spektritila) aaltomuodot tallennetaan.

Jatkuvuustilassa tämän komennon nimi on Tallenna jatkuvuus nimellä ja
se tallentaa vain tämän tilan tiedot.

Käynnistysasetukset. Avaa Käynnistysasetukset-valikon.

Tulostuksen esikatselu. Avaa Tulostuksen esikatselu -ikkunan, jonka
avulla voit nähdä, kuinka työtila tulostetaan, kun valitset Tulosta-
komennon.

Tulosta. Avaa Windowsin Tulosta-ikkunan, josta voit valita tulostimen,
määrittää tulostusasetukset ja sitten tulostaa valitun näkymän.
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Edelliset tiedostot. Aiemmin avattujen tai tallennettujen tiedostojen
luettelo. Tämä luettelo kootaan automaattisesti, mutta voit tyhjentää sen 
Tiedostot-sivulta Asetukset-valintaikkunasta.

Poistu. Sulje PicoScope tallentamatta mitään tietoja.
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6.1.1 Tallenna nimellä -valintaikkuna

Sijainti: Tiedosto > Tallenna kaikki aaltomuodot nimellä tai Tallenna
nykyinen aaltomuoto nimellä

Tarkoitus: voit tallentaa aaltomuodot ja asetukset (myös mukautetut anturit ja
aktiiviset matikkakanavat) tiedostoon eri muodoissa

Näppäile valitsemasi tiedostonimi Tiedostonimi-kenttään ja valitse
Tallennusmuoto-kenttään tiedostomuoto. Voit tallentaa tiedot seuraavissa
muodoissa:

Datatiedostot (.psdata) Tallentaa nykyisen oskilloskooppilaitteen
aaltomuodot ja asetukset. Se voidaan avata
kaikilla PicoScopen sisältävillä tietokoneilla.

Asetustiedostot (.pssettings) Tallentaa nykyisen oskilloskooppilaitteen
kaikki asetukset (muttei aaltomuotoja). Se
voidaan avata kaikilla PicoScopen sisältävillä
tietokoneilla.

CSV (pilkkuerotellut) -tiedostot
(.csv)

Tallentaa aaltomuodot csv-tekstitiedostoksi.
Tämä muoto sopii esim. Microsoft Excelin
laskentataulukkoihin tuontiin. Ensimmäinen
arvo kullakin rivillä on aikaleima, jota seuraa
yksi arvo kustakin aktiivisesta kanavasta,
mukaan lukien näytössä olevista
matematiikkakanavista. (Yksityiskohdat)
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Tekstitiedostot (sarkainerotellut)
(.txt)

Tallentaa aaltomuodot sarkainerotelluksi
tekstitiedostoksi. Arvot ovat samat kuin CSV-
muodossa. (Yksityiskohdat)

Bittikarttakuvat (.bmp) Tallentaa kuvan aaltomuodoista, 
viivaruudukosta ja viivaimista Windowsin
BMP-muotoon. Kuva on 800 pikseliä leveä ja
600 pikseliä korkea, siinä on 16 miljoonaa
väriä ja se on pakkaamaton. BMP-tiedostot
soveltuvat tuomiseen Windowsin taitto-
ohjelmiin.

GIF-kuvat (.gif) Tallentaa aaltomuodot, viivaruudukon ja
viivaimet Compuserven GIF-muotoon. Kuva
on 800 pikseliä leveä ja 600 pikseliä korkea,
siinä on 256 miljoonaa väriä ja se on pakattu.
GIF-tiedostoja käytetään laajalti web-sivujen
kuvitukseen.

Animoitu GIF-kuva (*.gif) Luo animoidun GIF-kuvan, joka näyttää kaikki
puskurissa olevat aaltomuodot järjestyksessä.
Kukin aaltomuoto on formatoitu yksittäiseen
GIF-muotoon kuten edellä on kuvailtu.

PNG-kuvat (.png) Tallentaa viivaruudukon, viivaimet ja
aaltomuodot PNG-muotoon. Kuva on
800 pikseliä leveä ja 600 pikseliä korkea,
siinä on 16 miljoonaa väriä ja se on pakattu.

MATLAB 4-tiedostot (.mat) Tallentaa aaltomuototiedot MATLAB 4 -
muotoon.

Vaihtoehdot

Kolme ensimmäistä asetusta määrittävät, mitä tapahtuu, kun aaltomuotopuskuri
sisältää useamman kuin yhden aallon:

Kaikki aaltomuotopuskurit Tallentaa kaikki aaltomuodot yhteen
.PSDATA-tiedostoon. Tiedoston latauksen
jälkeen voit selata aaltomuotoja puskurin
navigointi -työkalurivillä.

Vain nykyinen aaltomuotopuskuri Tallenna yksittäinen näkymässä oleva
aaltomuoto.

Aaltomuotopuskurit Tallenna määritetty aaltomuotoluettelon tai -
alue. Kukin aalto yksilöidään sen
indeksinumerolla. Esimerkiksi:

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

Vain zoomausalueet Jos aaltomuoto on zoomattu vaakatasossa,
tallenna vain näkyvä osa.
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6.1.1.1 Vietyjen tietojen tiedostomuodot

PicoScope 6 voi viedä raakatietoja joko teksti- tai binaarimuodossa:

Tekstipohjaiset tiedostomuodot

Helppo lukea ilman erikoistyökaluja
Voidaan tuoda tavallisiin taulukkolaskentasovelluksiin
Tiedostot ovat erittäin suuria, jos niihin sisältyy paljon näytteitä (joten tiedostojen
rajana on noin 1 miljoona arvoa per kanava)

Tekstitiedostomuodon yksityiskohdat

Binaaritiedostomuoto

Tiedostot pysyvät suhteellisen pieninä ja ne voidaan joissakin tilanteissa jopa
pakata (jolloin tallennetun tiedon määrä on rajaton)
Tiedostojen lukemiseen tarvitaan joko erikoissovellus tai käyttäjän on kirjoitettava
ohjelma tietojen lukemiseksi tiedostosta

Jos arvoja tarvitsee tallentaa enemmän kuin 64 K kanavalta, on käytettävä

binaaritiedostomuotoa, kuten MATLAB® MAT-tiedostomuotoa.

Binaaritiedostomuodon yksityiskohdat

PicoScope 6:n tietojen tallentamisen datatyypit

Riippumatta siitä, onko datatyypit ladattu binaaritiedostosta tai tekstipohjaisesta
tiedostosta, suosittelemme seuraavia tietomuotoja PicoScope 6:n datatiedostosta
ladattujen arvojen tallennukseen:-

Näytetietoihin (kuten jännitteisiin) tulee käyttää 32-bittisiä,
yksitarkkuusliukulukuisia datatyyppejä.
Aikoihin tulee käyttää 64-bittisiä, kaksitarkkuusliukulukuisia datatyyppejä.
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6.1.1.1.1 Tekstimuodot

Tekstimuotoiset PicoScope 6:n viemät tiedostot on koodattu oletusarvoisesti UTF-8-
muotoon. Tämä on suosittu muoto, joka pystyy esittämään valtavan merkkivalikoiman
pysyen samalla jonkin verran yhteensopivana ASCII-merkistön kanssa, jos tiedostossa
käytetään vain standardeja länsieurooppalaisia merkkejä ja numeroita.

CSV (pilkuilla erotetut arvot)

CSV-tiedostot tallentavat tietoa seuraavissa muodoissa:

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

Rivin kunkin arvon jälkeen tulee pilkku, joka edustaa tietosaraketta, ja rivin lopussa
tulee rivinvaihto, joka edustaa uutta tietoriviä. Kohtuuttoman suurien tiedostojen
luominen estetään rajoittamalla tiedot 1 miljoonaan arvoon kanavalta.

Huomautus. CSV-tiedostot eivät ole paras muoto, jos käytät kieltä, jossa pilkkua
käytetään desimaalierottimena. Käytä sen sijaan sarkaineroteltua muotoa, joka toimii
lähes samalla tavalla.

Sarkaineroteltu

Sarkainerotellut tiedostot tallentavat tietoa seuraavissa muodoissa:

Aika
(µs)

Kanava A
(V)

Kanava B
(V)

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

Rivin kunkin arvon jälkeen tulee sarkain, joka edustaa tietosaraketta, ja rivin lopussa
tulee rivinvaihto, joka edustaa uutta tietoriviä. Nämä tiedostot toimivat millä tahansa
kielellä ja ovat hyvä valinta kansainväliseen tietojen jakoon. Kohtuuttoman suurien
tiedostojen luominen estetään rajoittamalla tiedot 1 miljoonaan arvoon kanavalta.

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

PicoScope 6 voi viedä tietoja .mat-binaaritiedostomuodon versioon 4. Tämä on
avoin muoto, jonka täydellinen erittely on vapaasti saatavilla www.mathworks.com-
verkkosivustolta. PicoScope 6 tallentaa tiedot MAT-tiedostomuotoon tietyllä tavalla,
joka on kuvailtu alla.

Tuominen MATLABiin

Lataa tiedosto työtilaan käyttämällä seuraavaa syntaksia:

load myfile

Kunkin kanavan tiedot tallennetaan kanavan mukaan nimettyyn taulukkomuuttujaan.
Joten kanavien A-D näytetiedot olisisivat neljässä taulukossa nimeltä A, B, C ja D.

Kaikista kanavista on vain yhdet aikatiedot, jotka ladataan jommallakummalla
seuraavista muodoista:

1. Alkamisaika, väli ja pituus. Muuttujat ovat nimeltään Tstart, Tinterval ja Length.
2. Aikataulukko (jota joskus käytetään ETS-tietoihin). Aikataulukon nimi on T.

Jos ajat ladataan muuttujina Tstart, Tinterval ja Length, niin voit luoda vastaavan
aikataulukon seuraavalla komennolla:

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

Huomautus: Suurin tiedostokoko, jonka MATLAB pystyy avaamaan, riippuu
tietokoneen resursseista. On siis mahdollista, että PicoScope luo MATLAB-tiedoston,
jota eräät MATLAB-asennukset eivät pysty avaamaan. Ole tietoinen tästä vaarasta,
kun tallennat kriittisiä tietoja.

Tiedostomuodon tarkastelu

Täydellinen tiedostoeritelmä, jonka saa osoitteesta www.mathworks.com, on kattava,
joten tämä opas ei kuvaa koko muotoa. Sen sijaan tämä opas kuvaa tiedostomuotoa
sen verran, että voit saada tiedostosta tietoja ja käyttää niitä omaan ohjelmaasi.

Edellä kuvaillut muuttujat (kohdassa Tuominen MATLAB) tallennetaan datalohkojen
sarjaksi, joista kutakin edeltää otsikko. Kullakin muuttujalla on oma otsikkonsa ja
datalohkonsa, ja vastaavat muuttujien nimet tallennetaan niiden mukaan (kuten A, B,
Tstart). Seuraavissa osioissa kuvaillaan, miten kukin muuttuja luetaan tiedostosta.

Tietolohkojen järjestystä ei ole määritetty, joten ohjelmien pitää päättää muuttujien
nimien perusteella, mitä muuttujaa kulloinkin ladataan.

Otsikko
Tiedosto koostuu useasta datalohkosta, joita edeltää 20-tavuinen otsikko. Kukin
otsikko sisältää viisi 32-bittistä kokonaislukua (kuten alla olevassa taulukossa on
kuvattu).

Tavua Arvo

0 – 3 Tietomuoto (0, 10 tai 20)

4 – 7 Arvojen määrä

8 – 11 1

12 – 15 0

16 – 19 Nimen pituus

http://www.mathworks.com
http://www.mathworks.com
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Tietomuoto
Ensimmäisessä 4 tavussa oleva Tietomuoto kuvaa taulukon numerotietojen tyyppiä.

Arvo Kuvaus

0 Kaksinkertainen (64-bittinen
liukuluku)

10 Yksinkertainen (32-bittinen
liukuluku)

20 Kokonaisluku (32-bittinen)

Arvojen määrä
Arvojen määrä on 32-bittinen kokonaisluku, joka kuvaa taulukon numeroarvojen
määrä. Tämä arvo voi olla 1, jos muuttuja kuvaa vain yhtä arvoa; mutta näyte- tai
aikataulukoissa tämän voi odottaa olevan suuri luku.

Nimen pituus
Nimen pituus on muuttujan nimen pituus ASCII-merkkijonona, joka päättyy
1-tavuiseen kauttamerkkiin ja nollaan. Viimeinen nollaan päättyvä merkki (\0) sisältyy
Nimen pituuteen, joten jos muuttujan nimi on “TStart” (sama kuin “TStart\0”), niin
nimen pituus on 7.

Tietolohko
Tietolohko alkaa muuttujan nimestä (kuten A, Tinterval) ja mukaan pitää lukea
otsikon Nimen pituus -osan kuvaama tavumäärä (unohtamatta että merkkijonon
viimeinen tavu “\0”, jos käyttämäsi ohjelmointikielen on otettava tämä huomioon).

Tietolohkon loppuosa käsittää varsinaiset tiedot, joten lue mukaan otsikon Arvojen
määrä -osassa kuvattu arvojen määrä. Muista ottaa huomioon kunkin arvon koko,
kuten otsikon Tietomuoto -osassa on kuvattu.

Jännitteiden kaltaiset kanavan tiedot muuttujista, kuten A ja B, tallennetaan
32-bittisiksi yksitarkkuusliukulukuisiksi datatyypeiksi. Ajat, kuten Tstart, Tinterval ja
T, tallennetaan 64-bittisiksi kaksitarkkuusliukulukuisiksi datatyypeiksi. Length
(pituus) tallennetaan 32-bittiseksi kokonaisluvuksi.
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6.1.2 Käynnistysasetukset-valikko

Sijainti: Tiedosto > Käynnistysasetukset

Tarkoitus: voit ladata, tallentaa ja palauttaa PicoScope 6:n käynnistysasetukset

 

Tallenna käynnistysasetukset. Tallentaa valmiiksi nykyiset asetukset, kun valitset
seuraavaksi Lataa käynnistysasetukset. Nämä asetukset muistetaan yhdestä
PicoScope 6 istunnosta toiseen.

Lataa käynnistysasetukset. Palaa asetuksiin, jotka olet tehnyt Tallenna
käynnistysasetukset -komennolla.

Nollaa käynnistysasetukset. Poistaa Tallenna käynnistysasetukset -komennolla
tekemäsi käynnistysasetukset ja palauttaa asennuksen oletusasetukset.
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6.2 Muokkaa-valikko
Sijainti: Valikkorivi > Muokkaa

Tarkoitus: mahdollistaa pääsyn leikepöytään liittyviin ja huomautusten
muokkaustoimintoihin

Kopioi kuvana. Kopioi aktiivisen näkymän leikepöydälle bittikartaksi. Sitten voit
liittää kuvan mihin tahansa sovellukseen, joka hyväksyy bittikarttakuvia.

Kopioi tekstinä. Kopioi tiedot aktiivisesta näkymästä leikepöydälle tekstiksi. Voit
liittää tiedot laskentataulukkoon tai muuhun sovellukseen. Tekstimuoto on sama kuin 
Tallenna nimellä-valintaikkunassa käytettävä, kun valitaan .txt-muoto.

Kopioi koko ikkuna kuvana. Tämä kopioi PicoScope-ikkunan kuvan leikepöydälle. Se
tarjoaa Alt-PrtScn-näppäinyhdistelmää vastaavan vaihtoehdon käyttäjille, joiden
tietokoneesta puuttuu PrtScn-näppäin. Voit liittää kuvan mihin tahansa sovellukseen,
joka voi näyttää kuvia, kuten tekstinkäsittely- tai taitto-ohjelmaan.

Huomautukset. Avaa Huomautukset-alueen PicoScope-ikkunan alaosaan. Voit
kirjoittaa tai liittää tälle alueelle omia huomautuksia.

Tiedot. [vain PicoScope Automotive] Avaa Ajoneuvotiedot-valintaikkunan, jonka
avulla voit syöttää testattavan ajoneuvon tiedot.
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6.2.1 Huomautukset-alue

Sijainti: Muokkaa > Huomautukset

Tarkoitus: tekstiruutu omien huomautusten kirjoittamiseksi

 

Huomautukset-alue voidaan näyttää PicoScope-ikkunan alaosassa. Voit kirjoittaa
tälle alueelle mitä tahansa haluat. Voit myös kopioida tekstiä toisesta ohjelmasta ja
liittää sen tähän.

6.2.2 Ajoneuvotiedot-valintaikkuna (vain PicoScope Automotive)

Sijainti: Muokkaa > Tiedot
Tiedosto > Tallenna

Tarkoitus: ajoneuvotietokanta, jonka avulla voit pitää kirjaa asiakkaista
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6.3 Näkymät-valikko
Sijainti: Valikkorivi > Näkymät, tai

napsauta hiiren
kakkospainikkeella näkymää

Tarkoitus: asettelee nykyisen näkymän, joka
on suorakaiteen muotoinen
PicoScope-ikkunan alue ja
näyttää oskilloskoopin, spektrin
tai muunlaisia tietoja

Näkymät-valikon sisältö saattaa vaihdella riippuen
siitä, mitä napsautat ja montako näkymää on auki.
Jos nykyinen näkymä sisältää Mittaukset-taulukon,
niin yhdistetty Mittaukset-valikko ja Näkymät-
valikko ilmestyy.

Lisää näkymä: Lisää valitun tyyppinen näkymä
(oskilloskooppi, XY tai spektri).
Ruudukon automaattisessa
asettelutilassa (oletus) PicoScope
järjestää ruudukon niin, että
uudelle näkymälle tehdään tilaa
neljän näkymän rajaan asti. Muut
näkymät lisätään välilehdiksi
olemassa oleviin näyttöruutuihin.
Jos olet valinnut kiinteän
ruudukkoasettelun, PicoScope ei
muuta sitä.

Alinäkymä: (Vain sekasignaalioskilloskoopit)
Kytke analogianäkymä ja
digitaalinäkymä itsenäisesti päälle
ja pois.

Nimeä näkymä uudelleen: Vaihda vakionimike Oskilloskooppi tai Spektri
omavalintaiseksi nimeksi.

Sulje näkymä: Poista PicoScope-ikkunasta näkymä. Ruudukon
automaattisessa asettelutilassa (oletus) PicoScope
järjestää ruudukon niin, että tila käytetään
mahdollisimman hyvin. Jos olet valinnut kiinteän
ruudukkoasettelun, PicoScope ei muuta ruudukkoa.

Kanavat: Valitse, mitkä kanavat näkyvät nykyisessä
näkymässä. Kukin luotu näkymä näyttää kaikki
tulokanavat, mutta ne voi laittaa päälle ja pois
päältä tällä komennolla. Vain tulokanavat, jotka ovat
käytössä (niitä ei ole valittu Pois Kanava-asetuksien
työkalurivistä), voidaan nähdä. Kanavat-valikko
luettelee myös matematiikkakanavat ja
vertailuaaltomuodot. Voit valita jopa 8 kanavaa
mihin tahansa näkymään.
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X-akseli: Valitse sopiva kanava X-akselin käyttöön.
Oletusarvon mukaan X-akseli kuvaa aikaa. Jos
valitset sen sijaan tulokanavan,
oskilloskooppinäkymästä tulee XY-näkymä, joka
esittää syötteet toistensa suhteen. XY-näkymän voi
luoda nopeammin käyttämällä Lisää näkymä -
komentoa (katso edellä).

Ruudukon asettelu: Ruudukon asettelutilaksi tulee oletusarvoisesti
Automaattinen, jolloin PicoScope järjestää
automaattisesti näkymät ruudukkoon. Voit myös
valita jonkin vakioruudukkoasettelun tai luoda
mukautetun asettelun, jonka PicoScope säilyttää,
kun lisäät tai poistat näkymiä.

Järjestä ruudukon asettelu: Säädä ruudukon asettelu näkymien määrälle
sopivaksi. Siirtää välilehtinäkymät tyhjiin
näyttöruutuihin. Korvaa kaikki aikaisemmat
ruudukon asettelun valinnat.

Nollaa näkymien koot: Jos olet muuttanut jonkin näkymän kokoa vetämällä
näyttöruutujen välisiä pysty- tai vaakasuoria
erotinpalkkeja, tämä vaihtoehto palauttaa kaikki
näyttöruudut alkuperäiseen kokoonsa.

Siirrä näkymä kohteeseen: Siirrä näkymä määritettyyn näyttöruutuun. Voit
saavuttaa saman vaikutuksen vetämällä näkymän
nimikilvestään uuteen näyttöruutuun. Katso Miten
siirretään näkymää.

Järjestä näkymät: Jos samaan näyttöruutuun on pinottu useita
näkymiä, siirrä niitä omiin näyttöruutuihinsa.

Järjestä akselit automaattisesti: Täyttää näkymän skaalaamalla ja siirtämällä
jälkeä välttäen limittymistä.

Nollaa näkymän asettelu: Palauttaa valitun näkymän skaalauskertoimen ja
siirron oletusarvoihinsa.

Näytä ominaisuudet: Näytä Ominaisuudet-arkki, jossa luetellaan
oskilloskooppiasetukset, jotka ovat normaalisti
piilossa.

Vertailuaaltomuodot: Kopioi jokin käytettävissä olevista kanavista uudeksi
vertailuaaltomuodoksi ja lisää se näkymään.

Peitteet: Valitse mitkä peitteet (ks. Peiterajatestaus) ovat
näkyvissä.

Lisää mittaus: Katso Mittaukset-valikkoa.
Muokkaa mittausta:
Poista mittaus:
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6.3.1 Mukautettu ruudukon asettelu -valintaikkuna

Sijainti: Napsauta hiiren kakkospainikkeella näkymää > Näkymät-valikko >
Ruudukon asettelu > Mukautettu asettelu...  
tai Näkymät > Ruudukon asettelu

Tarkoitus: Jos Ruudukon asettelu -osio Näkymät-valikosta ei sisällä
haluamaasi asettelua, tämä valintaikkuna antaa muita vaihtoehtoja

Voit asetella ruudukon näkymän enintään neljään riviin ja neljään sarakkeeseen.
Sitten voit vetää näkymiä ruudukon eri kohtiin.
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6.4 Mittaukset-valikko
Sijainti: Valikkorivi > Mittaukset 

Tarkoitus: ohjaa Mittaukset-taulukkoa 

Lisää mittaus. Lisää Mittaukset-taulukkoon rivin ja avaa Muokkaa
mittausta -valintaikkunan. Löydät tämän painikkeen myös Mittaukset-
työkalurivistä.

Muokkaa mittausta. Tämä vie Muokkaa mittausta -valintaikkunaan.
Löydät tämän painikkeen Mittaukset-työkalurivistä tai voit muokata
mittausta kaksoisnapsauttamalla Mittaukset- taulukon riviä.

Poista mittaus. Poistaa valitun rivin Mittaukset-taulukosta. Löydät
tämän painikkeen myös Mittaukset- työkalurivistä.

Ruudukon kirjasinkoko. Asettaa kirjasinkoon Mittaukset-taulukkoon
tehtäville merkinnöille.

Sarakkeen automaattinen leveydensäätö. Jos tätä painiketta
painetaan, Mittaukset-taulukon sarakkeet säätyvät jatkuvasti sisällön
mukaisiksi taulukon muuttuessa. Napsauta uudelleen painikkeen
vapauttamiseksi.
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6.4.1 Lisää mittaus- / Muokkaa mittausta -valintaikkuna

Sijainti: Mittaukset-työkalurivi >  Lisää mittaus- tai  Muokkaa
mittausta -painike

Näkymät-valikko >  Lisää mittaus- tai  Muokkaa mittausta -
painike
Kaksoisnapsauta Mittaukset-taulukossa olevaa mittausta 

Tarkoitus: mahdollistaa mittauksen aaltomuodon lisäämisen valittuun näkymään
tai muokata jo tehtyä mittausta

 

PicoScope päivittää mittauksen automaattisesti joka kerta, kun se päivittää
aaltomuodon. Jos tämä on näkymän ensimmäinen mittaus, PicoScope luo uuden 
mittaukset-taulukon mittauksen näyttämiseksi; tai muuten se lisää uuden mittauksen
olemassa olevan taulukon loppuun.

Kanava Mitä oskilloskoopin kanavia mitataan.

Tyyppi PicoScope voi tehdä aaltomuodoista useita erilaisia mittauksia. Katso 
oskilloskooppimittaukset (käytettäväksi oskilloskooppinäkymien
kanssa) tai spektrimittaukset (käytettäväksi spektrinäkymien kanssa).

Osa Mittaa koko jäljitys, vain viivaimien välinen jakso tai tarvittaessa
yksittäinen viivaimeen merkitty sykli.

Edistynyt Päästää muokkaamaan edistyneitä mittausasetuksia.
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6.4.2 Edistyneet mittausasetukset

Sijainti: Lisää mittaus- tai Muokkaa mittaus -valintaikkuna > Edistynyt

Tarkoitus: säätää tiettyjen mittausten, kuten suodatuksen ja spektrianalyysin,
parametrit

Kynnys Eräät mittaukset, kuten nousuaika ja laskemisaika, voidaan
tehdä eri kynnysarvoilla. Valitse sopivat kynnykset täältä.
Verraltaessa nousu- ja laskemisaikoja valmistajan määrityksiin
on tärkeää käyttää samoja kynnyksiä kaikissa mittauksissa.

Spektrialue Kun mitataan huippuarvoihin liittyviä parametreja, kuten 
Taajuus huipussa spektrinäkymästä, PicoScope voi etsiä
huippua määritetyn viivaimen kohdan läheltä. Tämä vaihtoehto
kertoo PicoScopelle, monestako taajuuskorista pitää etsiä.
Oletusarvo on 5, joka käskee PicoScopea etsimään 2:sta
viivaintaajuutta korkeammmasta ja 2:sta sitä matalammasta
alikaistasta, jolloin hakualueen kokonaislaajuus on 5 alikaistaa
viivaintaajuus mukaan lukien.



Valikot54

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.psw.fi r41

Suodattimen ohjain PicoScope voi suodattaa tilastot alipäästöllä, jolloin saadaan
vakaampia ja tarkempia numeroarvoja. Suodatus ei ole
käytettävänä kaikissa mittaustyypeissä.
Ota suodatin käyttöön - valitse alipäästösuodatus, jos se on
käytettävissä. Mittaukset-taulukkoon ilmestyy mittauksen
nimen perään “F”.
Automaattinen - valitse alipäästösuodattimen ominaisuuksien
automaattiseksi asettamiseksi.

Rajataajuus Suodattimen rajataajuus normalisoituu mittausnopeuden
suhteen. Alue: 0-0,5.

Suodatinkoko Suodattimen kokoamiseen käytettyjen näytteiden määrä.

Harmoninen ohjain Nämä asetukset koskevat spektrinäkymien särömittauksia. Voit
määrittää, mitä yliaaltoja PicoScope käyttää näihin mittauksiin.

Suurin harmoninen Suurin mukaan otettava yliaalto tehosäröä laskettaessa.

Hakualue Odotettuun taajuuteen keskittyvien alikaistakohteiden
lukumäärä yliaaltohuippua etsittäessä.

Harmoninen
pohjakohina

dB-taso, jonka ylittävät signaalihuiput lasketaan yliaalloiksi.
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6.5 Työkalut-valikko
Sijainti: Valikkorivi > Työkalut 

Tarkoitus: mahdollistaa pääsyn erilaisiin signaalianalyysin työkaluihin 

Mukautetut anturit: Määrittele uusia antureita ja kopioi, poista, siirrä ja
muokkaa nykyisiä.

Matematiikkakanavat: Lisää tai muokkaa kanavaa, joka on yhden tai
useamman kanavan matemaattinen funktio.

Vertailuaaltomuodot: Luo, lataa tai tallenna kanava olemassa olevan
kanavan kopioksi.

Sarjoittainen koodinpurku: Pura ja näytä sarjatietovirran, kuten CAN-
väylän, sisältö.

Hälytykset: Määritä toimenpiteet, joihin tietyissä tapahtumissa ryhdytään.

Peitteet: Suorita aaltomuodolle peiterajatestaus. Tämä havaitsee, kun
aaltomuoto poistuu määritetystä muodosta.

Makronauhuri: Tallenna usein käytettävä työvaihesarja.

Asetukset: Määritä eri asetuksia, jotka ohjaavat PicoScopen käyttäytymistä.
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6.5.1 Mukautetut anturit -valintaikkuna

Sijainti: Työkalut > Mukautetut anturit 

tai napsauta Kanava-asetukset-painiketta: 

Tarkoitus: voit valita ennalta määriteltyjä antureita ja ottaa käyttöön mukautettuja
antureita 

Kuvan anturivalikoima voi vaihdella käytössä olevan PicoScope-ohjelmiston versiosta
riippuen.

Anturiluettelon ymmärtäminen

Kaikki anturit, jotka ovat PicoScopen tiedossa, on jäsennelty kolmen pääotsikon alle: 
Sisäänrakennettu, Kirjasto ja Ladattu. Anturiluettelo säilytetään istuntojen välillä,
jotta PicoScope ei koskaan unohda mukautettua anturia, ellet poista sitä.

Sisäänrakennetut anturit. Sisäänrakennetut anturit ovat Pico Technologyn
toimittamia eivätkä muutu, ellet lataa meiltä valtuutettua päivitystä.
Turvatoimenpiteenä PicoScope ei anna sinun muokata tai poistaa näitä antureita.
Jos haluat muuttaa niistä jotain, voit kopioida sen kirjastoon napsauttamalla Kopio
ja muokata sitten kopiota kirjastossasi.
Kirjastoanturit. Nämä ovat antureita, jotka olet luonut jollain tässä aiheessa
kuvatulla menetelmällä. Voit muokata, poistaa tai kopioida kaikkia näitä antureita
napsauttamalla asianmukaista painiketta tästä valintaikkunasta.
Ladatut anturit. PicoScopen datatiedostoista (.psdata) tai asetustiedostoista

(.pssettings) avaamasi anturit näkyvät tässä, kunnes kopioit ne kirjastoon. Et voi

muokata tai poistaa näitä antureita suoraan, mutta voit napsauttaa Kopio niiden
kopioimiseksi kirjastoon, jossa voit muokata niitä. Voit myös tuoda antureita
PicoScope 5:n .psd- ja .pss-tiedostoihin tallennetuista mukautetuista alueista,

mutta näistä puuttuu eräitä PicoScope 6:n ominaisuuksia. (Katso “Päivitys
PicoScope 5:stä” saadaksesi lisätietoja).
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Uuden anturin lisääminen kirjastoon

On kolme tapaa luoda uusi anturi:

1. Käytä Kopio-painiketta edellä kuvatulla tavalla.

2. Napsauta Uusi anturi... uuden anturin määrittelemiseksi.

3. Napsauta Tuo anturimääritelmä lataamiseksi *.psprobe-tiedostosta ja lisää se

kirjastoon. Nämä tiedostot ovat yleensä Picon toimittamia, mutta voit myös luoda
omia määrittelemällä uuden anturin ja valitsemalla sitten Vie.

Tavoissa 2 ja 3 Mukautetun anturin ohjattu toiminto opastaa sinut anturin
määrittelyprosessin läpi.

6.5.1.1 Mukautetun anturin ohjattu toiminto

Sijainti: Mukautetut anturit -valintaikkuna > Uusi anturi 

Tarkoitus: voit määritellä mukautettuja antureita ja ottaa käyttöön mukautettuja
alueita

Sarjan ensimmäinen valintaikkuna on joko Luo uusi mukautettu anturi tai Muokkaa
olemassa olevaa mukautettua anturia.

6.5.1.1.1 Luo uusi mukautettu anturi -valintaikkuna

Sijainti: Mukautetut anturit -valintaikkuna > Uusi anturi 

Tarkoitus: esitellä uuden mukautetun anturin luontiprosessi 

Miten valintaikkunaa käytetään

Napsauta Seuraava jatkaaksesi Anturin lähtöyksiköt -valintaikkunaan.
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6.5.1.1.2 Muokkaa olemassa olevaa mukautettua anturia -valintaikkuna

Sijainti: Mukautetut anturit -valintaikkuna > Muokkaa 

Tarkoitus: esittelee olemassa olevan mukautetun anturin muokkausprosessin 

Miten valintaikkunaa käytetään

Napsauta Seuraava jatkaaksesi Anturin lähtöyksiköt -valintaikkunaan, missä voit
muokata mukautettua anturia.

Napsauta Hyppää eteenpäin..., jos olet jo määrittänyt mukautetun anturin
perusominaisuudet ja haluat lisätä tai muuttaa mukautetun alueen manuaalisesti.
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6.5.1.1.3 Anturin lähtöyksiköt -valintaikkuna

Sijainti: Luo uusi mukautettu anturi -valintaikkuna > Seuraava 

Tarkoitus: voit valita yksiköt, joita PicoScope käyttää näyttämään oman
mukautetun anturin mittaustulokset 

Miten valintaikkunaa käytetään

Napsauta SI-vakioyksikön valitsemiseksi Valitse vakioyksikkö luettelosta ja
valitse se luettelosta.
Napsauta mukautetun yksikön valitsemiseksi Käytä alla määritettyä
mukautettua yksikköä ja näppäile yksikön nimi ja symboli.

Napsauta Seuraava jatkaaksesi Skaalausmenetelmä-valintaikkunaan.
Napsauta Takaisin palataksesi Luo uusi mukautettu anturi -valintaikkunaan, jos
tämä on uusi anturi, tai Muokkaa olemassa olevaa mukautettua anturia -
valintaikkunaan, jos tämä on olemassa anturi.
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6.5.1.1.4 Skaalausmenetelmä-valintaikkuna

Sijainti: Anturin lähtöyksiköt -valintaikkuna > Seuraava

Tarkoitus: voit määritellä ominaisuuden, jolla PicoScope muuttaa mukautetun
anturin jännitelähdön näytöllä näkyväksi mittaukseksi 

Miten valintaikkunaa käytetään

Jos et tarvitse skaalausta tai siirtoa, valitse Älä tee tiedoille skaalausta -painike.

Jos anturi vaatii lineaarisen skaalauksen, napsauta Käytä lineaarista yhtälöä -
painiketta ja syötä gradientti (tai asteikkokerroin) m ja siirto c yhtälöön y = mx +
c, missä y on näkyvä arvo ja x on anturin lähtöjännite.

Jos haluat käyttää luotaimen lähtöön epälineaarista funktiota, valitse Käytä
hakutaulukkoa... ja napsauta sitten Luo hakutaulukko...-painiketta uuden
hakutaulukon luomiseksi. Tämä vie Hakutaulukon skaalaus -valintaikkunaan.

Napsauta Seuraava jatkaaksesi Alueiden hallinta -valintaikkunaan.
Napsauta Takaisin palataksesi Anturin lähtöyksiköt -valintaikkunaan.
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6.5.1.1.4.1 Hakutaulukon skaalaus -valintaikkuna

Sijainti: Skaalausmenetelmä-valintaikkuna > Luo hakutaulukko tai
Muokkaa hakutaulukkoa... 

Tarkoitus:  luo hakutaulukon mukautetun anturin kalibroimiseksi

Hakutaulukon muokkaaminen

Valitse ensin sopivat arvot avautuviin Tuloyksiköt- ja Skaalatut yksiköt -kenttiin.
Jos esimerkiksi anturina on virtapihti, joka tuottaa yhden millivoltin ampeeria kohti -
600:n ja +600 ampeerin alueelta, valitse Tuloyksiköiksi millivoltti ja
Lähtöyksiköiksi ampeeri.

Syötä seuraavaksi skaalaustaulukkoon tietoa. Valitse ensimmäinen tyhjä solu taulukon
alusta ja kirjoita “-600”, paina sitten sarkain-näppäintä ja kirjoita “-600”. Kun olet
valmis syöttämään seuraavan parin arvot, paina taas sarkain-näppäintä uuden rivin
aloittamiseksi. Voit myös napsauttaa taulukkoa hiiren kakkospainikkeella, jolloin saat
yksityiskohtaisemman valikon, joka näkyy kuvassa. Yllä olevassa esimerkissä olemme
syöttäneet hieman epälineaarisen vasteen. Jos vaste olisi ollut lineaarinen, niin olisi
ollut helpompaa käyttää lineaarista vaihtoehtoa Skaalausmenetelmä-valintaikkunasta.

Tuo/Vie

Käyttämällä Tuo- ja Vie-painikkeita voit täyttää hakutaulukon pilkuin tai sarkaimin
erotellun tekstitiedoston tiedoilla ja tallentaa hakutaulukon uuteen tiedostoon.

Lopettaminen

Klikkaamalla OK tai Peruuta palaat Skaalausmenetelmä-valintaikkunaan.
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6.5.1.1.5 Alueiden hallinta -valintaikkuna

Sijainti:  Skaalausmenetelmä-valintaikkuna > Seuraava

Tarkoitus: voit ohittaa PicoScopen automaattisen alueenluontitoiminnon
mukautetuille antureille. Useimmiten automaattinen menettely riittää. 

Miten valintaikkunaa käytetään

Jos valitset Anna ohjelmiston päättää alueet puolestani automaattisesti, niin
valitsemalla Seuraava joudut Mukautetun anturin yksilöinti -valintaikkunaan.
PicoScopen automaattiset alueet ovat ihanteellisia useimpiin sovelluksiin.

Jos valitset Hallitse mukautetun anturin alueita manuaalisesti, niin
valitsemalla Seuraava joudut Manuaalisten alueiden määritys -valintaikkunaan.

Valitse Takaisin palataksesi Skaalausmenetelmä-valintaikkunaan.

Mitä automaattimääritys on?

Kun Automaattimääritys-toiminto on valittuna, PicoScope valvoo jatkuvasti
tulosignaalia ja säätää aluetta tarpeen mukaan, jotta signaali näkyy parhaalla
mahdollisella tarkkuudella. Tämä toiminto on käytettävissä kaikilla vakioalueilla ja sitä
voidaan käyttää mukautettujen alueiden kanssa vain, jos valitset tästä
valintaikkunasta Anna ohjelmiston päättää alueet puolestani automaattisesti.
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6.5.1.1.6 Manuaalisten alueiden määritys -valintaikkuna

Sijainti: Alueiden hallinta -valintaikkuna > Edistynyt > Seuraava 

Tarkoitus: luo manuaalisesti alueita mukautetulle anturille 

Miten valintaikkunaa käytetään

Jos haluat, voit napsauttaa Luo automaattisesti alueet, jolloin ohjelma luo valitulle
laitteelle useita alueita. Tämä luo samat alueita, jotka olisi saatu valitsemalla
edellisestä valintaikkunasta Anna ohjelmiston päättää alueet puolestani
automaattisesti. Kun valitset alueen, luettelon alapuolella olevasta kaaviosta ilmenee
sen suhde oskilloskooppilaitteen tuloalueeseen — tämä selitetään tarkemmin
kohdassa Muokkaa aluetta -valintaikkuna. Voit sitten muokata alueita valitsemalla
Muokkaa tai voit myös lisätä uuden alueen valitsemalla Uusi alue. Molemmat
painikkeet vievät käyttäjän Muokkaa aluetta -valintaikkunaan.

Napsauta Seuraava jatkaaksesi Suodatusmenetelmä-valintaikkunaan.

Napsauta Takaisin palataksesi Alueiden hallinta -valintaikkunaan.

Miten uutta mukautettua aluetta käytetään

Luotuasi mukautetun
alueen se näkyy 
kanavat-työkalurivin
avautuvissa
alueluetteloissa näin:
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6.5.1.1.6.1 Muokkaa aluetta -valintaikkuna

Sijainti: Manuaalisten alueiden määritys -valintaikkuna > Muokkaa tai Uusi
alue 

Tarkoitus: mukautetun anturin manuaalisen alueen muokkaus 

Automaattinen tila

Jos jätät automaattisen valintanapin valituksi, ohjelma määrittää automaattisesti
parhaan laitteiston tuloalueen muuttaessasi Skaalatun alueen rajoja. Tämä on paras
käyttötila lähes kaikille alueille. Skaalatun alueen rajat kannattaa asettaa
suurimmaksi ja pienimmäksi arvoksi, jotka haluat nähdä oskilloskooppinäytön
pystyakselilla.

Kiinteän alueen tila

Jos painat Käytä tätä laitteiston tuloaluetta -valintanappia ja valitset avautuvasta
luettelosta laitteiston tuloalueen, niin PicoScope käyttää sitä laitteiston tuloaluetta
riippumatta skaalatun alueen rajojen valinnasta. Aseta skaalatun alueen ylä- ja
alarajat rajoiksi, joiden haluat näkyvän PicoScopen oskilloskooppinäkymän
pystyakselin ylä- ja alareunassa. 

Mikä on tuloalue?

Tuloalue on oskilloskooppilaitteen tulokanavan signaalialue, joka on yleensä voltteina.
Skaalatun alueen pitäisi vastata tätä mahdollisimman tarkasti, jotta oskilloskoopin
resoluutiosta saataisiin paras hyöty.

Mikä on skaalattu alue?

Skaalattu alue on alue, joka näkyy oskilloskooppinäytön pystyakselilla, kun anturi on
valittuna.

Skaalaus, jonka olet valinnut Skaalausmenetelmä- sivulta, määrittelee tuloalueen ja
skaalatun alueen välisen suhteen. Tämän valintaikkunan avulla voit määrittää
oskilloskooppinäkymän näyttämään skaalattua tietoa.
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Alueen käyttöastepalkki

Tämä valintaikkunan lopussa näkyvä kaavio esittää, kuinka hyvin laitteen tuloalue
vastaa skaalattua aluetta.

• Vihreä - Syöttöalueen osa, jota skaalattu alue käyttää. Tämän pitäisi olla
mahdollisimman suuri oskilloskooppilaitteen resoluution käytön
maksimoimiseksi.

• Sininen - Tuloalueen osat, jotka eivät ole käytössä. Nämä osoittavat resoluution
haaskausta.

• Harmaa - Skaalatun alueen osat, jotka eivät kuulu tuloalueeseen. Nämä
aiheuttavat kuvaajan tilan haaskausta. Alueen käyttöastepalkki ei ehkä esitä
näitä osuuksia tarkasti, kun epälineaarinen skaalaus on käytössä, joten
skaalatun alueen rajat kannattaa aina testata oskilloskooppinäkymässä.

Edistynyt-välilehti

Lopettaminen
Klikkaamalla OK tai Peruuta palaat Manuaalisten alueiden määritys -valintaikkunaan.
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6.5.1.1.6.2 Muokkaa aluetta -valintaikkuna (Edistynyt-välilehti)

Sijainti: Manuaalisten alueiden määritys -valintaikkuna > Muokkaa tai
Uusi alue > Edistynyt-välilehti 

Tarkoitus: mukautettujen anturien edistyneiden lisäasetusten tekeminen 

Nämä asetukset on tarkoitettu valmistajan käyttöön ja suosittelemme, ettet muuta
niitä.

Lopettaminen

Klikkaamalla OK tai Peruuta palaat Manuaalisten alueiden määritys -valintaikkunaan.
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6.5.1.1.7 Suodatusmenetelmä-valintaikkuna

Sijainti: Manuaalisten alueiden määritys -valintaikkuna > Seuraava 

Tarkoitus: määrittää tämän mukautetun anturin alipäästösuodatus 

Tällä valintaikkunalla on sama vaikutus kuin Alipäästösuodatus -vaihtoehdon
manuaalisella käyttöönotolla Kanava-asetukset-valintaikkunasta. Suodatus tapahtuu
vain, jos kytketty oskilloskooppilaite tukee suodatusta.

Takaisin: Mene Manuaalisten alueiden määritys -valintaikkunaan

Seuraava: Mene Mukautetun anturin yksilöinti -valintaikkunaan
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6.5.1.1.8 Mukautetun anturin yksilöinti -valintaikkuna

Sijainti: Alueiden hallinta -valintaikkuna > Seuraava 

Tarkoitus: tekstin syöttäminen mukautetun anturin yksilöimiseksi 

Miten valintaikkunaa käytetään

Valitse Takaisin palataksesi Suodatusmenetelmä-valintaikkunaan.

Anturin nimi näkyy anturiluettelossa.
Kuvaus ei ole käytössä ohjelmiston nykyversiossa.

Täytä tekstikentät ja napsauta Seuraava jatkaaksesi Mukautettu anturi valmis -
valintaikkunaan.
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6.5.1.1.9 Mukautettu anturi valmis -valintaikkuna

Sijainti: Mukautetun anturin yksilöinti -valintaikkuna > Seuraava 

Tarkoitus: päättää mukautetun anturin määritysmenettelyn 

Miten valintaikkunaa käytetään

Valitse Takaisin palataksesi Mukautetun anturin yksilöinti -valintaikkunaan.

Valitse Valmis hyväksyäksesi mukautetun anturin asetukset ja palataksesi Mukautetut
anturit -valintaikkunaan.
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6.5.2 Matikkakanavat-valintaikkuna

Sijainti: Työkalut > Matikkakanavat 

Tarkoitus: luoda, muokata ja hallita matematiikkakanavia, jotka ovat tulokanavien
matemaattisten funktioiden tuottamia virtuaalikanavia

Matematiikkakanav
aluettelo

Matikkakanavat-valintaikkunan tärkein alue on
matematiikkakanavaluettelo, joka näyttää kaikki
sisäänrakennetut, kirjasto- ja ladatut matematiikkakanavat.
Valitaksesi näkyykö kanava PicoScopen pääikkunassa napsauta
asianmukaista valintaruutua ja sitten OK. Kaikissa näkymissä voi
olla jopa 8 kanavaa, mukaan lukien tulokanavat ja
matematiikkakanavat. Jos yrität ottaa 9. kanavan käyttöön,
PicoScope avaa uuden näkymän.

Sisäänrakennettu: nämä matematiikkakanavat ovat
PicoScopen määrittelemiä eikä niitä voi muuttaa

Kirjasto: nämä ovat matematiikkakanavia, jotka määrittelet
Luo- tai Kopio-painikkeilla, muokkaat tai lataat Tuo-
painikkeella

Ladattu: nämä matematiikkakanavat kuuluvat kaikkiin
PicoScopen asetus- tai datatiedostoihin, jotka olet ladannut

Luo Avaa Matemaattisen kanavan ohjatun toiminnon, joka
opastaa matematiikkakanavan luonnissa tai muokkauksessa.
Uusi kanava ilmestyy kohtaan Kirjasto
matematiikkakanavaluetteloon.
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Muokkaa Avaa Matemaattisen kanavan ohjatun toiminnon, jolla voit
muokata valittua matematiikkakanavaa. Valitse ensin Kirjasto-
kohdasta matematiikkakanavaluettelosta kanava. Jos
kanava, jota haluat muokata, on Sisäänrakennettu- tai
Ladattu-kohdassa, kopioi se ensin Kirjasto-kohtaan
napsauttamalla Kopio, sitten valitse se ja napsauta Muokkaa.

Poista Poistaa pysyvästi valitun matematiikkakanavan. Vain Kirjasto-
kohdassa olevia matematiikkakanavia voi poistaa.

Kopio Luo valitusta matematiikkakanavasta kopion. Kopio sijoitetaan 
Kirjasto-kohtaan, jossa voit muokata sitä klikkaamalla
Muokkaa.

Tuo Avaa .psmaths-matikkakanavatiedoston ja sijoittaa sen

sisältämät matikkakanavat Kirjasto-kohtaan.

Vie Tallentaa kaikki Kirjasto-kohdan matematiikkakanavat uuteen
.psmaths-tiedostoon.
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6.5.2.1 Matematiikkakanavan ohjattu toiminto

Sijainti: Kanava-asetukset-työkalurivi > Matematiikkakanavat-painike 

Tarkoitus: luoda, muokata ja hallita matematiikkakanavia, jotka ovat tulokanavien
matemaattisten funktioiden tuottamia virtuaalikanavia

1. Esittely

2. Yhtälö

3. Kanavan nimi

4. Yksiköt ja alue

5. Valmis
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6.5.2.1.1 Matematiikkakanavan ohjatun toiminnon esittelyikkuna

Sijainti: Matikkakanavat-valintaikkuna > Luo (jos “Älä näytä tätä
esittelysivua uudelleen” -valintaruutua ei ole valittu) 

Tarkoitus: esitellä matematiikkakanavan ohjattu toiminto 
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6.5.2.1.2 Matematiikkakanavan ohjatun toiminnon yhtälöikkuna

Sijainti: Matematiikkakanavan ohjattu toiminto  

Tarkoitus: mahdollistaa yhtälön syöttö tai muokkaus matematiikkakanavaan. Voit
kirjoittaa suoraan yhtälöruutuun tai napsauttaa laskimen painikkeita ja

antaa ohjelman lisätä symbolit puolestasi. Punainen virheilmaisin 
tulee näkyviin yhtälöruudun oikealle puolelle, jos yhtälö sisältää
syntaksivirheen. 

Perusnäkymä

Matematiikkakanavan ohjatun toiminnon yhtälöikkuna, perusnäkymä

Peruspainikkeet

Painike Yhtälö Kuvaus
Tyhjennä yhtälö. Tyhjentää koko yhtälöruudun
sisällön.
Poista. Poistaa yhden merkin kohdistimen
vasemmalta puolelta.

+ Lisää

- Vähennä (tai tee negatiiviseksi)

* Kerro

/ Jaa

...
A...D Tulokanavat. Painikkeiden määrä vaihtelee

oskilloskoopissa olevien kanavien määrän mukaan.
{...}, T Muut operandit. Näyttää avattavan luettelon

yhtälöihin käytettävistä tuloista, mukaan lukien 
vertailuaaltomuodot ja aika.

(...) Sulut. Sulkeiden sisältämät lausekkeet käsitellään
ennen niiden kummallakin puolella olevia
lausekkeita.
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Edistynyt näkymä

Edistynyt-painikkeen napsautus paljastaa lisää toimintopainikkeita, mm.
trigonometrisia funktioita ja logaritmeja.

Matematiikkakanavan ohjatun toiminnon yhtälöikkuna, edistynyt näkymä

Edistyneet painikkeet

Painike Yhtälö Kuvaus
sqrt() Neliöjuuri

^ Potenssi. Korotetaan x potenssiin y.

ln() Luonnollinen logaritmi

abs() Absoluuttinen arvo

freq() Taajuus. Lasketaan hertseinä.

norm() Normalisoi. PicoScope laskee argumentin
suurimmat ja pienimmät arvot taltiointiajalta ja
sitten skaalaa ja siirtää argumenttia, jotta se sopii
täsmälleen alueen [0, + 1] yksikköihin.

exp() Luonnollinen eksponentti. Korottaa luonnollisen
logaritmin kantaluvun e potenssiin x.

log() Logaritmi. 10-kantainen logaritmi.

derivative() Derivaatta. Lasketaan x-akselin suhteen. 

Huomautus: näytesignaalin derivaatta sisältää
paljon kohinaa, joten tähän toimintoon
käytettävissä tulokanavissa kannattaa käyttää 
digitaalista alipäästösuodatusta.

integral() Integraali. X-akselin mukainen.
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min() Minimi. Kaikkien edellisten aaltomuotojen
negatiivinen huippuhavainto.

max() Maksimi. Kaikkien edellisten aaltomuotojen
positiivinen huippuhavainto.

average()
Keskiarvo. Kaikkien edellisten aaltomuotojen
aritmeettinen keskiarvo.

peak()
Huippuhavainto. Näyttää kaikkien edellisten
aaltomuotojen maksimi-minimi-alueet.

pi Pii. Ympyrän kehän suhde sen halkaisijaan.

Käänteinen. Muuttaa sin-, cos- ja tan-
painikkeet asin-, acos- ja atan-painikkeiksi.

sin() Sini. Operandi on radiaaneina.

cos() Kosini. Operandi on radiaaneina.

tan() Tangentti. Operandi on radiaaneina.

...
0..9 0:sta 9:ään. Desimaaliluvut.

. Desimaalipiste

E Eksponentti. aEb tarkoittaa a × 10b.

Lisäfunktiot

Muutamia yhtälöominaisuuksia voidaan lisätä vain yhtälöruudusta.

Hyperboliset funktiot. Syöttämällä sinh()-, cosh()- ja tanh()-operaattoreita saat
hyperbolisia funktioita.

Etumerkkifunktio. Sign()-operaattori palauttaa syötteen etumerkin. Tuloksena on
+1, kun syöte on positiivinen, –1, kun syöte on negatiivinen, ja 0, kun syöte on 0.

Edistä/Viivytä. Lisää [t] kanavan nimen perään sen edistämiseksi t sekuntia.
Esimerkiksi A[0,001] on Kanava A, jota on edistetty 1 millisekunti ja A[–0.001] on
Kanava A, jota on viivytetty 1 millisekunti.



PicoScope 6:n käyttöopas 77

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. psw.fi r41

6.5.2.1.3 Matematiikkakanavan ohjatun toiminnon nimi-ikkuna

Sijainti: Matematiikkakanavan ohjattu toiminto  

Tarkoitus: mahdollistaa matematiikkakanavan nimen ja värin syötön tai
muokkauksen 

PicoScope antaa aluksi yhtälötekstille nimen, mutta voit muokata sitä miksi haluat.
Nimi näkyy matikkakanavat-valintaikkunan kanavaluettelossa. Voit asettaa jäljityksen
väriksi jonkin avattavan luettelon vakiovärin tai napsauttaa Mukautettu, jolloin voit
valita minkä tahansa Windowsin salliman värin.
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6.5.2.1.4 Matematiikkakanavan ohjatun toiminnon yksiköt ja alue -ikkuna

Sijainti: Matematiikkakanavan ohjattu toiminto  

Tarkoitus: mahdollistaa matematiikkakanavassa näytettävien arvojen ja
mittayksikköjen määrittämisen 

Yksiköt, pitkä nimi: Tämä on vain viitteeksi.

Yksiköt, lyhyt nimi: Tämä näkyy mittausakselilla oskilloskooppi- ja spektri
näkymissä, viivainselitteessä ja mittaukset-taulukossa.

Alue: Jos valintaruutu jätetään tyhjäksi, PicoScope valitsee mitta-akselille
asianmukaisimman alueen. Jos haluat asettaa mitta-akselin minimi- ja maksimipäille
omat arvosi, laita ruutuun valintamerkki ja syötä arvot Min- ja Max-kenttiin.
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6.5.2.1.5 Matematiikkakanavan ohjatun toiminnon valmis-ikkuna

Sijainti: Matematiikkakanavan ohjattu toiminto  

Tarkoitus: näyttää juuri luomasi tai muokkaamasi matematiikkakanavan asetukset 

Takaisin. Tätä painiketta napsauttamalla voit palata edellisiin
matematiikkakanavan ohjatun toiminnon valintaikkunoihin, jos haluat muuttaa
joitain asetuksia.

Valmis. Valitsemalla tämän voit hyväksyä näkyvät asetukset ja palata
Matikkakanavat-valintaikkunaan. Jos haluat uuden tai muokatun kanavan
oskilloskooppi- tai spektrinäyttöön, muista valita kanavaluettelosta asianmukainen
valintaruutu. Voit muuttaa niitä myöhemmin napsauttamalla Matematiikkakanavat-
painiketta Kanava- asetukset-työkalurivistä.
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6.5.3 Vertailuaaltomuodot-valintaikkuna

Sijainti: Työkalut > Vertailuaaltomuodot 

Tarkoitus: tämän avulla voi luoda, muokata ja hallita vertailuaaltomuotoja, jotka
ovat tulokanavista tallennettuja kopioita 

Vertailuaaltom
uodot-luettelo

Vertailuaaltomuodot-valintaikkunan pääalue on
vertailuaaltomuotoluettelo, joka näyttää kaikki käytettävissä
olevat tulokanavat sekä kirjasto- ja ladatut vertailuaaltomuodot.
Valitaksesi näkyykö aaltomuoto PicoScopen pääikkunassa napsauta
asianmukaista valintaruutua ja sitten OK. Kaikissa näkymissä voi olla
jopa 8 kanavaa, mukaan lukien tulokanavat, matematiikkakanavat ja
vertailuaaltomuodot. Jos yrität ottaa 9. kanavan käyttöön, PicoScope
avaa uuden näkymän.

Käytettävissä: nämä tulokanavat soveltuvat vertailuaaltomuotojen
lähteiksi

Kirjasto: nämä ovat vertailuaaltomuodot, jotka olet määritellyt
Kopio-painikkeella tai ladannut Tuo-painikkeella

Ladattu: nämä vertailuaaltomuodot kuuluvat kaikkiin PicoScopen
asetus- tai datatiedostoihin, jotka olet ladannut

Muokkaa Avaa vertailuaaltomuodon muokkausikkunan, jossa voit muokata
valittua vertailuaaltomuotoa. Valitse ensin aaltomuoto Kirjasto-
kohdan vertailuaaltomuotojen luettelosta. Jos aaltomuoto, jota
haluat muokata, on Ladattu-kohdassa, kopioi se ensin Kirjasto-
kohtaan napsauttamalla Kopio, sitten valitse se ja napsauta
Muokkaa.
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Poista Poistaa pysyvästi valitun vertailuaaltomuodon. Vain Kirjasto-
kohdassa olevia vertailuaaltomuotoja voi poistaa.

Kopio Luo valitusta tulokanavasta tai vertailuaaltomuodosta kopion. Kopio
sijoitetaan Kirjasto-kohtaan, jossa voit muokata sitä klikkaamalla
Muokkaa. Sama tehtävä onnistuu nopeammin napsauttamalla
näkymää hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla 
Vertailuaaltomuodot ja napsauttamalla kanavaa, jonka haluat
kopioida.

Tuo Avaa .psreference-vertailuaaltomuototiedoston ja laittaa sen

sisältämät aaltomuodot Kirjasto-kohtaan.

Vie Tallentaa kaikki vertailuaaltomuodot Kirjasto-kohdasta uuteen
.psreference-tai MATLAB 4 .mat-tiedostoon.

6.5.3.1 Vertailuaaltomuodon muokkausikkuna

Sijainti: Vertailuaaltomuodot-valintaikkuna > Muokkaa  

Tarkoitus: mahdollistaa vertailuaaltomuodon nimen ja värin syötön tai
muokkauksen 

Nimi. PicoScope antaa aluksi aaltomuodolle nimen sen lähteenä olevan
tulokanavan mukaan, mutta voit muokata sitä miksi haluat. Tässä olemme
antaneet sille nimeksi “sine”. Nimi näkyy Vertailuaaltomuodot-
valintaikkunan aaltomuotoluettelossa. 

Väri: Voit asettaa jäljityksen väriksi jonkin avattavan luettelon vakiovärin tai
napsauttaa Mukautettu, jolloin voit valita minkä tahansa Windowsin
salliman värin.
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6.5.4 Sarjoittainen koodinpurku -valintaikkuna

Sijainti: Työkalut > Sarjoittainen koodinpurku 

Tarkoitus: mahdollistaa sarjoittaiseen koodinpurkuun käytettävien kanavien valinta
ja muiden asetuksien teko  
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6.5.5 Hälytykset-valintaikkuna

Sijainti: Työkalut > Hälytykset 

Tarkoitus: päästää hälytykset-ominaisuuteen, josta määritetään eri tapahtumien
yhteydessä tehtävät toimet 

Tapahtuma: Valitse tapahtuma, joka laukaisee hälytyksen:

Taltiointi: kun aaltomuoto taltioidaan. Jos liipaisin on käytössä,
tämä asetus vastaa liipaisintapahtumaa. Tällä toiminnolla
voidaan siis tallentaa jokaisen liipaisintapahtuman yhteyteen
tiedosto.

Puskurit täynnä: kun aaltomuotopuskurissa olevien
aaltomuotojen määrä saavuttaa aaltomuotojen enimmäismäärän.

Peite epäonnistuu: kun jokin kanava epäonnistuu peitetestissä.

(Toimiluettelo): Lisää tähän luetteloon toimi valitsemalla Lisää. Määritetyn
tapahtuman yhteydessä PicoScope suorittaa kaikki luettelon
toimet ylhäältä alas. 

HUOMAUTUS: Toimen suorittaminen edellyttää sen
valintaruudun valitsemista.

Käytä: Määritä oskilloskooppi tämän valintaikkunan asetusten mukaan.

Lisää: Lisää toimien luetteloon tapahtuma. Mahdollisia tapahtumia
ovat:

Piip!: aktivoi tietokoneen sisäinen äänimerkkilaite. 64-bittiset
tietokoneet ohjaavat tämän äänen kuulokelähtöön.
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Toista ääni: määritä toistettavan .wav-äänitiedoston nimi.

Lopeta taltiointi: vastaa punaisen Pysäytä-painikkeen
painamista.

Aloita taltiointi uudelleen: vastaa vihreän Aloita-painikkeen
painamista. Käytä vain, jos aiemmin luettelossa on käytetty 
Lopeta taltiointi -toimea.

Aja suoritustiedosto: suorita määritetty EXE-, COM- tai BAT-
ohjelmatiedosto. Voit kirjoittaa %file%-muuttujan ohjelman

nimen jälkeen, jolloin viimeksi tallennetun tiedoston nimi siirtyy
ohjelmaan argumentiksi. PicoScope keskeyttää taltioinnin
ohjelman suorituksen ajaksi ja jatkaa taltiointia ohjelman
loppuessa.

Tallenna nykyinen puskuri: tallenna puskurissa oleva
aaltomuoto .psdata-, .pssettings-, .csv- tai .mat-tiedostoksi.

Voit lisätä %buffer%-muuttujalla puskurin indeksinumeron

tiedostonimeen tai %time%-muuttujalla taltioitiajan.

Tallenna kaikki puskurit: tallenna koko aaltomuotopuskuri
.psdata-, .pssettings-, .csv- tai .mat-tiedostoksi.
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6.5.6 Peitteet-valikko

Sijainti: Työkalut > Peitteet 

Tarkoitus: hallita peiterajatestausta 

Lisää peitteitä: Lisää näyttöön peite Peitekirjasto-valintaikkunasta.

Poista peite: Poista peite näytöstä.

Tallenna peite: Tallentaa näytössä olevan peitteen levylle .mask-tiedostoksi.

6.5.6.1 Peitekirjasto-valintaikkuna

Sijainti: Työkalut > Peitteet

Tarkoitus: luoda, viedä ja tuoda peitteitä peiterajatestausta varten

Kanava: Valitse kanava, johon haluat käyttää peitettä.

Käytettäviss
ä olevat
peitteet:

Kirjasto-kohdassa näkyvät kaikki peitteet, jotka olet tallentanut ennen
ja jättänyt poistamatta. Ladattu-kohdassa näkyvät kaikki käytössä
olevat peitteet.

Muodosta: Luo valitusta kanavasta viimeksi taltioituun aaltomuotoon perustuva
uusi peite. Avaa Muodosta peite -valintaikkunan.

Tuo: Lataa peite, joka on aiemmin tallennettu .mask-tiedostoksi.

Vie: Tallenna peite .mask-tiedostoksi tulevaisuudessa tuotavaksi.

Käytä: Käytä valittua peitettä valittuun kanavaan mutta pysy Peitekirjasto-
valintaikkunassa.
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OK: Käytä valittua peitettä valittuun kanavaan ja palaa 
oskilloskooppinäkymään.
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6.5.6.2 Peitteen muokkaaminen

Peitettä voi muokata peiterajatestaus-tilassa, napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella oskilloskooppinäkymää ja valitsemalla Muokkaa peitettä:

Peite koostuu yhdestä tai useammasta muodosta, jota sanotaan monikulmioksi.
Klikkaa monikulmiota, jota haluat muokata. PicoScope piirtää sitten valittuun peitteen
monikulmioon muokkauskahvat ja näyttää peitteenmuokkausikkunan. Jos vedät
kahvoista monikulmion muokkaamiseksi, tilastotiedot päivittyvät heti.

Peitteenmuokkausikkuna näyttää tältä:

Normaalinäkymä
Pienennetty

näkymä

Jos muokkausikkunaa ei näy heti, se on voitu pienentää; jolloin tulee napsauttaa

palautuspainiketta: . Jos muokkaat kärkipisteen koordinaatteja, tilastotiedot

päivittyvät heti. Voit myös viedä peitteen .mask-tiedostoon Vie-painikkeella: . Lisää

ja poista kärkipisteitä +- ja -- painikkeilla. Pienennyspainike toimii tavanomaiseen
tapaan. Voit poistua peitteenmuokkaustilasta sulkemalla peitteenmuokkausikkuna (X)-
painikkeella.

Voit lisätä tai poistaa koko monikulmion napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
oskilloskooppinäkymää ja valitsemalla joko Lisää peitteeseen monikulmio- tai
Poista peitteestä monikulmio-komennolla:



Valikot88

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.psw.fi r41

6.5.6.3 Muodosta peite -valintaikkuna

Sijainti: Peitekirjasto-valintaikkuna > Muodosta

Tarkoitus: mahdollistaa automaattisesti luodun peitteen parametrien asettamisen.
PicoScope luo sitten viimeksi taltioidun aaltomuodon perusteella uuden
peitteen.

Nimi: PicoScope valitsee automaattisesti uudelle peitteelle nimen. Voit
muokata nimeä tässä ikkunassa.

X-kompensointi: Aaltomuodon ja peitteen välinen vaakasuora etäisyys.

 / Tämä painike vaihtaa kompensointiarvon yksikön
absoluuttiseksi (SI) tai suhteelliseksi (% täydestä
asteikosta).

Tämä painike palauttaa kompensoinnin oletusarvoonsa.

Y-kompensointi: Aaltomuodon ja peitteen välinen pystysuora etäisyys.
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6.5.7 Makronauhuri

Sijainti: Työkalut > Makronauhuri

Tarkoitus: tallentaa komentosarja myöhemmin toistettavaksi

Makronauhuri auttaa, kun haluat suorittaa sarjan komentoja toistuvasti. Se tallentaa
kaikki komennot .psmacro-tiedostoon, jota voi muokata XML-editorilla.

Suorita tosiajassa: Toistaa makron samalla nopeudella kuin se on nauhoitettu.
Ilman tätä valintaa toisto on mahdollisimman nopeaa.

Huom: .psmacro-tiedostoja voi myös toistaa PicoScopen komentorivistä.
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6.5.8 Asetukset-valintaikkuna

Sijainti: Työkalut > Asetukset 

Tarkoitus: mahdollistaa PicoScopen asetusten valinta. Napsauta jotain alla olevan
kuvan välilehteä, niin saat tietää lisää.
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6.5.8.1 Yleinen-sivu

Sijainti: Työkalut > Asetukset > Yleinen

Tarkoitus: sisältää PicoScopen yleissäätimet 

Nollaa “Älä näytä tätä uudelleen” -valintaikkunat
Palauttaa kaikki puuttuvat valintaruudut, jotka pyysit PicoScopea olemaan
näyttämättä uudelleen.

Nollaa asetukset
Kaikki asetukset palautetaan oletusarvoiksi.

Aaltomuotopuskuri
Maksimiaaltomuodot: Tämä on aaltomuotojen enimmäismäärä, jonka PicoScope
tallentaa aaltomuotopuskuriin. Voit valita numeron yhden ja kytketyn oskilloskoopin
salliman enimmäismäärän väliltä (katso yksityiskohdat oskilloskoopin teknisistä
tiedoista). Tallennettujen aaltomuotojen todellinen määrä riippuu käytettävissä
olevasta muistista ja kunkin aaltomuodon näytteiden määrästä.

Keruuaikayksiköt
Muuta aikajana-säätimen tilaa taltiointiasetuksien työkalurivistä.

Kertaa jako: aikajana-säädin näyttää aikayksiköt jakoa kohden - esimerkiksi “5
ns/jako”. Useimmat laboratorio-oskilloskoopit näyttävät aikajana-asetukset näin.

Keräyksen kokonaisaika: aikajana-säädin näyttää aikayksiköt koko
oskilloskooppinäkymän leveydeltä - esimerkiksi “50 ns”.

Mittaustilastot
Tilastotaltioinnit - monestako peräkkäisestä taltioinnista PicoScope laskee tilastot
Mittaukset- taulukkoon. Suurempi numero tuottaa tarkemmat tilastot, jotka
kuitenkin päivittyvät harvemmin.
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6.5.8.2 Virranhallinta-sivu

Sijainti: Työkalut > Asetukset > Virranhallinta

Tarkoitus: hallita oskilloskoopin ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen
virrankulutukseen 

Taltiointinopeus

Tämä säädin rajoittaa nopeutta, jolla PicoScope taltioi oskilloskooppilaitteesta tietoa.
Muut PicoScopen asetukset, oskilloskooppilaitteen tyyppi ja tietokoneen nopeus
vaikuttavat kaikki siihen, voidaanko tämä raja saavuttaa. PicoScope valitsee
automaattisesti sopivan rajan sen mukaan, toimiiko tietokone akulla vai verkkovirralla
(vaihtovirralla).

Asetukset ovat taltiointeina sekunnissa. Taltiointinopeuden oletusasetuksena on
“Rajoittamaton” tietokoneen käydessä verkkovirralla (vaihtovirralla) suorituskyvyn
maksimoimiseksi. Jos tietokoneen muut sovellukset toimivat liian hitaasti PicoScopen
taltioidessa, niin vähennä taltiointinopeutta. Kun tietokone käy akkuvirralla,
PicoScope asettaa suorituskykyrajan akun säästämiseksi. Tätä rajaa voi lisätä
manuaalisesti, mutta se aiheuttaa akun nopean tyhjenemisen.
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6.5.8.3 Näytteenotto-sivu

Sijainti: Työkalut > Asetukset > Näytteenotto
Tarkoitus: hallita oskilloskoopin näytteenottokäyttäytymistä 

Hitaan näytteenoton siirtymä
Normaalissa (nopeassa) näytteenottotilassa PicoScope kerää tarpeeksi tietoja koko
näytön täyttämiseksi ja piirtää sitten koko näkymän kerralla. Tämä menetelmä sopii
nopeille aika-asteikoille, kun näyttö piirretään monta kertaa sekunnissa, mutta hitailla
aika-asteikoilla se voi aiheuttaa kohtuuttoman viiveen, ennen kuin tiedot näkyvät
näytössä. Tällaisen viiveen välttämiseksi PicoScope siirtyy automaattisesti hitaaseen
näytteenottotilaan, jossa oskilloskoopin jäljityskäyrä etenee vähitellen näytön poikki
oskilloskoopin taltioidessa tietoja.

Keruuaika-säätimellä voit valita aika-asteikon, jolloin PicoScope siirtyy hitaaseen
näytteenottotilaan.

Hidas näytteistysnäyttö
Kun tämä valintaruutu on valittuna, PicoScope näyttää edellisen puskurissa olevan
aaltomuodon samalla, kun se vähitellen piirtää sen päälle uuden aaltomuodon. Näin
ollen näkymän vasen puoli näyttää aina uuden aaltomuodon alun, kun taas oikea puoli
näyttää edellisen aaltomuodon lopun. Pystypalkki erottaa nämä kaksi aaltomuotoa.

Sin(x)/x-interpolointi
Kun oskilloskooppinäkymän leveyden kuvapisteiden määrä on suurempi kuin
aaltomuotopuskurissa olevien näytteiden määrä, PicoScope interpoloi - eli se täyttää
näytteiden välisen tilan arviotiedolla. Se voi joko vetää suoria viivoja näytteiden väliin
(lineaarinen interpolointi) tai yhdistää ne sujuvilla kaarilla (sin(x)/x-interpolointi).
Lineaarinen interpolointi auttaa näkemään, missä näytteet ovat, mistä on hyötyä
erityistarkoissa mittauksissa, mutta tuloksena on pykäläinen aaltomuoto. Sin(x)/
x-interpolointi antaa tasaisemman aaltomuodon mutta kätkee näytteiden todellisen
sijainnin, joten sitä pitää käyttää varoen, kun näytöllä näkyvien näytteiden määrä on
vähäinen.

Voit säätää näytteiden määrää, jota vähemmillä arvoilla sin(x)/x -interpolointi tulee
päälle. Sin(x)/x-interpolointia käytetään vain oskilloskoopin nopeimmalla aika-
asteikolla.
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6.5.8.4 Näppäimistö-sivu

Sijainti: Työkalut > Asetukset > Näppäimistö

Tarkoitus: näyttää näppäimistön pikakomennot ja sallia niiden muokkaus

Pikakomento on näppäinpainallusten yhdistelmä, jolla aktivoidaan jonkin PicoScopen
toiminto.
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Näppäimistön
pikakomennot

Tässä on luettelo PicoScopen toiminnoista ja niihin
liittyvistä pikakomennoista (jos niitä on määritelty).
Luettelon laajuus riippuu Näytä täydellinen näppäinlista
 -valinnasta (katso jäljempää).

Pikakomennon muokkaus tai lisäys:
· Vieritä PicoScopen komentojen luetteloa, kunnes

tarvittava toiminto on näkyvissä.
· Valitse tarvittava toiminto.
· Valitse “Paina pikakomentonäppäimiä:” -kenttä.
· Paina näppäimistöllä tarvittavaa näppäinyhdistelmää.
· Napsauta Määrää.

Näytä täydellinen
näppäinlista

Valitsemalla tämän ruudun näet kaikki käytettävissä olevat
toiminnot. Oletusarvoisesti vain yleisimmät toiminnot on
lueteltu sekä kaikki muut toiminnot, joille on määrätty
näppäimistön pikakomento.

Näppäimistökartat Näppäimistön pikakomentojen joukko on nimeltään 
kartta. Voit määritellä useita karttoja eri sovelluksiin.
Oletus: Tätä karttaa ei voi muokata. Sen avulla voit
palauttaa tehtaalla määritellyt peruspikakomennot.
Edistynyt: Tämä on toinen tehtaalla määritelty kartta,
jota ei voi muokata. Se sisältää kattavamman
pikakomentojoukon.
Käyttäjä: Tämä on kartta, joka on viimeksi luotu tai
tuotu. Se säilytetään PicoScope-istuntojen välillä.
Tuo: Lataa näppäimistökartan .pskeys-tiedostosta.

Vie: Tallentaa nykyisen näppäimistökartan .pskeys-

tiedostoon.
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6.5.8.5 Alueelliset ja kieliasetukset -sivu

Sijainti: Työkalut > Asetukset > Alueelliset ja kieliasetukset

Tarkoitus: mahdollistaa kieli- ja sijainnistariippuvien asetuksien valinta PicoScopen
käyttöliittymään 

Kieli Valitse avautuvasta luettelosta kieli, jota haluat käyttää
PicoScope 6:n käyttöliittymässä. PicoScope pyytää
käynnistämään ohjelman uudelleen ennen uuteen kieleen
siirtymistä.

Mittausjärjestelmä Valitse metri- tai Yhdysvaltain mittajärjestelmä.
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6.5.8.6 Tulostus-sivu

Sijainti: Työkalut > Asetukset > Tulostus

Tarkoitus: mahdollistaa tulosteen alareunassa ilmenevien tietojen syöttö 

Tulostuksen
oletusasetukset

Kun tulostat näkymän Tiedosto-valikosta, nämä tiedot lisätään sivun
alareunaan. 
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6.5.8.7 Värit-sivu

Sijainti: Työkalut > Asetukset > Värit

Tarkoitus: mahdollistaa käyttöliittymän eri osien värien määritys 

Mukautetut värit

Näillä säätimillä voit määrittää PicoScope-näytön eri osien värit:

Kanavat kunkin oskilloskooppikanavan kuvaajan väri.

Digitaaliset
kanavat

Jos sinulla on sekasignaalioskilloskooppi (MSO), kunkin kanavan
väri voidaan asettaa tästä.

Peitteet peitealueet peiterajatestauksessa.

Sekalaiset sekalaiset kohteet:

Ruudukon viivat viivaruudukon vaaka- ja pystyviivat.

Tausta aaltomuotojen ja viivaruudukon takana oleva alue.
(Jatkuvuustilassa tämän asetuksen voi ohittaa Jatkuvuusasetukset-
valintaikkunasta).

Ensiöliipaisin nykyisen liipaisukohdan liipaisumerkki.

Liipaisin toissijainen liipaisumerkki (näkyy, kun ensiöliipaisin on siirtynyt
viimeisen aaltomuodon taltioinnin jälkeen).

Vaaka-akseli kunkin näkymän alareunassa olevat numerot, jotka yleensä
osoittavat aikamittauksia.

Viivaimet vaaka- ja pysty viivaimet, jotka voit vetää paikoilleen aaltomuodon
ominaisuuksien mittauksen avuksi.



PicoScope 6:n käyttöopas 99

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. psw.fi r41

Jatkuvuus kolme kuhunkin kanavaan käytettävää väriä digitaalisessa 
jatkuvuustilassa. Ylintä väriä käytetään useimmin osuviin
pikseleihin, keskellä ja alhaalla olevaa väriä vähemmän ja vähiten
osuviin pikseleihin.

Viivan paksuus
Näillä säätimillä voit määrittää oskilloskooppi- ja spektri-näkymiin piirtyvien viivojen
paksuuden:

Kanava kaikkien oskilloskooppikanavien aaltomuodot ja spektrikuvaajat

Ruudukkoviivat viivaruudukon vaaka- ja pystyviivat

Merkit vaaka- ja pysty viivaimet, jotka voit vetää paikoilleen
aaltomuodon ominaisuuksien mittauksen avuksi

Palauta värit alkutilaan
Palauttaa kaikki väri- ja viivapaksuusasetukset oletusarvoihinsa.
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6.5.8.8 Asetukset-sivu

Sijainti: Työkalut > Asetukset > Asetukset

Tarkoitus: mahdollistaa PicoScope 6:n toimintaa säätelevien asetuksien tekeminen 

Laitteen käynnistysasetukset

Muista viimeinen laite. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun PicoScope löytää
useamman oskilloskooppilaitteen. Jos valintaruutu on valittuna, PicoScope yrittää
käyttää samaa laitetta kuin viimeksi. Muuten se käyttää ensimmäistä käytettävissä
olevaa laitetta.

Lisätoiminnot
PicoScope 6 ottaa oletusarvoisesti käyttöön edistyneet taltiointitilat, kun taas
PicoScope 6 Automotive poistaa ne käytöstä. Riippumatta versiosta, joka sinulla on,
voit ottaa käyttöön tai poistaa nämä ominaisuudet käytöstä seuraavilla valinnoilla:

Spektri Spektrinäkymä ja spektrianalysaattorin
ominaisuudet

Jatkuvuus Digitaaliväri, analoginen intensiteetti ja mukautettu
pysyvyysnäyttö tilat

Zoomauksen yleiskatsaus Ikkuna, joka näkyy, kun tarkennat, ja auttaa
myötäilemään suuria aaltomuotoja vähimmillä hiiren
klikkauksilla

k./min Kierrosta minuutissa lukema, joka näkyy hertsin
rinnalla taajuusselitteessä

Laukaisuviive Liipaisin-työkalurivissä oleva aikaviivesäädin.

Pikalaukaisu ”Nopea”-valinta Liipaisin-työkalurivin liipaisutilan
säätimessä.

Alareunan työkalurivi yläreunaan Työkalurivi, joka sisältää Aloita/Pysäytä-,
Liipaisin-, Mittaukset- ja Viivaimet-säätimet, on
oletusarvoisesti PicoScope-ikkunan alareunassa.
Tämän valinta siirtää sen yläreunaan.

Edelliset tiedostot
Tiedosto > Edelliset tiedostot -valikossa lueteltavien tiedostojen enimmäismäärä.
Painikkeen napsautus tyhjentää luettelon.



PicoScope 6:n käyttöopas 101

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. psw.fi r41

6.6 Ohje-valikko
Sijainti: Ohje

Tarkoitus: antaa pääsy PicoScope 6:n käyttöoppaaseen ja siihen liittyviin tietoihin 

Käyttöopas Tämä on tärkein ohjekäsikirja, joka sisältää täydelliset
ohjelmatiedot. Sisällys, Hakemisto ja Haku ovat ohjeen
katseluohjelman eri toimintoihin johtavia oikoteitä.

Tarkista
päivitykset

Yhdistä Pico Technologyn verkkosivustoon ja etsi PicoScope-
ohjelman uudempi versio. Edellyttää internet-yhteyden.

Tietoja
PicoScope
6:sta

Näyttää PicoScope-ohjelmiston ja kytketyn oskilloskoopin
versionumeron.
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6.7 Ajoneuvo-valikko (vain PicoScope Automotive)
Sijainti: Valikkorivi > Ajoneuvo 

Tarkoitus: tarjota pääsy esimääritettyjen testien tietokantaan

Huomautus: 
Tämä esimerkki on ohjelmiston R6.6.43.4-
versiosta. Valikon sisältö muuttuu usein, kun
kirjastoon lisätään uusia testejä.

1.Valitse esimääritetty testi.

2.PicoScope avaa tiedotussivun, jolla kerrotaan, miten oskilloskooppi kytketään, testi
suoritetaan ja tulokset tulkitaan. (Eräistä testeistä ei ole tiedotussivua).

3.PicoScope näyttää esimerkiksi aaltomuodon.

4.PicoScope määrittää tarvittavat asetukset. Useimmissa tapauksissa sinun tarvitsee
vain painaa välilyöntiä aloittaaksesi testin.
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6.8 Yhdistä laite -valintaikkuna
Sijainti: Tiedosto > Yhdistä laite

tai kytke uusi laite

Tarkoitus: kun PicoScope löytää useamman käytettävissä olevan oskilloskoopin,
tästä valintaikkunasta voi valita, mitä niistä käytetään 

Katso “Miten vaihdetaan toiseen laitteeseen”, jos haluat vaihtaa myöhemmin eri
oskilloskooppiin.

Menettely

Odota, että laitteet ilmestyvät luetteloon. Tämä voi kestää muutaman sekunnin.
Valitse laite ja napsauta OK.
PicoScope avaa valitulle oskilloskooppilaitteelle oskilloskooppinäkymän.
Määritä työkalurivien avulla laite ja oskilloskooppinäkymä signaalien näyttämiseksi.

Esittelytila

Jos aloitat PicoScopen eikä mitään laitetta ole liitetty, Yhdistä laite -valintaikkuna
ilmestyy automaattisesti ja ”Esittely” on yhtenä sen laitevaihtoehtona. Tämä on
virtuaalilaite, jonka avulla voit kokeilla PicoScopen ominaisuuksia. Jos valitset 
Esittely-laitteen ja napsautat OK, PicoScope lisää työkaluriviin
esittelysignaaligeneraattorin painikkeen. Tämän painikkeen avulla voit määrittää
Esittely-laitteen testisignaalin.
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6.9 Tiedostojen muuntaminen Resurssienhallinnassa
PicoScopen datatiedostot voi muuntaa erimuotoisiksi muissa ohjelmissa käytettäväksi
tai erilaisiksi tiedoiksi PicoScopessa käytettäväksi.

Tämä muunto on helpointa suorittaa pikavalikolla, joka avautuu Windowsin
Resurssienhallinnassa. Pikavalikko on hiiren kakkospainikkeella tai Windows-
näppäimistön valikkopainikkeella avautuva valikko. Kun asennat PicoScopen,
pikavalikkoon lisätään “Muunna”, jotta voit muuntaa PicoScopen datatiedostot.

PicoScopen pikavalikko Resurssienhallinnassa

Muuntaminen PicoScope 6.2.4 -muodoksi

Edeltävässä esimerkissä näkyy neljä olemassa olevaa PicoScope-datatiedostoa, joita
edustavat PicoScopen vakiokuvakkeet. PicoScope 6.2.4 esitteli uuden ominaisuuden,
jonka avulla PicoScope-tiedostot näkyvät aaltomuotoina kuvakkeiden sijaan. Jotta
tämä onnistuisi vanhoilla datatiedostoilla, ne täytyy muuntaa uuteen muotoon
Resurssienhallinnan pikavalikolla.

Jos PicoScope on käynnissä, sulje se.
Napsauta Resurssienhallinnassa hiiren kakkospainikkeella PicoScopen
datatiedostoa.

Valitse Muunna > Kaikki aaltomuodot > .psdata. PicoScope-kuvake  näkyy
Windowsin ilmoitusalueella, kun muunto on käynnissä.
PicoScope pyytää sinua vahvistamaan, että haluat korvata .psdata-tiedoston
uudella versiolla. Napsauta Kyllä.
Odota, että Resurssienhallinnan näytön päivittyy.
Toista sama kaikille .psdata-tiedostoille.
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.psdata-tiedostojen pitäisi nyt näkyä tässä kuvassa esitetyllä tavalla:

Muuntaminen muiksi tiedostomuodoiksi

Kaikki nämä muunnot voi valita koskemaan joko kaikkia aaltomuotoja tai nykyistä
aaltomuotoa. .psdata-tiedosto voi sisältää joko yhden aaltomuodon tai
aaltomuotopuskurin koko sisällön, jossa voi olla lukuisia aaltomuotoja peräkkäisistä
liipaisutapahtumista. Jos .psdata-tiedosto sisältää useamman kuin yhden aallon, niin
voit muuntaa ne kaikki tai vain viimeksi PicoScopelle katsellun aaltomuodon.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella PicoScopen datatiedostoa.
Kaikkien tiedoston aaltomuotojen muuntamiseksi valitse Muunna > Kaikki
aaltomuodot tai Muunna > Nykyinen aaltomuoto ja sitten tiedostomuoto, jota

tarvitset. PicoScope-kuvake  näkyy Windowsin ilmoitusalueella, kun muunto on
käynnissä. 

Monimutkaiset toimitukset

Monimutkaisemmat toimitukset, kuten kaikkien hakemiston tiedostojen muuntamisen,
voi tehdä ajamalla PicoScopea komentoikkunassa (ks. komentorivin syntaksi).
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7 Työkalurivit ja painikkeet
Työkalurivi on joukko painikkeita ja niiden toimintaan liittyviä säätimiä. PicoScope 6
sisältää seuraavat työkalurivit:

Puskurin navigointi -työkalurivi
Kanava-asetukset-työkalurivi
Mittaukset-työkalurivi
Taltiointiasetusten työkalurivi
Aloita / Pysäytä -työkalurivi
Liipaisin-työkalurivi
Zoomaus ja vieritys -työkalurivi
Signaaligeneraattoripainike

7.1 Kanavat-työkalurivi
Kanavat-työkalurivi ohjaa kunkin pystysuoran tulo kanavan asetuksia. Alla oleva
kuvankaappaus näyttää kaksikanavaisen oskilloskooppilaitteen työkalurivin, mutta eri
oskilloskooppilaitteilla voi olla eri määrä kanavia. (Katso myös PicoLog 1216:n
työkalurivi, jota käytetään PicoLog 1000 -sarjassa).

Kullakin kanavalla on omat painikkeensa:

Kanava-asetukset -painike. Avaa Kanava-asetukset-valikon,
josta voi valita anturien, resoluution parannuksen, skaalauksen ja
suodatuksen asetuksia.

Aluesäädin. Asettaa oskilloskooppilaitteen taltioimaan signaaleja
määritetyltä arvoalueelta. Vaihtoehtojen luettelo riippuu valitusta 

oskilloskooppilaitteesta ja anturista. Punainen varoitussymboli - 
- näkyy, jos tulosignaali ylittää valitun alueen. Jos valitset 
Automaattinen, niin PicoScope säätää jatkuvasti pystyakselin
asteikkoa niin, että aaltomuodon korkeus täyttää näkymän
mahdollisimman tehokkaasti.

Kytkentäsäädin. Määrittää tulopiirin.
Vaihtovirtakytkentä: hylkää noin 1 Hz:ä matalammat taajuudet.
Tasavirtakytkentä: hyväksyy kaikki tasavirtataajuudet
oskilloskoopin enimmäiskaistanleveyteen asti.
50W DC: matalaimpedanssinen vaihtoehto (ks.
laiteominaisuustaulukkoa).
Kiihtyvyysmittari: kytkee kulloisenkin lähteen ulostulon IEPE-
oskilloskooppeihin, kuten PicoScope 4224 IEPE. Oskilloskoopin
käyttöoppaassa on tarkat IEPE-kanavan tekniset tiedot.
Taajuus: ota käyttöön sisäänrakennettu taajuuslaskuri, jos
sellainen on. Tässä tilassa voidaan käyttää vain yhtä kanavaa
kerrallaan. Saatavuus näkyy Laiteominaisuustaulukosta.

Digitaalitulojen painike (vain MSO:t).
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7.1.1 Kanava-asetuksien valikko

 Kanava-asetuksien valikko tulee näkyviin napsauttamalla Kanava-asetukset-

painiketta (esimerkiksi: ) joka on Kanavat-työkalurivissä.

Anturiluettelo. Ilmaisee kulloinkin käytössä olevan
anturin ja sallii eri anturin valinnan. Sen avulla
PicoScopelle voi kertoa, millainen anturi kanavaan
on kytketty. Oletusarvoisesti anturin oletetaan
olevan x1, mikä tarkoittaa, että yhden voltin
signaali anturitulossa näkyy näytössä yhtenä
volttina.

Laajenna anturiluettelo. Napsauttamalla tätä voit
valita luettelosta antureita.

Avaa Mukautetut anturit -valintaikkuna. 
Mukautetut anturit -valintaikkunassa voit muokata
mukautettujen anturien kirjastoa.

Resoluution lisäys. Oskilloskoopin tehollista
tarkkuutta voi lisätä käyttämällä Resoluution
lisäystä. Tässä ruudussa on tavoitearvo, jota
ohjelmisto yrittää käyttää aina kun mahdollista.
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Akseliskaalaus. Nämä ovat
akseliskaalausohjaimet, joiden avulla voi asettaa
kunkin pystyakselin asteikon ja siirtymän
yksilöllisesti.

Analogiset asetukset. Asetukset, joita voidaan
soveltaa oskilloskooppiin kytkettyihin laitteisiin, jos
oskilloskooppilaitteisto tukee niitä.

Siirto: poikkeutusjännite, joka lisätään analogiseen
tuloon ennen digitalisointia. Saatavuus näkyy 
Laiteominaisuustaulukosta.
Kaistanleveysraja: kiinteätaajuuksinen,
yksinapainen analogisuodatin. Tällä voidaan poistaa
kohina ja yliaallot, jotka muuten aiheuttaisivat
valetoistoa. Saatavuus näkyy 
Laiteominaisuustaulukosta.

Alipäästösuodatus. Itsenäinen, kunkin
tulokanavan digitaalinen alipäästösuodatin, jonka
rajataajuuden voi ohjelmoida. Tästä voi olla hyötyä
kohinan poistamiseksi signaalista tarkempien
mittauksien tekemiseksi. Saatavuus näkyy
aiteominaisuustaulukosta.

Nollaus. Poistaa digitaalisesti kaikki tulokanavan
poikkeutusarvot. Poista ennen aloittamista valitusta
kanavasta kaikki tulosignaalit ja oikosulje tulo.
Napsauta Nollaa säädön aloittamiseksi. Napsauta
Tyhjennä tulon palauttamiseksi korjaamattomaan
tilaansa.

7.1.1.1 Resoluution lisäys

Resoluution lisäys on tekniikka, jolla lisätään oskilloskoopin tehollista pystysuoraa
erotuskykyä korkeataajuuksisen tarkkuuden kustannuksella. Resoluution lisäyksen
valinta ei muuta oskilloskoopin näytteenottotaajuutta, mutta eräissä oskilloskoopin
käyttötiloissa PicoScope voi vähentää käytettävissä olevien näytteiden lukumäärää
näytön suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Jotta tämä tekniikka toimisi, signaalissa on oltava hyvin pieni määrä gaussista
kohinaa, mutta monissa käytännön sovelluksissa kohinaa tulee jo itse oskilloskoopista
ja luonnostaan normaaleista signaaleista.

Resoluution lisäysominaisuudessa käytetään tasaisesti liukuvaa keskiarvosuodatinta.
Tämä toimii alipäästösuodattimena, jolla on hyvät askelvasteominaisuudet ja hyvin
hidas vaimennus päästökaistalta estokaistalle.

Resoluution lisäystä käytettäessä havaitaan joitakin sivuvaikutuksia. Nämä ovat
normaaleja ja niitä voidaan torjua vähentämällä lisäyksen määrää, lisäämällä
taltioitujen näytteiden määrää tai vaihtamalla aika-asteikkoa. Kokeilu on yleensä
paras tapa löytää sovelluksellesi optimaalinen resoluution lisäys. The sivuvaikutuksia
ovat mm.:

Leventyneet ja litistyneet impulssit (piikit)
Pystyreunat (kuten sakara-aalloissa) muuttuvat suoraviivaisiksi rinteiksi
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Signaalin kääntyminen (joskus näyttää siltä, että liipaisupiste on väärällä reunalla)
Tasainen viiva (kun aaltomuodossa ei ole tarpeeksi näytteitä)

Menettely

Napsauta Kanava-asetukset-painiketta,  joka on Kanava-asetukset-
työkalurivillä.
Valitse Resoluution lisäys -säätimellä Lisäasetukset-valikosta tehokas
bittimäärä , joka voi olla yhtä suuri tai suurempi kuin oskilloskooppilaitteen 
pystyresoluutio.

Resoluution lisäyksen määrittäminen

Seuraavassa taulukossa esitetään kunkin resoluution lisäysasetuksen liukuvan
keskiarvosuodattimen koko. Isompi suodatin vaatii suuremman
näytteenottotaajuuden, jotta signaali näkyy ilman merkittäviä sivuvaikutuksia (kuten
edellä on selitetty).

Resoluution
lisäys

e (bittiä)

Arvojen määrä
n

0,5 2

1,0 4

1,5 8

2,0 16

2,5 32

3,0 64

3,5 128

4,0 256

Esimerkki. Oskilloskooppilaite on PicoScope 5204 (resoluutio = 8 bittiä). Olet valinnut
teholliseksi resoluutioksi 9,5 bittiä. Resoluution lisäys on siten:

e = 9.5 – 8.0 = 1,5 bittiä.

Taulukossa tämä saavutetaan käyttämällä liukuvaa keskiarvoa:

n = 8 näytettä.

Tämä numero antaa suuntaa siihen, millainen suodatusvaikutus resoluution lisäyksellä
on signaaliin. Paras tapa nähdä todellinen alipäästösuodattimen vaikutus on lisätä
spektrinäkymä ja katsoa pohjakohinan muotoa (kokeile y-akselin vetämistä ylöspäin
kohinan näkemiseksi selvemmin).

Tähän liittyviä aiheita

Katso Laiteresoluutio (koskee vain Flexible Resolution -oskilloskooppeja).



Työkalurivit ja painikkeet110

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.psw.fi r41

7.1.1.2 Akseliskaalaussäätimet

Akseliskaalaussäätimet ovat säätöruutuja, joiden avulla voi asettaa kunkin
pystyakselin asteikon ja siirtymän yksilöllisesti. Jos akseli kuuluu 
vertailuaaltomuotoon, niin voit myös säätää sen viivettä kulloistenkin aaltomuotojen
suhteen.

Kulloisenkin aaltomuodon
säätimet

Vertailuaaltomuodon
säätimet

Akseliskaalaussäätimen voi avata kahdella tapaa:

Jos kanava on näkymässä: napsauta värillistä skaalauspainiketta ( ), joka on
pystyakselin alareunassa
Jos kyseessä on tulokanava: Napsauta Kanavan asetukset -painiketta, joka on
Kanavat-työkalurivissä

Skaalaussäädin. Lisää aaltomuodon suurentamiseksi, vähennä sen
pienentämiseksi. Pystyakseli skaalautuu vastaavasti niin, että voit aina

lukea akselilta oikean jännitteen. Napsauta palautuspainiketta ( )
asteikon palauttamiseksi arvoon 1,0. Skaalauspainikkeessa näkyy aina
valittu mittakaava.

Siirtosäädin. Lisäys siirtää aaltomuodon näytöllä ylemmäs, vähennys
siirtää sen alemmas. Pystyakseli siirtyy vastaavasti niin, että voit aina
lukea akselilta oikean jännitteen. Tämän säätimen käyttö vastaa
pystyakselin napsauttamista ja vetämistä. Napsauta palautuspainiketta

( ) siirron palauttamiseksi arvoon 0,00 %.

Viivesäädin (vain vertailuaaltomuodoille). Lisäys siirtää
aaltomuotoa vasemmalle ajoituksen vertailupisteen suhteen, vähennys

siirtää sitä oikealle. Napsauta palautuspainiketta ( ) viiveen
palauttamiseksi arvoon 0 s. 

Ajoituksen vertailupisteen sijainti riippuu siitä, missä liipaisintilassa
PicoScope on. Jos liipaisintilana on Ei mitään, niin viive mitataan
näytön vasemman reunan suhteen. Kaikissa muissa liipaisintiloissa viive
mitataan liipaisin merkin suhteen. 

Vie taakse. Piirtää kanavan kaikkien muiden taakse. Käytä, jos kanava
peittää toista tarkkailtavaa kanavaa.

Tuo eteen. Piirtää kanavan kaikkien muiden eteen. Käytä, jos kanava
jää toisen kanavan taakse.
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7.1.1.3 Alipäästösuodatus

Alipäästösuodatus-ominaisuus voi hylätä valitun tulokanavan korkeat taajuudet.
Suodatussäädin löytyy Kanavan lisäasetukset-valintaikkunasta, joka avataan

napsauttamalla asianomaisen kanavan Kanava-asetukset-painiketta ( )

Kanavat-työkalurivistä. Säätimellä määritetään suodattimen leikkaustaajuus, jonka
täytyy olla alle puolet Ominaisuudet-arkilla näkyvästä näytteenottotaajuudesta.

Saatavuus näkyy Laiteominaisuustaulukosta.

Alipäästösuodatus on hyödyllinen kohinan hylkäämisessä. Alla oleva halkaistu
kuvankaappaus osoittaa, miten 1 kHz:n alipäästösuodatin vaikuttaa kohisevaan
signaaliin. Signaalin perusmuoto säilyy, mutta korkeataajuinen kohina poistetaan:

Vasemmalla: ennen alipäästösuodatusta. Oikealla: 1 kHz:n alipäästösuodatuksen jälkeen.



Työkalurivit ja painikkeet112

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.psw.fi r41

Suodattimen tiedot

Alipäästösuodatusalgoritmi valitaan leikkaustaajuuden (fC) ja näytteenottotaajuuden

(fS) välisen suhteen perusteella seuraavasti:

fC ÷ fS Suodattimen
tyyppi

Kuvaus

0,0:sta
0,1:een.

Liukuva keskiarvo Matalilla leikkaustaajuuksilla käytetään liukuvaa
keskiarvosuodatinta. Suodattimen pituus säädetään
valitun leikkaustaajuuden saavuttamiseksi, joka
määritellään taajuusvasteen ensimmäiseksi
minimiksi. Leikkaustaajuuden yläpuolella on
merkittävää signaalivuotoa. Tämä suodatin
muuttaa pystyreunan lineaariseksi rinteeksi.

0,1:sta <
0,5:een.

FIR Keskitason ja korkeissa leikkaustaajuuksissa
käytetään äärellistä impulssivastesuodatinta. Tämä
vaimentaa monotonisesti leikkaustaajuudeen
yläpuolella ja kärsii siksi vähemmän vuodosta kuin
liukuva keskiarvosuodatin.

Voit pakottaa PicoScopen käyttämään jotain muuta suodatintyyppiä säätämällä 
Näytteet-säädintä taltiointiasetusten työkalurivistä, jotta suhde fC/fS saadaan

jommallekummalle taulukossa näkyvälle alueelle. Kuten taulukosta käy ilmi,
leikkaustaajuuden on oltava alle puolet näytteenottotaajuudesta.
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7.1.2 Digitaalitulojen painike

Sijainti: Kanavat-työkalurivi (vain MSO:t)

Tarkoitus: hallita sekasignaalioskilloskoopin (MSO) digitaalitulojen asetuksia

Digitaalinen päälle/pois. Kytkee digitaalinäkymän päälle tai pois päältä.
Jos digitaaliset tulot aktivoidaan digitaaliasetusten valintaikkunasta, ne
pysyvät aktiivisina piilossakin.

Digitaaliasetukset. Avaa digitaaliasetusten valintaikkunan kanavien ja
vaihtoehtojen valitsemiseksi.

7.1.2.1 Digitaaliasetusten valintaikkuna

Sijainti: MSO-painike

Tarkoitus: hallita sekasignaalioskilloskoopin (MSO) digitaalituloja
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Aseta kynnykset

Valita avautuvasta luettelosta digitaalinen kynnysjännite tai valitse mukautettu
kynnys ja aseta oma jännite numerosäätimellä. Valmiiksi määritetyt kynnykset ovat:

TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1,5 V
LVCMOS 1,8 V
LVCMOS 2,5 V
LVCMOS 3,3 V
LVDS:
0 V differentiaali:

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

Kullakin portilla on oma
riippumaton kynnyksensä.
Portti 0 sisältää kanavat
D7...D0 ja Portti 1 sisältää
kanavat D15...D8.

Käytettävissä olevat kanavat

Tässä osassa luetellaan käytettävissä olevat digitaaliset tulokanavat. Ne eivät näy,
ellet lisää niitä valintaikkunan kohtaan Näytettävät kanavat ja ryhmät. Napsauta ja
vedä yksittäisiä kanavia Näytettävät kanavat ja ryhmät -kohtaan, tai valitse
kanava-alue ja vedä ne kaikki kerralla tai kaksoisnapsauta kanavaa sen lisäämiseksi
suoraan.

Näytettävät kanavat ja ryhmät

Tässä osassa luetellaan digitaaliset kanavat, jotka on valittu näytettäviksi. Kaikki itse
määrittelemäsi kanavat näkyvät myös täällä.

osoittaa digitaalista kanavaa.

osoittaa digitaalikanavien ryhmää. Oletusarvoisesti ryhmään lisätyt kanavat
sijoitetaan niin, että merkitsevin bitti on listan kärjessä.

Kanavalle tai ryhmälle voi antaa uuden nimen napsauttamalla nimeä ja
kirjoittamalla. Muihin toimintoihin pääsee napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
kanavaa tai ryhmää, jolloin avautuu valikko:

Ota käyttöön: Näytä kanava. Kaikki luettelon kanavat ovat
oletusarvoisesti käytössä.

Poista käytöstä: Piilota kanava näytöstä.
Käännä: Vaihda tämän kanavan napaisuus. Hyödyllinen

matalana aktiivisille signaaleille.
Nimeä uudelleen: Kirjoita kanavalle uusi nimi.
Käännä kanavajärjestys: (Vain ryhmille) Käännä ryhmässä olevien kanavien

järjestys.
Poista: Poista kanava luettelosta.
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7.2 PicoLog 1000 -sarjan Kanavat-työkalurivi
Kanavat-työkalurivi ohjaa kunkin pystysuoran tulo kanavan asetuksia. PicoLog 1000
-sarjan dataloggerien ja PicoScope-oskilloskooppien työkalurivit näyttävät erilaisilta
(vakioversio näkyy Kanavat -työkalurivistä). 

Kanava-säädin. Tämä säädin sisältää kaksi painiketta suorakaiteen
muotoisessa palkissa. Napsauta vasemmalla olevaa pientä kolmiota, niin
avautuu Kanava-asetukset-valintaikkuna, josta voi valita anturien,
resoluution parannuksen, skaalauksen ja suodatuksen asetuksia. Kanavan
nimen napsautus vaihtaa sen päälle tai pois päältä.

Digitaalilähdöt-painike. PicoLog 1000 -sarjan laitteen 2 tai 4
digitaalilähdön ohjaukseen. Avaa Digitaalilähdöt-valintaikkunan.
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7.2.1 PicoLog 1000 -sarjan digitaalilähtöjen säädin

Sijainti:
Digitaalilähdöt-painike Kanavat-työkalurivissä

Tarkoitus: ohjata dataloggerin sisäänrakennettua signaaligeneraattoria

PicoLog 1216:n digitaalilähdöt

Käytettävissä olevien säätimien laajuus riippuu siitä, mikä dataloggerimalli sinulla on.

PWM-lähtö

PWM. Eräiden laitteiden PWM-lähtö voidaan asettaa tuottamaan
pulssinleveysmoduloitua aaltomuotoa. Tämä on logiikkasignaali,
joka vaihtuu määritetyn jakson ja hyötyajan mukaan. Signaalin
keskiarvo on verrannollinen sen hyötyaikaan, joten se voidaan
käsitellä ulkoisella alipäästösuodattimella, jotta saadaan
hyötyaikaan suoraan suhteutuva signaali.

Pois: Poista PWM-lähtö käytöstä.
PWM: Ota PWM-lähtö käyttöön valituksi jaksoksi ja
hyötyajaksi.

Jakso. Valitse PWM-lähdön yhden kierron kesto. 

Hyötyaika. PWM-signaalijakson prosenttiosuus ajasta, jonka
signaali on logiikan korkealla tasolla. Esimerkiksi jos jakso on
1 ms ja hyötyaika 25%, niin signaali on 25% 1 ms:sta = 250 ms
jokaisesta kierrosta logiikan korkealla tasolla ja loput 750 ms
logiikan matalalla tasolla. Logiikan korkean ja matalan tason
jännitteet on määritetty dataloggerin käyttöoppaassa, mutta ne
ovat tyypillisesti 0 volttia (matala) ja 3,3 volttia (korkea).
Käyttämällä esimerkkilukuja PWM-lähdön keskiarvo olisi
25% x 3,3 volttia = 0,825 volttia.

Digitaalilähdöt PicoLogin PC-dataloggereissa on yksi tai useampi digitaalilähtö,
joka pystyy käyttämään vähävirtaisia kuormia.

Kukin lähtö voidaan asettaa korkealle tai matalalle
loogiikkatasolle siirtämällä liukusäädintä.
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7.3 USB DrDAQ:n Kanavat-työkalurivi
USB DrDAQ:n Kanavat-työkalurivi ohjaa kunkin tulo- ja lähtö kanavan asetuksia:

Äänen aaltomuototunnistimen säädin. Pienellä nuolella valitaan laitteen
mikrofonista saatava äänen aaltomuoto (joka mitataan kalibroimattomina
amplitudiyksikköinä). Kanavan nimen napsautus vaihtaa kanavan päälle tai
pois päältä.

Äänitasotunnistimen säädin. Pienellä nuolella valitaan laitteen
mikrofonista saatava äänitaso (joka mitataan desibeleinä). Kanavan nimen
napsautus vaihtaa kanavan päälle tai pois päältä.

Oskilloskooppitulon säädin. Pienellä nuolella valitaan oskilloskooppitulo
(BNC-liitin, johon on merkitty Scope), sekä anturien ja skaalauksen
asetukset. Kanavan nimen napsautus vaihtaa kanavan päälle tai pois
päältä.

Vastustulon säädin. Pienellä nuolella valitaan riviliittimen 0-1 mW
vastusmittaustulo. Kanavan nimen napsautus vaihtaa kanavan päälle tai
pois päältä.

pH-tulon säädin. Pienellä nuolella valitaan pH- ja ORP- (hapetus/
pelkistyspotentiaali) mittaustulo. Kanavan nimen napsautus vaihtaa
kanavan päälle tai pois päältä.

Lämpötilatunnistimen säädin. Pienellä nuolella valitaan laitteen
lämpötilatunnistimen asetukset. Kanavan nimen napsautus vaihtaa kanavan
päälle tai pois päältä.

Valotunnistimen säädin. Pienellä nuolella valitaan laitteen valotason
tunnistimen asetukset. Kanavan nimen napsautus vaihtaa kanavan päälle
tai pois päältä.

Ulkoisen tunnistimen säätimet. Pienillä nuolilla valitaan ulkoisten tulojen
1-3 asetukset. Kanavan nimen napsautus vaihtaa kanavan päälle tai pois
päältä.

Signaaligeneraattoripainike. Avaa signaaligeneraattori-
valintaikkunan, jonka avulla voit määrittää signaaligeneraattorilähdön
ominaisuudet.

RGB LED -painike. Avaa RGB LED -säätimen valintaikkunan, jonka
avulla voit asettaa laitteen LED-valon värin.

Digitaalilähdöt-painike. Avaa Digitaalilähdöt-valintaikkunan, jonka
avulla voit ohjata näiden neljän digitaalilähdön tilaa.



Työkalurivit ja painikkeet118

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.psw.fi r41

7.3.1 USB DrDAQ:n RGB LED -säädin

Sijainti: USB DrDAQ -kanavien työkalurivi > RGB LED -painike: 

Tarkoitus:
mahdollistaa laitteen LED-valon värin asettamisen joksikin 16,7
miljoonasta väristä

Ota käyttöön LED:n säätö:
Ruutu valittuna: voit asettaa laitteen RGB LED:n
minkäväriseksi tahansa
Ruutu tyhjänä: LED toimii normaalisti vilkkuen merkiksi
siitä, että tulokanavista taltioidaan tietoa

Muut säätimet: Kokeile näitä niin näet, mitä niillä tehdään!
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7.3.2 USB DrDAQ:n digitaalilähtöjen säädin

Sijainti: USB DrDAQ -kanavien työkalurivi > Digitaalilähdöt-painike: 

Tarkoitus: mahdollistaa riviliittimen neljän digitaalilähdön ominaisuuksien
asettaminen.

Kussakin lähdössä on omat säätimensä:

PWM/Lähtösäädin: Lähtönä: voit asettaa lähtösignaalin niin, että kiinteä logiikka
on joko matala (lähes 0 V) tai korkea (lähes 3,3 V)
PWM:nä: lähtösignaali on kaksitasoinen aaltomuoto
(vuorotellen 0 V ja 3,3 V) ja hyötyaika sekä jakso ovat
muuttuvia. Signaali voidaan suodattaa, jotta saadaan
hyötyaikaan suoraan suhteutuva tasavirtataso.

Jakso: lähtösignaalin perättäisten pulssien välinen aika

Hyötyaika: prosenttiosuus jaksosta, jolloin lähtösignaali on korkea.
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7.4 Taltiointiasetusten työkalurivi
Taltiointiasetusten työkalurivi ohjaa oskilloskoopin aikaan tai taajuuteen liittyviä
asetuksia.

Oskilloskooppitila

Oskilloskooppitilassa työkalurivi näyttää tältä:

(Katso alta työkalurivin eri versioita spektritilassa ja pysyvyystilassa.)

Oskilloskooppitila. Asettaa PicoScopen toimimaan
oskilloskooppina. Optimoi asetukset Automattinen määritys -
painikkeella. Jos haluat, voit lisätä pikavalikosta toissijaisen
spektrinäkymän (klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella
oskilloskooppinäkymää).

Jatkuvuustila. Vaihtaa jatkuvuustilaan, jossa vanhat kuvaajat
jäävät himmeävärisinä näytölle samalla, kun uusia kuvaajia piirtyy
niiden päälle kirkkaamman värisinä. Värien käyttöä hallitaan 
Jatkuvuusasetukset-valintaikkunasta. PicoScope muistaa auki
olleet näkymät, jotta voit palata niihin napsauttamalla 
Jatkuvuustila-painiketta uudelleen.

Spektritila. Asettaa PicoScopen toimimaan spektrianalysaattorina.
Optimoi asetukset Automattinen määritys -painikkeella. Jos
haluat, voit lisätä pikavalikosta toissijaisen oskilloskooppinäkymän
(klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella oskilloskooppinäkymää).

Automaattinen määritys. Etsii signaalia jostain käytössä olevasta
tulokanavasta ja määrittää sitten aika-asteikon ja signaalin alueen,
jotta signaali näkyy oikein.

Aloitus. Palauttaa PicoScopen oletusasetukset. Vastaa komentoa
Tiedosto > Käynnistysasetukset > Lataa käynnistysasetukset.

Aika-asteikon säätimet. Asettaa vaaka-akselin yhden jakovälin
edustaman ajan, kun Vaakasuuntainen zoomaus -säätimen
arvona on x 1. Käytettävissä olevat aika-asteikot riippuvat
käyttämäsi oskilloskooppilaitteen tyypistä.

Jos valitaan aika-asteikko 200 ms/div tai hitaampi, PicoScope
vaihtaa eri tiedonsiirtotilaan. PicoScope hoitaa tämän sisäiset
yksityiskohdat, mutta hitaassa tilassa rajoitetaan
näytteenottotaajuus enintään 1 miljoonaan näytteeseen sekunnissa.

Tämän säätimen voi muuttaa näyttämään oskilloskooppinäkymän
kattamaa kokonaisaikaa aika/jakovälin sijaan Keruuaikayksiköt-
säätimestä, joka on Yleinen-välilehdellä Asetukset-valintaikkunassa.

Vaakasuuntainen zoomaus -säädin. Zoomaa näkymää ainoastaan

vaakasuunnassa määritetyn verran. Napsauta  ja  -painikkeita

zoomauskertoimen säätimiseksi tai  -painiketta oletusasetuksen
palauttamiseksi.
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Näytteet-säädin. Määrittää kustakin kanavasta taltioitavien
näytteiden enimmäismäärän. Jos tämä on suurempi kuin
oskilloskooppinäkymän poikki ulottuvien kuvapisteiden määrä,
yksityiskohtia voi tarkentaa. Todellinen taltioitujen näytteiden määrä
ilmenee Ominaisuudet-arkista ja voi poiketa tässä pyydetystä
luvusta riippuen siitä, mikä aika-asteikko on valittu ja mikä
oskilloskooppilaite on käytössä. Jotta voidaa taltioida yksi
aaltomuoto, joka täyttää koko puskurimuistin, aseta ensin 
liipaisintilan säädin arvoon yksittäinen.

Laiteresoluutio (koskee vain Flexible Resolution -oskilloskooppeja).
Asettaa näytteistykseen käytettävien laitteistobittien määrän.
Vaihtoehtojen laajuus riippuu käytössä olevien kanavaien määrästä
ja valitusta näytteenottotaajuudesta. Automaattinen resoluutio
valitsee kulloinkin valittua näytteenottotaajuutta ja tilastotaltiointia
vastaavan parhaan resoluution. Resoluutiota voidaan lisätä
entisestään ohjelmistosuodatuksella: katso resoluution lisäys.

Spektritila

Spektritilassa Taltiointiasetusten työkalurivi näyttää tältä:

Taajuusalueen säädin. Määrittää spektrianalysaattorin vaaka-
akselin taajuusalueen , kun vaakasuuntazoomaussäätimen
asetus on x 1.

Spektriasetukset. Näkyy, jos spektrinäkymä on auki, riippumatta
siitä, onko oskilloskooppitila vai spektritila valittuna. Se avaa
Spektriasetukset-valintaikkunan.

Jatkuvuustila

Jatkuvuustilassa Taltiointiasetusten työkalurivi näyttää tältä:

Jatkuvuusasetukset. Avaa Jatkuvuusasetukset-valintaikkunan,
joka ohjaa useita parametreja, jotka vaikuttavat PicoScopen
vanhojen ja uusien tietojen esitykseen jatkuvuustilassa.
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7.4.1 Spektriasetukset-valintaikkuna

Tämä valintaikkuna avautuu, kun napsautat Spektriasetukset-painiketta
Taltiointiasetusten työkalurivistä. Se on käytettävissä vain, kun spektrinäkymä on
auki. Se sisältää säätimet, joilla määritetään, miten PicoScope muuntaa nykyisessä
oskilloskooppinäkymässä olevan lähdeaaltomuodon spektrinäkymään.

Spektri
Alikaistat

Spektrin taajuusalikaistojen lukumäärä. Tällä säätimellä
asetetaan taajuusalikaistojen enimmäismäärä, jonka ohjelmisto
voi mahdollisesti antaa muista asetuksista riippuen. Tärkein
rajoitus on se, että alikaistojen määrä ei voi juurikaan ylittää
puolta lähdeaaltomuodon näytteiden määrästä.

Jos lähdeaaltomuoto sisältää tarvittavaa vähemmän näytteitä
(eli vähemmän kuin kaksinkertaisen määrän taajuusalikaistoja),
niin PicoScope korottaa aaltomuodon nollia lisäämällä
seuraavaan kahden potenssiin. Esimerkiksi jos
oskilloskooppinäkymä sisältää 10 000 näytettä ja asetat
taajuusalikaistojen arvoksi 16 384, niin PicoScope lisää
aaltomuotoon nollia 16 384 näytteeseen asti, joka on lähin
10 000:n ylittävä kahden potenssi. Se käyttää sitten näitä
16 384 näytettä tarjotakseen 8 192 taajuusalikaistaa eikä
pyydettyä 16 384:ää.

Jos lähdeaaltomuoto sisältää tarvittavaa enemmän näytteitä,
PicoScope käyttää niin monta näytettä kuin tarvitaan
aaltomuotopuskurin alusta alkaen. Esimerkiksi jos
lähdeaaltomuoto sisältää 100 000 näytettä ja pyydät 16 384
taajuusalikaistaa, PicoScope tarvitsee vain 2 x 16 384 = 32 768
näytettä, joten se käyttää ensimmäiset 32 768 näytettä
aaltomuotopuskurista ja ohittaa loput. Tietojen tosiasiallisesti
käytetty määrä näkyy Aikaportti-asetuksessa, joka on
Ominaisuudet-arkilla.

Ikkuna-
funktio

mahdollistaa jonkin tavallisen ikkunafunktion valinnan, jotta
vähennetään aikarajoitteisen aaltomuodon käytön vaikutusta.
Katso Ikkunafunktiot.
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Näyttö-
tila

Voidaan valita Suuruus, Keskimääräinen tai Huipputason
pito.

Suuruus: spektrinäkymässä näytetään viimeksi taltioidun
aaltomuodon taajuusspektri joko tosiaikaisena tai 
aaltomuotopuskuriin tallennettuna.

Keskimääräinen: spektrinäkymässä näytetään kaikista
aaltomuotopuskurissa olevista aaltomuodoista laskettujen
spektrien liukuva keskiarvo. Tämä vaikuttaa spektrinäkymässä
ilmenevää kohinaa vähentävästi. Keskimääräisten tietojen
tyhjentämiseksi valitse Pysäytä ja sitten Aloita tai vaihda
Keskimääräinen-valinta Suuruus-valinnaksi.

Huipputason pito: spektrinäkymässä näytetään kaikista
puskurissa olevista aaltomuodoista laskettujen spektrien
juokseva enimmäismäärä. Tässä tilassa spektrinäkymän kaikkien
taajuuskaistojen amplitudi pysyy joko samana tai lisääntyy ajan
mittaan, muttei vähene. Huipputason pidon tietojen
tyhjentämiseksi napsauta Pysäytä ja sitten Aloita tai vaihda
Huipputason pito -valinta Suuruus-valinnaksi.

Huomautus: kun valitset Keskiarvoisen tai Huipputason pidon,
voi esiintyä huomattava viive, kun PicoScope käsittelee
aaltomuotopuskurin koko sisällön, joka saattaa sisältää monia
aaltomuotoja, alkunäytön muodostamiseksi. Jos näin tapahtuu,
ikkunan alareunaan ilmestyy tilannepalkki osoittamaan, että
PicoScope on varattu:

Asteikko Määrittää pystyakselin (signaaliakselin) merkinnät ja
skaalauksen. Tämä voi olla jokin seuraavista:

Lineaarinen:
Pystyakseli skaalataan voltteina.

Logaritminen:
Pystyakseli skaalataan desibeleinä, mikä viittaa alla olevasta 
Logaritminen yksikkö -säätimestä valittavaan tasoon.

dBV: Viitetaso on 1 voltti.

dBu: Viitetaso on 1 milliwatti ja kuormitusvastus 600 ohmia.
Tämä vastaa noin 775 mV:n jännitettä.

dBm: Viitetaso on yksi milliwatti määritetyn
kuormitusimpedanssin suhteen. Voit syöttää
kuormitusimpedanssin Logaritminen yksikkö -säätimen
alle ilmestyvään kenttään.

Satunnainen dB: Viitetaso on mielivaltainen jännite, jonka
voit määrittää Logaritminen yksikkö -säätimen alle
ilmestyvään kenttään.
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7.4.2 Jatkuvuusasetukset-valintaikkuna

Tämä valintaikkuna avautuu, kun napsautat Jatkuvuusasetukset-painiketta  ,
joka on taltiointiasetusten työkalurivissä. Se on käytettävissä vain, kun
jatkuvuustila on valittuna. Sillä ohjataan värejä ja häipymisalgoritmia, jolla uudet tai
tiheästi toistuvat signaalit erotetaan jatkuvuusnäkymässä vanhoista tai ajoittaisista
signaaleista.

Tila Digitaalinen väri. Tässä tilassa erilaiset värit osoittavat
aaltomuotodatan toistumistiheyden. Punaista käytetään tiheimmin
toistuvalle datalle ja harvemmin toistuvaa dataa edustavat
keltainen ja lopulta sininen.

Analoginen intensiteetti. Tässä tilassa värin voimakkuus osoittaa
aaltomuotodatan iän. Tuorein data piirretään kanavalle valitun värin
täydellä intensiteetillä, ja vanhempaa dataa edustavat saman värin
vaaleammat sävyt.

Edistynyt. Tässä tilassa valintaikkunan alaosaan avautuu
Mukautettu-osio, jonka avulla voit mukauttaa jatkuvuustilan
näytön.

Vaimennusaika Aaltomuotodatan hiipumisaika millisekunteina
enimmäisintensiteetistä vähimmäisintensiteettiin tai punaisesta
siniseksi. Mitä pitempi vaimennusaika on, sitä kauemmin
vanhemmat aaltomuodot pysyvät näytössä.

Saturaatio Intensiteetti tai väri, jolla uudet aaltomuodot piirretään.

Vaimennettu
intensiteetti

Intensiteetti tai väri, jollaiseksi vanhimmat aaltomuodot hiipuvat
vaimennusajan umpeuduttua. Jos vaimennettu intensiteetti on
nolla, niin vanhemmat aaltomuodot häviävät näytöstä täysin
vaimennusajan kuluttua. Kun vaimennetun intensiteetin arvo on
muu kuin nolla, vanhat aaltomuodot pysyvät loputtomiin näytössä
asetetulla intensiteetillä, ellei niitä korvata uusilla.
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Mukautetut asetukset

Viivapiirustus Ajallisesti vierekkäisten näytteiden väliin piirrettävän viivan tyyppi.
Fosforiemulointi. Liittää kunkin näytepisteparin viivalla, jonka
voimakkuus vaihtelee käänteisesti jännitteen muutosnopeuden
suhteen.
Vakiotiheys. Liittää kunkin näytepisteparin väriltään yhtenäisellä
viivalla.
Sironta. Piirtää näytepisteet toisiinsa liittymättöminä täplinä.

Värimalli Fosfori. Käyttää kullekin kanavalle yhtä, voimakkuudeltaan
vaihtelevaa sävyä.
Väri. Käyttää väriä punaisesta siniseksi edustamaan kunkin
aaltomuodon ikää.

Tausta Musta. Ohittaa Väriasetukset-valintaikkunan. Tämä on
oletusarvo.
Valkoinen. Ohittaa Väriasetukset-valintaikkunan.
Käyttäjän asetukset. Asettaa taustaväriksi Värit-sivulta
Asetukset-valintaikkunasta valitun värin.

Tietojen pito Tämä vaihtoehto on käytössä vain, kun Jatkuvuustilan (katso
alta) asetus on Aikavaimennus.

Vaimennuksen aikakatkaisu. Vanhat aaltomuodot hiipuvat,
kunnes ne saavuttavat Vaimennetun intensiteetin, jolloin ne
katoavat.
Ääretön. Vanhat aaltomuodot hiipuvat, kunnes ne saavuttavat
Vaimennetun intensiteetin, jolloin ne pysyvät äärettömästi, ellei
niitä korvata uusilla aaltomuodoilla.

Jatkuvuustila Taajuus. Näytön pisteet piirretään värillä tai intensiteetillä, joka
riippuu taajuudesta, jolla aaltomuodot osuvat pisteisiin.
Aikavaimennus. Näytön pisteet piirretään täydellä intensiteetillä
aaltomuodon osuessa ja niiden annetaan sitten vaimentua 
Vaimenettuun intensiteettiin. Tämän jälkeinen käyttäytyminen
riippuu Tietojen pito -asetuksesta (katso edeltä).
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7.5 Puskurin navigointi -työkalurivi
Puskurin navigointi -työkalurivin avulla voit valita aaltomuotopuskurista
aaltomuodon.

Mikä on aaltomuotopuskuri?

Valitsemistasi asetuksista riippuen PicoScope voi tallentaa useita aaltomuotoja
aaltomuotopuskuriinsa. Kun napsautat Aloita-painiketta tai muutat taltiointiasetusta,
PicoScope tyhjentää puskurin ja lisää sitten uuden aaltomuodon aina, kun
oskilloskooppilaite taltioi tietoa. Tämä jatkuu, kunnes puskuri on täynnä tai napsautat 
Pysäytä-painiketta. Voit rajoittaa puskurissa olevien aaltomuotojen määrän 1:n ja
10 000:n välille käyttämällä Yleiset asetukset -sivua.

Voit tarkastella puskuriin tallennettuja aaltomuotoja näillä painikkeilla:

Ensimmäinen aaltomuoto -painike. Näytä aaltomuoto 1.

Edellinen aaltomuoto -painike. Näytä edellinen puskurissa oleva
aaltomuoto.

Aaltomuodon numeron ilmaisin. Näytä, mikä aaltomuoto on kulloinkin
näytössä ja montako aaltomuotoa puskuri sisältää. Voit muokata ruudun
numeroa ja painaa Enter, jolloin PicoScope hyppää määritettyyn
aaltomuotoon.

Seuraava aaltomuoto -painike. Näytä seuraava puskurissa oleva
aaltomuoto.

Viimeinen aaltomuoto -painike. Näytä viimeinen puskurissa oleva
aaltomuoto.

Puskurin navigointi -painike. Avaa Puskurin navigointi -ikkuna,
jolloin voit valita nopeasti puskurin aaltomuotoja.
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7.6 Mittaukset-työkalurivi
Mittaukset-työkalurivillä hallitaan Mittaukset-taulukkoa. 

Se sisältää seuraavat painikkeet:

Lisää mittaus Lisää taulukkoon rivin ja avaa sitten Lisää mittaus -
valintaikkunan.

Muokkaa mittausta Avaa valittua mittausta koskevan Muokkaa mittausta -
valintaikkunan. Voit myös muokata mittausta
kaksoisnapsauttamalla vastaavaa Mittaukset-taulukon
riviä.

Poista mittaus Poistaa valitun rivin Mittaukset-taulukosta.

Viivaimet Avaa Viivainasetukset-valintaikkunan, jolla voidaan
ohjata vaiheviivaimien toimintaa.

Tämä työkalurivi sijaitsee tavallisesti ohjelmaikkunan alareunassa, mutta se voidaan
siirtää alkuun valitsemalla Työkalut > Asetukset > Asetukset > Alareunan
työkalurivi yläreunaan -ruutu.
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7.7 Signaaligeneraattoripainike
Signaaligeneraattoripainikkeen avulla voi ottaa käyttöön oman
oskilloskooppilaitteen testisignaaligeneraattorin, jos sellainen on, tai tehdä
esittelysignaalin asetuksia, jos PicoScope on esittelytilassa.

Jos oskilloskoopissa on sisäänrakennettu signaaligeneraattori, niin 
signaaligeneraattoripainikkeen napsautus avaa signaaligeneraattori-
valintaikkunan.

Jos PicoScope on esittelytilassa, signaaligeneraattoripainikkeen napsautus avaa
esittelysignaalivalikon.

7.7.1 Signaaligeneraattori-valintaikkuna (PicoScope-laitteet)

Sijainti:
Signaaligeneraattoripainike  työkalurivissä

Tarkoitus: ohjata oskilloskooppilaitteen sisäänrakennettua signaaligeneraattoria 

Kaikissa oskilloskoopeissa ei ole signaaligeneraattoria, ja joissa on,
signaaligeneraattorin valintaikkunassa on monenlaisia säätimiä. Katso 
Laiteominaisuustaulukosta lisätietoja.
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7.7.1.1 Perussäätimet

Signaali päällä. Valitse tämä ruutu signaaligeneraattorin käyttöön ottamiseksi.

Signaalin tyyppi. Valitse tuotettavan signaalin tyyppi. Signaalityyppien luettelo
riippuu oskilloskooppilaitteen ominaisuuksista.

Tuo. Avaa tiedoston valintaikkunan, jonka avulla voit tuoda satunnaisen
aaltomuototiedoston. Tiedosto ladataan satunnaisen aaltomuodon kehittimeen, joka
käynnistetään. Tämä painike on käytettävissä vain, jos oskilloskoopissa on 
satunnaisen aaltomuodon generaattori.

Satunnainen: Avaa satunnaisen aaltomuodon ikkunan. Tämä painike on
käytettävissä vain, jos oskilloskoopissa on satunnaisen aaltomuodon kehitin.

Aloitustaajuus. Kirjoita tähän ruutuun tai valitse askelluspainikkeiden avulla. Jos
oskilloskooppilaitteessa on taajuuspyyhkäisygeneraattori, niin tällä ruudulla asetetaan
pyyhkäisyn aloitustaajuus.

Amplitudi. Aaltomuodon amplitudi mitataan huipusta huippuun. Esimerkiksi jos
Amplitudi on 1 V ja Siirto on 0 V, lähdön negatiivinen huippu on –0,5 V ja
positiivinen huippu +0,5 V.

Siirto. Signaalin keskiarvo. Esimerkiksi kun Siirto on 0 V, sini- tai sakara-aallon
positiiviset ja negatiiviset huippujännitteet ovat yhtä suuret.
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7.7.1.2 Pyyhkäisysäätimet

Signaaligeneraattori tuottaa normaalisti kiinteän taajuuden, joka asetetaan 
aloitustaajuussäätimestä. Pyyhkäisytilassa se tuottaa taajuuden, joka vaihtelee
kahden määritellyn rajan välillä.

Käytössä. Valitse tämä ruutu pyyhkäisytilan käyttöön ottamiseksi. 

Pyyhkäisytyyppi. Määrittää suunnan, johon taajuus pyyhkäistään.

Pysäytystaajuus. Pyyhkäisytilassa generaattori lakkaa lisäämästä taajuutta, kun se
saavuttaa pysäytystaajuuden.

Taajuusaskel. Pyyhkäisytilassa generaattori lisää tai vähentää taajuutta tämän
verran joka askelaikavälillä.

Askelaikaväli. Pyyhkäisytilassa generaattori lisää tai vähentää taajuutta
taajuusaskeleen verran aina, kun tämä aikaväli päättyy.
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7.7.1.3 Liipaisusäätimet

Signaaligeneraattori toimii normaalisti jatkuvasti. Jos otat liipaisun käyttöön,
signaaligeneraattori odottaa määrättyä tapahtumaa, ennen kuin se tuottaa signaalin.

Käytössä. Valitse tämä ruutu signaaligeneraattorin liipaisimen käyttöön ottamiseksi.

Liipaisulähde. Määrittää signaalin, jolla signaaligeneraattori liipaistaan:
Oskilloskooppi. Sama liipaisuehto, joka liipaisee oskilloskoopin.
Manuaalinen. Liipaise nyt -painike.
Ulkoinen tulo. Eräiden oskilloskooppilaitteiden EXT-tuloliitin (jos asennettu).

Tyyppi. Ehto, joka liipaisusignaalin on täytettävä:
Nouseva. Signaaligeneraattori käynnistyy, kun liipaisusignaali nousee matalasta
korkeaksi.
Laskeva. Signaali generaattori käynnistyy, kun liipaisusignaali laskee korkeasta
matalaksi.
Hila korkea. Signaaligeneraattori käy aina, kun liipaisusignaali on korkea.
Hila matala.Signaaligeneraattori käy aina, kun liipaisusignaali on korkea.

Kiertoa liipaisua kohti. Määritetyn aaltomuodon kiertojen määrä, joita tuotetaan
aina, kun generaattori liipaistaan. Jos liipaisimen tyyppi on hila korkea tai hila
matala, generaattori pysähtyy, kun hilasignaali poistuu liipaisualueelta, vaikka
pyydettyä kiertojen määrää ei olisikaan tuotettu.

Kynnys. Käytettävissä vain, kun liipaisulähteenä on ulkoinen tulo. Määrittää
liipaisusignaalin korkean ja matalan tilan erottavan jännitetason.

Manuaaliliipaisu. Käytettävissä vain, kun liipaisulähteenä on manuaalinen. Jos
tyyppi on nouseva tai laskeva, tämän painikkeen painaminen liipaisee
signaaligeneraattorin tuottamaan määritetyn määrän kiertoja. Jos tyyppi on hila
korkea tai hila matala, tämän painikkeen painaminen käynnistää
signaaligeneraattorin tuottamaan kiertoja toistaiseksi tai pysäyttää sen.
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7.7.2 Signaaligeneraattorin valintaikkuna (USB DrDAQ)

Sijainti:
Signaaligeneraattoripainike USB DrDAQ -kanavien
työkalurivissä

Tarkoitus: ohjata USB DrDAQ:n sisäänrakennettua signaaligeneraattoria

USB DrDAQ:n
signaaligeneraattorin

valintaikkuna

Perussäätimet

Signaali päällä. Valitse tämä ruutu signaaligeneraattorin
käyttöön ottamiseksi.

Signaalin tyyppi. Valitse luotavan aaltomuodon muoto.

Satunnainen: Avaa satunnaisen aaltomuodon ikkunan,
jonka avulla voit määrittää oman aaltomuodon.

Taajuus. Valitse tuotettavan aaltomuodon taajuus
näppäilemällä se tähän ruutuun tai valitsemalla
askelluspainikkeiden avulla.

Amplitudi. Aaltomuodon amplitudi mitataan huipusta huippuun.
Esimerkiksi jos Amplitudi on 1 V ja Siirto on 0 V, lähdön
negatiivinen huippu on –0,5 V ja positiivinen huippu +0,5 V.

Siirto. Signaalin keskiarvo. Esimerkiksi kun Siirto on 0 V, sini-
tai sakara-aallon positiiviset ja negatiiviset huippujännitteet ovat
yhtä suuret.
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7.7.3 Satunnaisaaltomuototiedostot

Eräissä PicoScope PC-oskilloskoopeissa on satunnaisen aaltomuodon kehitin, joka
otetaan käyttöön Signaaligeneraattori-valintaikkunasta. PicoScope voi ohjelmoida
satunnaisen aaltomuodon kehittimeen vakioaaltomuodon, kuten sini- tai sakara-
aallon, tai aaltomuodon, jotka luot itse tai tuot tekstitiedostosta.

PicoScope 6:n tekstitiedosto on liukuvien desimaaliarvojen luettelo, kuten tässä
esimerkissä:

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

®

Tiedostossa voi olla 10:stä 8 192:een arvoa, eli niin monta, kuin aaltomuodon
määrittelyyn tarvitaan. Kullakin rivillä voi olla useampi kuin yksi arvo, jolloin arvot on
erotettava sarkaimilla tai pilkuilla.

Arvot ovat näytteitä väliltä -1,0 ja +1,0 ja niiden täytyy olla ajallisesti tasavälein.
Lähtö skaalataan Signaaligeneraattori-valintaikkunasta valitun amplitudin mukaiseksi
ja valittu siirto lisätään tarvittaessa. Esimerkiksi jos signaaligeneraattorin amplitudiksi
on asetettu “1 V” ja siirroksi “0 V”, niin -1,0:n näytearvo vastaa -1,0 V:n lähtöä ja
+1,0:n näyte vastaa +1,0 V:n lähtöä.

Tiedostossa tulee olla yksi aaltomuodon kierto, joka sitten toistetaan 
Signaaligeneraattori-valintaikkunassa määritetyllä nopeudella. Edeltävässä
esimerkissä signaaligeneraattorin asetuksena oli 1 kHz, joten yksi aaltomuodon kierto
kestää 1 ms. Aaltomuodosta on 10 näytettä, joten kukin näyte kestää 0,1 ms.
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7.7.4 Satunnaisen aaltomuodon kehitin -ikkuna

Sijainti: Signaaligeneraattori-valintaikkuna > Satunnainen

Tarkoitus: sen avulla voi tuoda, muokata, piirtää ja viedä erilaisia aaltomuotoja
oskilloskoopin satunnaisen aaltomuodon kehittimeen. Voit myös tuoda
ja viedä tiedot CSV-muodossa muissa sovelluksissa käytettäväksi. 

 

Kun haluttu aaltomuodossa näkyy ikkunassa, valitse OK tai Käytä , jolloin voit alkaa
käyttää sitä

Työkalurivin painikkeet

Tuo kanavasta. Avaa Tuo kanavasta -valintaikkunan,
jonka avulla voit kopioida oskilloskoopista satunnaisen
aaltomuodon ikkunaan aaltomuodon.

Tuonti. Näyttää Avaa-valintaikkunan, jonka avulla voit
tuoda tekstitiedostosta oman aaltomuodon.

Vienti. Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan, jonka
avulla voit tallentaa oman aaltomuodon tekstitiedostoksi.

Tasainen piirto. Siirtyy tasaiseen piirtotilaan. jossa voit
piirtää hiirellä kaikenlaisia käyrämuotoja.

Viivapiirros. Siirtyy viivatilaan, jossa voit napsauttaa
aaltomuotoa ja piirtää suoran viivan edellisestä kohdasta.
Voit aloittaa uuden viivasarjan napsauttamalla painiketta
uudelleen.

Näytteet. Oman aaltomuodon näytteiden määrä. Jokainen
näyte edustaa signaalin arvoa tiettynä hetkenä, ja näytteet
ovat ajallisesti tasavälein. Jos näytteitä on esimerkiksi
1024 kpl ja satunnaisen aaltomuodon kehitin on asetettu
toistamaan taajuudella 1 kHz, niin kukin näyte edustaa
(1/1 kHz ÷ 1024) eli noin 0,98 mikrosekuntia.
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Bittivirta. Piirtää bittisarjan määrittämiesi binääri- tai
heksadesimaalitietojen mukaan. Logiikan ylä- ja alatasot
ovat säädettävissä.

Poista. Poistaa oman aaltomuodon.

Normalisoi. Säätää aaltomuotoa pystysuunnassa
täyttämään koko alueen [-1, + 1].

Kumoa ja Tee uudelleen.  Kumoa-painike peruu
viimeisimmän aaltomuotoon tehdyn muutoksen. Tee
uudelleen -painike peruu Kumoa-painikkeen
viimeisimmän toiminnon.

Zoomaustyökalut. Lähennä tai loitonna aika-akselia
napsauttamalla ”+” tai ”-”-zoomauspainiketta ja napsauta
sitten aaltomuodon aluetta. Napsauttamalla ”100 %”-
painiketta palautat aika-akselin alkuperäiseen asteikkoon.

Aaltomuodon asetukset

Vakiotyyppiset aaltomuodot. Piirtää vakioaaltomuodon
työkalurivin alla olevilla numerosäätimillä määritetyillä
asetuksilla. Nykyinen aaltomuoto pyyhitään pois.

Kierrot. Piirrettävien kiertojen määrä. Tätä säädintä
käytetään yhdessä vakiotyyppisten aaltomuotojen
painikkeiden kanssa. Valitse jokin vakiotyyppinen
aaltomuoto ja syötä kiertojen lukumäärä, niin PicoScope
piirtää pyydetyn määrän aaltomuodon kiertoja. 

Minimi. Kun jotain vakiotyyppisen aaltomuodon
painiketta painetaan, tämä säädin asettaa signaalin
minimitason.

Maksimi. Kun jotain vakiotyyppisen aaltomuodon
painiketta painetaan, tämä säädin asettaa signaalin
maksimitason.

Hyötyaika. Kun valitaan neliö-, kolmio- tai
ramppiaaltomuoto jollakin vakiotyyppisen aaltomuodon
painikkeella, tämä säädin asettaa signaalin hyötyajan.
Hyötyaika määritellään ajaksi, jonka signaali on yli nolla
voltin jaettuna kierron kokonaisajalla. Täten symmetrisen
neliö- tai kolmioaallon hyötyaika on 50 %. Hyötyajan
vähentäminen lyhentää kierron positiivista osaa ja pidentää
negatiivista osaa. Hyötyajan lisääminen vaikuttaa
päinvastoin.

Muut painikkeet

OK Kopioi aaltomuodon graafiikkaeditorista satunnaisen
aaltomuodon kehittimeen ja palaa PicoScopen pääikkunan.

Käytä Kopioi aaltomuodon graafiikkaeditorista satunnaisen
aaltomuodon kehittimeen ja jää satunnaisen
aaltomuodon kehitin -ikkunaan.
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7.7.4.1 Tuo Kanava-valintaikkunasta

Sijainti: Satunnaisen aaltomuodon ikkuna > Tuo kanavasta -painike ( )

Tarkoitus:
mahdollistaa oskilloskooppikanavasta taltioitujen tietojen kopiointi 
satunnaisen aaltomuodon ikkunaan 

Valitse kanava: Voit tuoda uusimman aaltomuodon mistä tahansa käytettävissä
olevasta kanavasta.

Valitse näytteet: Oletusarvoisesti tuodaan koko taltiointi. Tämän säätimen avulla
voit määrittää taltioinnin osajoukon, joko määrättyjen
näytenumerojen väliltä tai viivainten väliltä. Osajoukko
skaalataan, jotta siihen mahtuu Näytteet-säätimellä
satunnaisen aaltomuodon ikkunasta valittu näytemäärä.
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7.7.5 Esittelysignaalien valikko

Sijainti: käynnistä PicoScope kytkemättä oskilloskooppia 
> Yhdistä laite -valintaikkuna 
> valitse esittelylaite

> Signaaligeneraattoripainike 

Tarkoitus: mahdollistaa testisignaalien määritys, jotta voit kokeilla PicoScopea, kun
oskilloskooppilaitteita ei ole kytketty

Kun napsautat signaaligeneraattoripainiketta , avautuu esittelylaitteen kaikkien
käytettävissä olevien kanavien luettelo, joka näyttää tältä:

Napsauttamalla jotain kanavaa avautuu esittelysignaalien valintaikkuna, jonka
avulla voit määrittää kyseisen kanavan signaalin.
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7.7.6 Esittelysignaalien valintaikkuna

Sijainti: käynnistä PicoScope kytkemättä siihen oskilloskooppia 
> Yhdistä laite -valintaikkuna
> valitse “esittelylaite”

> Signaaligeneraattoripainike ( )
> valitse kanava

Tarkoitus: hallita yhtä esittelysignaalilähteen kanavaa. Tämä on PicoScopen
ominaisuus, jolla luodaan erilaisia testisignaaleja oskilloskooppilaitteen
simuloimiseksi 

Signaali päällä: Valitse tämä ruutu esittelysignaalilähteen käyttöön
ottamiseksi.

Signaalin tyyppi: Valitse vakiosignaalityyppien luettelosta.

Satunnainen aaltomuoto: Avaa satunnaisen aaltomuodon
muokkausikkunan.

Taajuus: Näppäile haluamasi taajuus hertseinä tai syötä se
askelpainikkeilla.

Amplitudi: Näppäile haluamasi amplitudi voltteina tai syötä se
askelpainikkeilla.

Siirto: Syötä luku, joka lisää esityssignaaliin tasavirtasiirron.
Oletusarvoisesti esityssignaalien keskiarvo on nolla volttia.
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7.8 Aloita / Pysäytä -työkalurivi
Aloita / Pysäytä -työkalurivin avulla oskilloskooppilaitteen voi käynnistää ja
pysäyttää. Napsauta mitä tahansa työkalurivin kohtaa tai paina näppäimistön aloitus/
pysäytys-painiketta (joka on oletusarvoisesti välilyönti) näytteenoton aloittamiseksi tai
lopettamiseksi.

Aloituskuvake. Korostuu oskilloskoopin kerätessä näytteitä.

Pysäytyskuvake. Korostuu oskilloskoopin ollessa pysähtyneenä.

Tämä työkalurivi sijaitsee tavallisesti ohjelmaikkunan alareunassa, mutta se voidaan
siirtää alkuun valitsemalla Työkalut > Asetukset > Asetukset > Alareunan
työkalurivi yläreunaan -ruutu.
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7.9 Liipaisin-työkalurivi
Liipaisin-työkalurivi kertoo oskilloskooppilaitteelle, milloin datan taltioinnin voi
aloittaa. Katso myös: Liipaisin.

Liipaisutila: Käytettävissä olevien tilojen luettelo määräytyy
käytössä olevan oskilloskooppilaitteen mukaan.

Ei mitään: PicoScope hankkii aaltomuodot toistuvasti odottamatta
signaalia, johon liipaisinta sovelletaan.

Autom.: PicoScope odottaa liipaisutapahtumaa ennen datan
taltiointia. Jos kohtuullisessa ajassa ei tule liipaisutapahtumaa, se
taltioi datan joka tapauksessa. Se toistaa tätä prosessia, kunnes
napsautat Pysäytä-painiketta. “Autom.” tila ei aseta liipaisintasoa
automaattisesti.

Toista: PicoScope odottaa loputtomiin liipaisutapahtumaa ennen
datan näyttämistä. Se toistaa tätä prosessia, kunnes napsautat 
Pysäytä-painiketta. Jos lipaisintapahtumaa ei tule, PicoScope ei
näytä mitään.

Yksittäinen: PicoScope odottaa kerran liipaisintapahtumaa ja
lopettaa sitten näytteenoton. Jotta PicoScope toistaisi tämän
prosessin, klikkaa Aloita-painiketta. Yksittäinen liipaisin on ainoa
tyyppi, joka sallii yhden taltioinnin täyttää koko puskurimuistin.

Nopea: PicoScope käskee oskilloskooppilaitetta hankkimaan sarjan
aaltomuotoja, joiden välillä on mahdollisimman pieni viive. Näyttö
päivittyy vasta sitten, kun sarjan viimeinen aaltomuoto on taltioitu.
Toimenpiteen päätyttyä voit käydä aaltomuodot läpi puskurin
navigointi -työkalurivillä.

Huomautus: nopea liipaisin on käytettävissä vain tietyissä
laitteissa (ks. laiteominaisuustaulukko) ja nopeimmilla aika-
asteikoilla.

ETS: Ekvivalenttiaikanäytteistys. PicoScope taltioi monta toistuvan
signaalin jaksoa ja kokoaa sitten tulokset yhdeksi aaltomuodoksi,
jonka aikaresoluutio on tarkempi kuin yhdellä taltioinnilla on
mahdollista saavuttaa. Tarkkojen tuloksien saamiseksi signaalin on
oltava täydellisesti toistuva ja liipaisimen on oltava vakaa. ETS ei
ole käytettävissä sekasignaalioskilloskoopeissa, kun käytössä on
digitaalisia kanavia.

Jos valitset ETS:n, kun käytössä on lisäliipaisin, liipaisintyypiksi
palautuu yksinkertainen reuna ja edistynyt liipaisu -painike
poistuu käytöstä.

Lisäliipaisimet. Napsauta auki Lisäliipaisimet-valintaikkuna, josta
löydät muita liipaisintyyppejä yksinkertaisen reunan liipaisimen
lisäksi. Jos tämä painike ei ole käytössä, se johtuu joko liipaisutilan 
Ei mitään- tai ETS-valinnasta tai oskilloskooppilaite ei tue tätä
tilaa. Jotta Lisäliipaisimet-painikkeen saisi käyttöön, aseta säädin
toiseen liipaisutilaan, esim. Autom., Toista tai Yksittäinen.
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Liipaisulähde. Tämä on kanava, jota PicoScope valvoo liipaisin
ehdon täyttymisen varalta.

Nouseva reuna. Klikkaa liipaisin aaltomuodon nouseva reuna
kohdalle.

Laskeva reuna. Klikkaa liipaisin aaltomuodon laskevan reunan
kohdalle.

Liipaisintaso. Asettaa liipaisin tason. Voit myös asettaa
liipaisintason vetämällä liipaisinmerkkiä näytöllä ylös tai alas.

Esiliipaisuaika (0-100 %). Tämä parametri määrittää, paljonko
aaltomuodosta näkyy ennen liipaisupistettä. Oletusarvo on 50 %,
mikä asettaa liipaisinmerkin näytön keskelle. Voit myös hallita tätä
parametria vetämällä liipaisinmerkkiä vasemmalle tai oikealle.

Liipaisunjälkeisen viiveen käyttöönotto. Napsauta tätä
liipaisunjälkeinen viive -painikkeen tilan vaihtamiseksi (katso
seuraavaa kohtaa).

Liipaisunjälkeinen viive. Liipaisunjälkeinen viive on aika, jonka
PicoScope odottaa liipaisupisteen jälkeen, ennen kuin se ottaa
näytteen. Voit muuttaa myös tätä parametria vetämällä 
liipaisinmerkkiä silloin, kun liipaisunjälkeinen viive -painike on
käytössä. Kun vedät merkkiä, näyttöön tulee hetkeksi 
liipaisunjälkeinen nuoli. Jotta tämä säädin toimisi, pitää ensin
varmistaa, että Liipaisunjälkeinen viive -painike on käytössä.

Viiteaiheessa “Liipaisinajoitus” on tietoja siitä, miten esiliipaisuajan
ja liipaisunjälkeisen viiveen säätimet vaikuttavat toisiinsa.

Nopeat taltioinnit. Nopeassa liipaisutilassa tämä on järjestyksessä
taltioitavien aaltomuotojen määrä. Ne taltioidaan niin, että niiden
välillä on mahdollisimman vähän kuollutta aikaa.

Tämä työkalurivi sijaitsee tavallisesti ohjelmaikkunan alareunassa, mutta se voidaan
siirtää alkuun valitsemalla Siirrä liipaisin-työkalurivi yläreunaan kohdasta
Työkalut > Asetukset > Asetukset.
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7.9.1 Lisäliipaisimet-valintaikkuna

Sijainti:
Liipaisin-työkalurivi > Lisäliipaisin-painike ( )

Tarkoitus: voit määrittää monimutkaisempia liipaisintyyppejä kuin pelkän
yksinkertaisen reunan liipaisimen 

Lisäliipaisintyyppien luettelo. Tässä
säätimessä luetellaan kaikki käytettävissä
olevat lisäliipaisintyypit. Napsauta
tarvitsemaasi ehtoa, niin valintaikkunan
oikealle puolelle ilmestyy kaavio ja kuvaus.

Jos ETS-liipaisin on otettu Liipaisin-
työkalurivistä käyttöön, niin muun
liipaisintyypin kuin yksinkertaisen reunan
valinta sammuttaa ETS-tilan.

Lisäliipaisinten asetukset. Valittavissa
olevat asetukset riippuvat valitusta
liipaisintyypistä. Katso Lisäliipaisintyypit.
Ohjeet ja kaaviot näkyvät myös
valintaikkunassa.
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7.9.2 Lisäliipaisintyypit

 Lisäliipaisintyypit voidaan kytkeä päälle Lisäliipaisimet-valintaikkunasta.

Kaikille liipaisintyypeille Digitaalista lukuun ottamatta pitää ensin valita, mitä signaalia
oskilloskooppi käyttää liipaisimeksi; joten Lähde asetetaan arvoon A, B, Ext tai
AuxIO. Nämä nimet vastaavat oskilloskoopin BNC-tuloliittimiä. Valitse sitten alta yksi
liipaisintyyppi.

Yksinkertainen reuna. Tämä tyyppi tarjoaa samat nousevan ja laskevan
reunan liipaisimet, jotka löytyvät Liipaisin-työkalurivistä. Se sisältyy tähän
valintaikkunaan yksinkertaisen reunan liipaisimen vaihtoehtoisena
käyttöönottomenetelmänä.

Voit määrittää liipaisimen Kynnyksen lisäliipaisimet-valintaikkunasta tai
vaihtoehtoisesti voit vetää liipaisinmerkin oskilloskooppinäkymään.

Tämä on ainoa liiipaisintyyppi, joka on yhteensopiva ETS-tilan kanssa.

Edistynyt reuna. Tämä liipaisintyyppi lisää nousevan tai laskevan reunan ja
hystereesin yksinkertaisen reunan liipaisimeen. Nouseva tai laskeva
vaihtoehto liipaisee aaltomuodon molemmissa reunoissa ja siitä on hyötyä
valvottaessa samalla kertaa napaisuudeltaan molemmanlaisia pulsseja. 
Hystereesi on selostettu erillisessä aiheessa.

Ikkuna. Tämä liipaisintyyppi havaitsee, kun signaali saapuu määritettyyn
jänniteikkunaan ja lähtee siitä. Suunta-säädin määrittää, tunnistaako liipaisin
ikkunaan saapuvan signaalin, siitä lähtevän signaalin vai molemmat. Kynnys
1 ja Kynnys 2 edustavat ikkunan jännitteen ylä- ja alarajaa. Näiden kahden
jännitteen määritysjärjestyksellä ei ole väliä. Hystereesi voidaan asettaa
vähentämään vääriä liipaisuja signaalin kohistessa ja se on selostettu erillisessä
aiheessa.

Pulssin leveys. Tämä liipaisintyyppi havaitsee määritetyn levyisen pulssin.

Aseta ensin pulssin suunnaksi joko positiivinen tai negatiivinen sen
mukaan, kumpi mitattavan pulssin napaisuus on.

Aseta seuraavaksi yksi neljästä Ehto-vaihtoehdosta:

Suurempi kuin liipaisee pulssien ollessa määritettyä aikaa leveämpiä.

Pienempi kuin liipaisee pulssien ollessa kapeampia (hyödyllinen
ongelmia etsittäessä).

Aikavälin sisällä liipaisee pulssien ollessa leveämpiä kuin Aika 1
muttei leveämpiä kuin Aika 2 (hyödyllinen etsittäessä määrityksen
täyttäviä pulsseja).

Aikaväli ulkopuolella toimii päinvastoin: se liipaisee pulssien ollessa
joko kapeampia kuin Aika 1 tai leveämpiä kuin Aika 2 (hyödyllinen
etsittäessä määritystä loukkaavia pulsseja).

Aseta seuraavaksi liipaisimen Kynnys voltteina tai muina yksikköinä tai vedä
liipaisinmerkki oskilloskooppinäkymään.

Aseta lopuksi Aika 1 (ja Aika 2, jos sellainen on) pulssin leveyden
määrittelemiseksi.
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Aikaväli. Tämän tyypin avulla voit etsiä kaksi napaisuudeltaan samanlaista
peräkkäistä reunaa, jotka ovat määritetyn aikavälin erottamia.

Aseta ensin alkureunaksi joko nousee tai laskee sen mukaan, mikä
mitattavien reunojen napaisuus on.

Valitse seuraavaksi yksi neljästä Ehto-vaihtoehdosta:

Suurempi kuin liipaisee toisen reunan sattuessa myöhemmin kuin
Aika 1 ensimmäisen reunan jälkeen (hyödyllinen puuttuvien
tapahtumien havaitsemiseksi).

Pienempi kuin liipaisee toisen reunan sattuesa aikaisemmin kuin
Aika 1 ensimmäisen reunan jälkeen (hyödyllinen ajoitusloukkauksien ja
väärien reunojen havaitsemiseksi).

Aikavälin sisällä liipaisee, kun toinen reuna on myöhemmin kuin
Aika 1 ensimmäisen reunan jälkeen ja aikaisemmin kuin Aika 2
(hyödyllinen käypien reunojen löytämiseksi).

Aikavälin ulkopuolella laukaisee, kun toinen reuna on aiemmin kuin
Aika 1 ensimmäisen reunan jälkeen tai myöhemmin kuin Aika 2
(hyödyllinen väärien reunojen löytämiseksi).

Aseta lopuksi Aika 1 (ja Aika 2, jos sellainen on) aikavälin määrittelemiseksi.

Ikkunan pulssin leveys. Tämä on ikkunaliipaisimen ja pulssileveysliipaisimen
yhdistelmä. Se havaitsee, kun signaali saapuu määrätyksi ajaksi jännitealueelle
tai lähtee sieltä.

Tason tiputus. Tämä tunnistaa reunan, jonka jälkeen ei määräajassa tule
reunoja. Se on hyödyllinen pulssijonon lopussa tapahtuvaan liipaisuun.

Ikkunan tiputus. Tämä on ikkunaliipaisimen ja tiputusliipaisimen yhdistelmä.
Se havaitsee, kun signaali saapuu määrätylle jännitealueelle ja pysyy siellä
määräajan. Tämä on hyödyllinen sen havaitsemiseksi, kun signaali juuttuu
tietyllä jännitteellä.

Vaje. Tunnistaa pulssin, joka ylittää yhden kynnyksen ja putoaa sitten saman
kynnysarvon alle ylittämättä toista kynnystä. Tätä käytetään yleensä
etsittäessä pulsseja, jotka eivät saavuta pätevää logiikkatasoa.

Digitaalinen. (Vain MSO-laitteet) Liipaisee digitaalitulojen tilan ja yhden
digitaalitulon siirtymän (reuna) yhdistelmän perusteella. Katso Digitaalinen
liipaisin.

Logiikka. Tämä tunnistaa oskilloskoopin tulojen loogisen yhdistelmän. Ehdot,
joita voidaan soveltaa kuhunkin tuloon, vaihtelevat: analogituloihin voivat
päteä reuna-, taso- tai ikkuna-ehdot; EXT ja D15...D0 (jos olemassa) ovat
tasoehtoisia ja muuttuvakynnyksisiä; ja AUXIO on tasoehtoinen kiinteällä TTL-
kynnyksellä. Katso Logiikkaliipaisin.
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7.9.2.1 Hystereesi

Hystereesi on PicoScope 6:n lisäliipaisintyyppeihin kuuluva piirre, jolla vähennetään
valeliipaisuja kohisevissa signaaleissa. Kun hystereesi on otettu käyttöön,
pääliipaisinkynnyksen lisäksi käytetään vielä toista liipaisukynnysjännitettä. Liipaisin
laukeaa vain signaalin ylittäessä molemmat kynnykset oikeassa järjestyksessä.
Ensimmäinen kynnys virittää liipaisimen ja toinen laukaisee sen. Esimerkki auttaa
havainnollistamaan, miten tämä toimii.

Kohiseva signaali yhdellä kynnyksellä

Tarkastellaanpa yllä olevaa hyvin kohisevaa signaalia. Tällä signaalilla on vaikea
käyttää luotettavasti normaalia nousevan reunan liipaisinta, koska se ylittää tähän
kuvaan punaisella merkityn liipaisinkynnyksen useita kertoja yhden jakson aikana. Jos
lähennämme signaalin korostettuja osia, näemme, miten hystereesi voi auttaa.

 

Kohiseva signaali hystereesikynnyksellä

Näissä lähennetyissä näkymissä alkuperäinen kynnys on alempi punainen viiva. Ylempi
punainen viiva on toinen kynnys, jota hystereesiliipaisin käyttää.

Signaali nousee alemman kynnyksen yli kohdissa (1) ja (2), jolloin liipaisin virittyy
muttei laukea. Kohdassa (3) signaali ylittää lopulta ylimmän kynnyksen, jolloin
liipaisin laukeaa. Signaalin laskevan reunan kohdissa (4) ja (5) kohinapulssien
nousevat reunat saavat signaalin ylittämään ylemmän ja alemman kynnyksen mutta
väärässä järjestyksessä, joten liipaisin ei virity eikä laukea. Näin liipaisu tapahtuu vain
yhdessä tarkkaan määritellyssä jakson kohdassa (3) signaalin kohinasta huolimatta.

Hystereesi on oletusarvoisesti käytössä kaikissa lisäliipaisintyypeissä. Hystereesi -
säätimillä Lisäliipaisimet-valintaikkunasta voi muuttaa hystereesijännitettä

prosentteina täydestä asteikosta. Liipaisinmerkki  näyttää hystereesi-ikkunan koon.
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7.9.2.2 Digitaaliliipaisin-valintaikkuna

Sijainti:
Lisäliipaisimet-valintaikkuna > Digitaalinen  ja Logiikka 
-painikkeet.

Tarkoitus: määrittää digitaalitulojen liipaisu

Soveltamisala: Vain MSO-laitteet

Mallikaavataulukko

Luettelee kaikki käytettävissä olevat tulot, jotka on valittu digitaaliasetusten
valintaikkunasta. Jokaisen matalaa tai korkeaa tasoa tai nousevaa tai laskevaa
reunaa voi seurata tai ne voi jättää huomiotta. Tasojen määrä voi olla mikä tahansa,
mutta siirtymiä (reunoja) saa olla vain yksi.

D7 = X (ei väliä)

D7 = 0 (matala taso)

D7 = 1 (korkea taso)

D7 = R (nouseva reuna)

D7 = F (laskeva reuna)

Kaavamallin yhteenveto

Tässä osassa on samat asetukset kuin kaavamallitaulukossa mutta tiiviimmässä
muodossa.

Tässä osiossa käytettävät numerojärjestelmät ovat: 
Binaari tai Heksa (desimaali).
Koko liipaisinmallikaava ja siirtymä. Binaari-tilassa
bitit merkitään seuraavasti:

X = ei väliä
0 = binaari 0
1 = binaari 1
R = nouseva reuna
F = laskeva reuna
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7.9.2.3 Logiikkaliipaisin-valintaikkuna

Sijainti:
Lisäliipaisimet-valintaikkuna >  Logiikka-painike

Tarkoitus: määrittää liipaisun eri tulojen yhdistelmällä

Soveltamisala: kaikki laitteet, joissa on useampi kuin yksi aktiivinen tulo

Tulosäätimet
Oskilloskoopin kutakin aktiivista tuloa varten on säätimet. Tulojen valinta riippuu
käytössä olevan oskilloskoopin mallista. Kunkin tulon säädinvalikoima (kynnykset,
hystereesi, ikkunatila ja niin edelleen) riippuu myös oskilloskoopin laitteisto-
ominaisuuksista.

Kanava A

Kanava B

Kanava C

Kanava D

EXT-tulo (jos varusteena)

AUX-tulo (jos varusteena)

Digitaalitulot (vain sekasignaalioskilloskoopit). Nämä säätimet
ovat samat kuin Digitaaliliipaisin- valintaikkunassa.
Valitse tämä ruutu kyseisen tulon sisällyttämiseksi
logiikkaliipaisimen ehtoon. Jos valintaruutua ei valita,
logiikkaliipaisin ei huomioi tuloa.

Logiikkasäädin
Määrittää Boolen operaattorin, jolla yhdistetään
tuloliipaisimen ehdot. Liipaisinlogiikkaa sisältyvät vain tulot,
joiden ”Käytetään”- ruutu on valittu (katso edeltä).

AND: kaikkien tuloliipaisimen ehtojen on täytyttävä
NAND: yksikään tuloliipaisimen ehto ei saa täyttyä
OR: yhden tai useamman tuloliipaisimen ehdon on

täytyttävä
NOR: yksikään tuloliipaisimen ehto ei saa täyttyä
XOR: parittoman tuloliipaisinehtojen määrän on täytyttävä
XNOR: parillisen tuloliipaisinehtojen määrän on täytyttävä
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7.10 Zoomaus ja vieritys -työkalurivi
Zoomaus ja vieritys -työkalurivin avulla voi liikkua oskilloskooppinäkymässä tai
spektrinäkymässä. Jokaista painiketta vastaa näppäimistön pikakomento, jotka on
lueteltu alla.

Ctrl+S
tai
Esc

Normaali valintatyökalu. Palauttaa osoittimen normaalin
näköiseksi. Tämän osoittimen avulla voit napsauttaa painikkeita,
vetää viivaimia ja käyttää muita PicoScope-ikkunan säätimiä.

Ctrl+D Käsityökalu. Muuttaa osoittimen kädeksi ( ) jolla voi napsauttaa
ja vetää lähennettyä näkymää sen panoroimiseksi pysty- ja
vaakasuunnassa. Voit myös panoroida vierityspalkeilla. Paina Esc-
näppäintä palataksesi Normaaliin valintatyökaluun.

Ctrl+M Ikkunoitu zoomaus -työkalu. Tämä painike muuttaa osoittimen

ikkunoitu zoomaus -työkaluksi: . Sillä voi piirtää näkymään
ruudun (ikkunan) ja PicoScope suurentaa ruudun täyttämään
näkymän. Esiin tulevat vierityspalkit, joita voit vetää näkymän
panoroimiseksi, tai voit panoroida käyttämällä Käsityökalua (katso
edeltä). Myös lähentäminen avaa Zoomauksen yleiskatsaus -
ikkunan. Paina Esc-näppäintä palataksesi Normaaliin
valintatyökaluun.

Jos osoitat aika-akselia, osoitin muuttuu vaakasuuntaiseksi ikkunoitu

zoomaus -työkaluksi ( ), joka rajoittaa zoomauksen vaaka-
akselille. Näin voit lähentää mielivaltaisen paljon häiritsemättä
pystyzoomaussuhdetta.

Ctrl+I Lähennä-työkalu. Muuttaa osoittimen lähennystyökaluksi: .
Napsauttamalla näkymää tällä työkalulla voit tarkentaa määritettyyn
kohtaan. Lähentäminen avaa myös Zoomauksen yleiskatsaus -
ikkunan.

Jos osoitat aika-akselia, osoitin muuttuu vaakasuuntaiseksi

lähennystyökaluksi ( ), joka rajoittaa zoomauksen vaaka-akselille.
Näin voit lähentää kohtaa häiritsemättä pystysuoraa
zoomauskerrointa.

Ctrl+O Loitonna-työkalu. Muuttaa osoittimen loitonnustyökaluksi: .
Napsauttamalla näkymää tällä työkalulla voit loitontaa määritettyä
kohtaa.

Jos osoitat aika-akselia, osoitin muuttuu vaakasuuntaiseksi

loitonnustyökaluksi ( ), joka rajoittaa zoomauksen vaaka-akselille.
Näin voit loitontaa kohtaa häiritsemättä pystyzoomaussuhdetta.

Kumoa zoomaus. Palauttaa näkymän edellisiin zoomaus- ja
panorointiasetuksiin.

Ctrl+U Loitonna koko näytölle. Palauttaa näkymän normaaliin kokoon.
Näkymässä ei enää ole vierityspalkkeja eikä panorointi ole enää
mahdollista.



PicoScope 6:n käyttöopas 149

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. psw.fi r41

7.10.1 Zoomauksen yleiskatsaus

Aina kun lähennät näkymää Zoomaus ja vieritys -työkalurivillä, esiin pitäisi tulla
Zoomauksen yleiskatsaus -ikkuna*:

Zoomauksen yleiskatsaus näyttää kaikkien
käytössä olevien kanavien täydet aaltomuodot.
Suorakulmio osoittaa alueen, joka näkyy
kulloisessakin näkymässä.

Voit liikkua aaltomuotoa pitkin vetämällä
suorakulmiota.

Voit myös säätää zoomaussuhdetta vetämällä
suorakulmion reunoja sen koon muuttamiseksi.

Pienennä-painike: vähentää Zoomauksen
yleiskatsaus -ikkunan kokoa vaikuttamatta
zoomausasetuksiin.

Sulje-painike: sulje Zoomauksen yleiskatsaus
-ikkuna ja palaa 100 %:n zoomaussuhteeseen.

* Huom: Jos Zoomauksen yleiskatsaus ei ilmesty, toiminto on voitu kytkeä pois
päältä. Tarkista Zoomauksen yleiskatsaus -asetus kohdasta Työkalut >
Asetukset > Asetukset.
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8 Miten...
Tässä luvussa selitetään, miten eräät yleiset tehtävät suoritetaan.

Vaihdetaan eri oskilloskooppilaitteeseen
Viivaimilla mitataan signaalia
Mitataan aikaero
Siirretään näkymää
Signaali skaalataan ja poikkeutetaan
Spektrinäkymä avataan
Jatkuvuustilan avulla löydetään häiriö
Määritetään peiterajatesti
Tallennetaan liipaisu

8.1 Miten vaihdetaan eri oskilloskooppilaitteeseen
Irrota vanha laite.
Peruuta Tarkista USB-kaapeli-ikkuna.
Kytke uusi laite.
PicoScope tunnistaa uuden laitteen ja alkaa käyttää sitä.
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8.2 Miten viivaimilla mitataan signaalia
Yhden viivaimen käyttäminen signaalin ja maan välisen eron mittauksiin

Katso Kanavat-työkalurivistä sen kanavan värikoodi, jonka haluat mitata.

Etsi viivaimen kahva (samanvärinen pieni neliö oskilloskooppinäkymän tai
spektrinäkymän) vasemmasta tai oikeasta yläkulmasta.

Vedä viivaimen kahvaa alaspäin. Näkymään ilmestyy signaaliviivain (vaakasuora
katkoviiva). Kun viivain on haluamassasi kohdassa, vapauta sen kahva.

Katso viivainselitettä (pientä taulukkoa, joka ilmestyy näkymään). Siinä pitäisi olla
rivi, joka on merkitty viivaimen kahvan väriä vastaavalla pienellä värillisellä
neliöllä. Ensimmäisestä sarakkeesta ilmenee viivaimen signaalitaso.

Kahden viivaimen käyttäminen differentiaalimittauksiin

Noudata edeltävän “Yhden viivaimen käyttäminen” -kohdan vaiheita.
Vedä toisen viivaimen samanväristä kahvaa alaspäin, kunnes viivain on mitattavalla
signaalitasolla.
Katso viivainselitettä uudelleen. Toisesta sarakkeesta ilmenee nyt toisen viivaimen
signaalitaso ja kolmannesta viivainten välinen ero.
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8.3 Miten mitataan aikaero
Etsi aikaviivaimen kahva (pieni valkoinen neliö oskilloskooppinäkymän)
vasemmassa alakulmassa.

Vedä viivaimen kahvaa oikealle. Oskilloskooppinäkymään ilmestyy aikaviivain
(pystysuora katkoviiva). Vapauta viivaimen kahva, kun viivain on viitteenä
käytettävän aikapisteen kohdalla.

Vedä toisen valkoisen viivaimen kahvaa oikealle, kunnes viivain on mitattavan ajan
kohdalla.
Katso viivainselitettä (pientä taulukkoa, joka ilmestyy oskilloskooppinäkymään).
Siinä pitäisi olla pienellä valkoisella neliöllä merkitty rivi. Kahdesta ensimmäisestä
sarakkeesta ilmenevät viivainten aika-arvot, ja kolmannesta ilmenee aikaero.

Taajuusselite näyttää 1 /D, jossa D on aikaero.

Vastaavalla menettelyllä voi mitata taajuuseron spektrinäkymässä.
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8.4 Miten siirretään näkymää
Voit helposti vetää näkymän yhdestä näyttöruudusta toiseen. Tässä esimerkissä näkyy
neljä näyttöruutua, jotka sisältävät oskilloskooppinäkymät “Oskilloskooppi
1”...“Oskilloskooppi 4”. Oletetaan, että haluat siirtää “Oskilloskooppi 4” -näkymän
vasemmassa yläkulmassa olevaan näyttöruutuun.

1. Napsauta Oskilloskooppi 4 -
näkymän nimikenttää ja pidä
hiiripainiketta alhaalla.

2. Vedä hiiren osoitin uuteen
paikkaan Oskilloskooppi 1 -
näkymän nimikentän viereen.

3. Vapauta hiiripainike, niin
näkymä siirtyy uuteen paikkaan.
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8.5 Miten signaali skaalataan ja poikkeutetaan
PicoScope tarjoaa useita tapoja signaalin koon ja sijainnin muuttamiseksi taltioinnin
aikana tai jälkeen. Nämä menetelmät soveltuvat yhtä lailla oskilloskooppinäkymiin ja
spektrinäkymiin. Ne eivät muuta tallennettuja tietoja vaan pelkästään niiden
näyttötapaa. Nämä asetukset ovat käytettävissä eräiden oskilloskooppien analoginen
siirto -ominaisuuden lisäksi (katso laiteominaisuustaulukkoa).

Globaali zoomaus ja vieritys

Tämä on yleensä nopein tapa nähdä signaalien yksityiskohdat tarkemmin. Globaalit
zoomaus- ja vieritystyökalut siirtävät kaikki signaalit kerralla ja löytyvät Zoomaus ja
vieritys -työkalurivistä.

Näkymää lähennettäessä sen pysty- ja vaakasuorat vierityspalkit antavat siirtää
signaaleja ryhmänä. Voit myös vierittää kuvaajaa käsityökalulla.

Järjestä akselit automaattisesti

Napsauta hiiren kakkospainikkeella oskilloskooppi- tai spektrinäkymää ja valitse 
Järjestä akselit automaattisesti:

PicoScope skaalaa ja siirtää automaattisesti kanavat niin, että ne mahtuvat näkymään
limittymättä. Tämä on nopein tapa siistiä oskilloskooppinäkymä:
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Akselin skaalaus ja siirto

Käytä näitä työkaluja, jos Järjestä akselit automaattisesti (katso edellä) ei anna
haluamiasi tuloksia. Sen avulla voit sijoittaa kanavia näkymään erikseen (toisin kuin
globaaleilla zoomaus ja vieritys -työkaluilla, jotka vaikuttavat kaikkiin kanaviin
samaan aikaan).

Napsauta skaalaus-painiketta  , joka on muutettavan akselin alareunassa, jolloin
akseliskaalaussäätimet tulevat näkyviin. Siirtoa voi säätää käyttämättä
akseliskaalaussäätimiä napsauttamalla pystyakselia ja vetämällä sitä ylös tai alas.

Miten tämä poikkeaa mukautetulla anturilla tehtävästä datan skaalauksesta?

Voit luoda mukautetun anturin raakatiedon skaalaamiseksi. Mukautettu anturi voi
muuttaa kaavion tietojen asteikkoa ja sijaintia, mutta se poikkeaa muista
skaalausmenetelmistä eräissä tärkeissä suhteissa.

Mukautetun anturin skaalaus on pysyvä muutos. Skaalaus tehdään aaltomuotoa
taltioitaessa eikä sitä voi muuttaa jälkeenpäin.
Itse data-arvot muuttuvat, joten kaavion akselit eivät välttämättä enää näytä
laitteen alkuperäistä jännitealuetta.
Mukautetun anturin skaalaus voi olla epälineaarista ja saattaa siten muuttaa
signaalin muotoa.

Mukautetut anturit ovat hyödyllisiä, kun haluat esittää oskilloskooppilaitteeseen
kytkettävän fyysisen anturin tai muuttimen ominaisuuksia. Kaikki zoomaus-, vieritys-,
skaalaus- ja siirtotyökalut vaikuttavat yhä mukautetulla anturilla skaalattuun dataan
täsmälleen samalla tavalla kuin ne vaikuttaisivat raakatietoihin.
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8.6 Miten spektrinäkymä avataan
Spektrinäkymän luominen

Varmista ensin, että liipaisutilan asetuksena ei ole ETS, koska ETS-liipaisutilassa ei ole
mahdollista avata spektrinäkymää.

On kolme tapaa avata spektrinäkymä:

Napsauta Spektritilan painiketta Taltiointiasetusten työkalurivistä. Suosittelemme
käyttämään tätä menetelmää, jotta saat oskilloskoopista parhaan
spektrianalyysikyvyn. Spektritilassa voi silti avata oskilloskooppinäkymän tietojen
näkemiseksi aika-asteikolla, mutta PicoScope optimoi asetukset spektrinäkymän
mukaan.

Mene Näkymät-valikkoon, valitse Lisää näkymä, ja valitse sitten Spektri.

Tämä menetelmä avaa spektrinäkymän kulloinkin valitussa tilassa, joko
oskilloskooppi- tai spektritilassa. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi
suosittelemme, että vaihdat spektritilaan, kuten edeltävässä menetelmässä on
kuvattu.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella jotain näkymää, valitse Lisää näkymä, ja
valitse sitten Spektri. Valikko on samankaltainen kuin yllä oleva Näkymät-valikko.

Spektrinäkymän määrittäminen

Katso spektriasetusten valintaikkunaa.

Lähdetietojen valitseminen

PicoScope voi tuottaa spektrinäkymän tosiaikaisten tai tallennettujen tietojen
perusteella. Jos PicoScope on käynnissä ( Aloita-painiketta on painettu),
spektrinäkymä esittää tosiaikaisia tietoja. Muuten PicoScope ollessa pysähtyneenä
(Pysäytä -painiketta on painettu) näkymä edustaa aaltomuotopuskurin valittuna
olevalle sivulle tallennettuja tietoja. Kun PicoScope on pysähtynyt, voit selata 
puskurisäätimillä puskuria, jolloin spektrinäkymä lasketaan valittuna olevasta
aaltomuodosta.
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8.7 Miten jatkuvuustilan avulla löydetään häiriö
Jatkuvuustila auttaa löytämään muuten toistuviin aaltomuotoihin kätkeytyviä
harvinaisia tapahtumia. Normaalissa oskilloskooppitilassa tällainen tapahtuma voi
ilmestyä näytölle murto-osasekunniksi, jolloin et ehdi painaa välilyöntinäppäintä sen
jähmettämiseksi näyttöön. Jatkuvuustila pitää tapahtuman näytöllä ennalta määrätyn
ajan, jolloin voit asettaa liipaisimen sen taltioimiseksi luotettavammin.

Vaiheittaiset ohjeet

Aseta oskilloskooppi liipaisemaan toistuvan aaltomuodon esiintyessä, jollainen
näkyy alla. Epäilemme, että signaalissa on toisinaan häiriöitä, mutta emme näe
vielä mitään vialla, joten tutkimme asiaa jatkuvuustilassa.
Jatka napsauttamalla Jatkuvuustila-painiketta.
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Alkuperäinen oskilloskooppinäkymä korvataan jatkuvuusnäkymällä, kuten alla.
Välittömästi näemme kolme eri muotoista pulssia. Tässä vaiheessa Saturaatio-
säädin, joka on Jatkuvuusasetuksissa, on enimmäisarvossaan, jotta eri
aaltomuodot huomataan helposti.
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Nyt, kun olemme löytäneet joitakin häiriöitä, asetamme Saturaatio-säätimen
vähimmäisarvoonsa. Napsauta Jatkuvuusasetukset-painiketta
Jatkuvuusasetukset-valintaikkunan avaamiseksi ja säädä saturaatiota
liukusäätimen avulla. Näyttö näkyy sitten alla esitetyn kaltaisena.

Aaltomuodot ovat nyt tummempia mutta niiden väri- ja sävyvaihtelu on laajempi.
Useimmin esiintyvä aaltomuoto näkyy punaisena ja on pulssin normaali muoto.
Toinen aaltomuoto piirtyy vaaleansinisenä ja osoittaa, että se esiintyy harvemmin
ja että pulssin leveydessä on noin 10 ns:n kohdalla ajoittain huojuntaa. Kolmas
aaltomuoto piirtyy tummansinisenä, koska se esiintyy kahta muuta harvemmin, ja
osoittaa, että signaalissa on toisinaan vajepulssi, jonka amplitudi on noin 300 mV
normaalia matalampi.
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Jatkuvuustila on tehnyt tehtävänsä. Olemme löytäneet häriöt, ja nyt haluamme
tutkia niitä tarkemmin. Tämä onnistuu parhaiten vaihtamalla takaisin normaaliin 
oskilloskooppitilaan, jotta voimme käyttää PicoScopen sisäänrakennettuja
Lisäliipaisin- ja automaattimittaus- toimintoja.

Napsauta oskilloskooppitilan painiketta. Aseta pulssin leveyden lisäliipaisin, joka
etsii yli 60 ns leveämpää pulssia. PicoScope löytää sitten vajepulssin heti.

Nyt voimme lisätä automaattisia mittauksia tai vetää viivaimia paikoilleen vajepulssin
yksityiskohtaiseksi analysoinniksi.
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8.8 Miten määritetään peiterajatesti
1. Näytä oskilloskooppinäkymässä vakaa aaltomuoto. Säädä jännitettä ja aika-
asteikkoa niin, että kiinnostuksen kohde täyttää lähes koko näkymän. Tässä
esimerkissä katsomme toistuvaa pulssia, jollaisen voisi löytää esim. dataväylästä.

2. Valitse Työkalut > Peitteet > Lisää peite -komento.
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3. Sinun pitäisi nyt olla Peitekirjasto-valintaikkunassa:

Kanava A valitaan oletusarvoisesti. Tämän voi vaihtaa, jos haluat käyttää peitettä
eri kanavaan.

4. Napsauta Muodosta-painiketta avataksesi Muodosta peite -valintaikkunan:
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5. Hyväksy nyt oletusasetukset ja napsauta Luo. Napsauta sitten OK Peitekirjasto-
valintaikkunasta, niin palaat oskilloskooppinäkymään:

Nyt alkuperäisen aaltomuodon ympärille on piirtynyt peite.

6. PicoScope pysäyttää taltioinnin, kun avaat Peitekirjasto-valintaikkunan, joten
paina välilyöntinäppäintä uudelleen. Jos jokin taltioitu aaltomuoto ei mahdu peitteen
sisään, virhekohdat piirretään erottuvalla värillä. Mittaukset-taulukko näyttää
virheiden määrän:

7. Sinulla on nyt toimiva peiterajatesti. Lue aiheesta Peiterajatesti lisätietoja
peitteiden muokkaamisesta, tuomisesta ja viemisestä. On myös mahdollista määrittää 
Peiterajatesti spektri- tai XY-näkymässä.

Lisätietoja tästä ominaisuudesta antaa: Peiterajatestaus.
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8.9 Miten tallennetaan liipaisu
Tallenna liipaisu on vain yksi monista toiminnoista, jotka ovat mahdollisia
Hälytykset-ominaisuuden ansiosta.

1. Määritä PicoScope näyttämään aaltomuoto ja ota liipaisin käyttöön:

2. Valitse Työkalut > Hälytykset komento:
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3. Sinun pitäisi nyt olla Hälytykset-valintaikkunassa:

4. Aseta Tapahtumaksi Taltioi:
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5. Valitse ensimmäinen kohde toimien luettelosta, napsauta Muokkaa, ja vaihda
Toimeksi Tallenna nykyinen puskuri:

6. Napsauta  -painiketta, joka on Tiedosto-kentän oikealla puolella, ja syötä
tallennettavan tiedoston nimi ja sijainti:
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7. Varmista, että sekä Tallenna nykyinen puskuri -valintaruutu että Ota hälytys
käyttöön -valintaruutu on valittu:

8. Napsauta OK. PicoScope tallentaa nyt tiedoston aina liipaisun tapahtuessa.

9. Sammuta hälytys, kun olet lopettanut sen käytön, jotta vältetään tarpeettomien
tiedostojen syntyminen.
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9 Viitteet
Täältä löydät yksityiskohtaista tietoa PicoScopen toiminnasta.

Mittaustyypit
Spektri-ikkunafunktiot
Liipaisinajoitus
Komentorivin syntaksi
Sanasto

9.1 Mittaustyypit
Muokkaa mittausta -valintaikkuna esittää valikoiman mittauksia, joita PicoScope voi
laskea valitusta näkymästä.
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9.1.1 Oskilloskooppimittaukset

Tehollisvaihtovirta. Aaltomuodon neliöllinen keskiarvo (RMS) miinus
Keskimääräinen tasavirta. Se vastaa aaltoilu-mittausta.

Kiertoaika. PicoScope yrittää löytää aaltomuodosta toistuvan jakson ja mitata tämän
jaksokierron keston.

Keskimääräinen tasavirta. Aaltomuodon keskiarvo.

Hyötyaika. Aika, jonka signaali on keskiarvoa suurempi, ilmaistuna prosenttiosuutena
signaalijaksosta. 50 %:n hyötyaika tarkoittaa, että korkea jakso on yhtä suuri kuin
matala jakso.

Laskemisnopeus. Nopeus, jolla signaalin taso laskee signaalin yksikköinä sekunnissa.
Napsauta Edistynyt-painiketta Lisää mittaus tai Muokkaa mittausta -
valintaikkunasta mittauksen signaalitasokynnysten määrittämiseksi.

Taajuus. Aaltomuodon kiertojen määrä sekunnissa.

Laskemisaika. Aika, joka signaalilta kuluu ylemmästä kynnyksestä alempaan
kynnykseen laskeutumiseen. Napsauta Edistynyt-painiketta Lisää mittaus tai
Muokkaa mittausta -valintaikkunasta mittauksen signaalitasokynnysten
määrittämiseksi.

Korkea pulssin leveys. Aika, jonka signaali on keskiarvoa korkeampi.

Matala pulssin leveys. Aika, jonka signaali on keskiarvoa matalampi.

Maksimi. Korkein signaalin saavuttama taso.

Minimi. Matalin signaalin saavuttama taso.

Huipusta huippuun. Maksimin ja minimin välinen ero.

Nousuaika. Aika, joka signaalilta kuluu alemmasta kynnyksestä ylempään
kynnykseen nousuun. Napsauta Edistynyt-painiketta Lisää mittaus tai Muokkaa
mittausta -valintaikkunasta mittauksen signaalitasokynnysten määrittämiseksi.

Nousunopeus. Nopeus, jolla signaalin taso nousee signaalin yksikköinä sekunnissa.
Napsauta Edistynyt-painiketta Lisää mittaus tai Muokkaa mittausta -
valintaikkunasta mittauksen signaalitasokynnysten määrittämiseksi.

Todellinen tehollisarvo. Aaltomuodon neliöllinen keskiarvo (RMS) mukaan lukien
tasavirtakomponentti.

Peitteen virheet. Erikoismittaus, joka laskee Peiterajatestaus-tilassa epäonnistuneet
aaltomuodot. Tämä mittaus lisätään taulukkoon automaattisesti, kun käytät
peiterajatestausta, joten sitä ei yleensä tarvitse valita manuaalisesti.
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9.1.2 Spektrimittaukset

Lisää taajuusmittaus avaamalla spektrinäkymä ja napsauta sitten Lisää mittaus -
painiketta. Voit käyttää näitä mittauksia joko oskilloskooppitilassa tai taajuustilassa.

Taajuus huipussa. Taajuus, jolla huippusignaalin arvo esiintyy.

Amplitudi huipussa. Huippusignaalin arvon amplitudi.

Keskimääräinen amplitudi huipussa. Huippusignaalin amplitudin useista
taltioinneista saatu keskiarvo.

Kokonaisteho. Spektrinäkymässä taltioidun koko signaalin teho, joka saadaan
laskemalla yhteen kaikkien spektrin alitaajuuksien tehot.

Harmoninen kokonaissärö (THD). Harmonisten tehojen summan suhde
perustaajuuden tehoon.

Harmoninen kokonaissärö plus kohina (THD + N). Harmonisen tehon ja kohinan
suhde perustaajuuden tehoon. THD + N arvot ovat aina suurempia kuin saman
signaalin THD-arvot.

Häiriötön dynaaminen alue (SFDR). Tämä on tietyn pisteen (normaalisti
huipputaajuuskomponentin) suhde taajuuskomponenttiin, jolla on toiseksi suurin
amplitudi (jota kutsutaan “SFDR-taajuudeksi”). “SFDR-taajuuden” komponentti ei
välttämättä ole perustaajuuskompenentin harmoninen yliaalto. Se voi esimerkiksi olla
voimakas, itsenäinen kohinasignaali.

Signaali+kohina+särö : signaali+kohina (SINAD). Desibeleinä esitettävä
signaalin, kohinan ja särön suhde kohinaan ja säröön.

Signaali-kohinasuhde (SNR). Desibeleinä esitettävä keskisignaalitehon suhde
keskikohinatehoon. Hanning- tai Blackman-ikkunoita suositellaan niiden vähäisen
kohinan vuoksi.
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Keskeismodulaatiosärö (IMD). Kahden signaalin epälineaarisen sekoittumisen
aiheuttaman särön mitta. Kun laitteeseen syötetään useita signaaleja, voi esiintyä
näiden kahden signaalin modulaatiota eli epälineaarista sekoittumista. Kun
tulosignaalien taajuudet ovat f1 ja f2, vastaavat toisen kertaluvun särösignaalit
löytyvät taajuuksilta: f3 = (f1 + f2) ja f4 = (f1 - f2).

IMD ilmaistaan särötermien RMS-summan dB-suhteena kahden tulosignaalin RMS-
summaan. IMD voidaan mitata minkä tahansa kertaluvun särötermeistä, mutta toisen
kertaluvun termejä käytetään yleisimmin. Toisen kertaluvun tapauksessa
keskeismodulaatiosärö lasketaan kaavasta:

jossa

F3 ja F4 ovat toisen kertaluvun särötermien amplitudit (edeltävillä taajuuksilla f3 ja
f4)

ja

F1 ja F2 ovat tulosignaalien amplitudit (taajuuksilla f1 ja f2, jotka on merkitty
taajuusviivaimilla spektri-ikkunaan).

Tiedoksi sanottakoon, että kolmannen kertaluvun termit ovat taajuuksilla (2F1 + F2),
(2F1 - F2) (F1 + 2F2) ja (F1 - 2F2).

Huomautus: Hanning- tai Blackman-ikkunoita suositellaan niiden vähäisen kohinan
vuoksi. FFT-koko 4096 tai suurempi on suositeltava, jotta IMD-mittauksiin saataisiin
riittävä spektrin resoluutio.

Peitteen virheet. Katso Peiterajatestaus.
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9.2 Signaaligeneraattorin aaltomuototyypit
Käytettävissä olevien aaltomuototyyppien luettelo Signaaligeneraattori-
valintaikkunassa vaihtelee kytketyn oskilloskoopin tyypin mukaan. Täydellinen
luettelo on seuraavanlainen:

Sini Siniaalto

Neliö Sakara-aalto

Kolmio Symmetrinen kolmioaalto

Ylösajo Nouseva saha-aalto

Alasajo Laskeva saha-aalto

Sinc sin(x)/x, typistetty x-akselilla

Gaussin
Normaalijakaumalle ominainen käyrä, typistetty
x-akselilla

Puolisini Tasasuunnattu siniaalto

Kohina
Satunnaisnäytteitä AWG:n suurimmalla
päivitysnopeudella

PRBS
Näennäissatunnainen binaarijono - satunnainen
bittisarja säädettävällä bittinopeudella

Tasajännite
Jatkuva jännite, jota voidaan säätää Siirto-
säätimellä

Satunnainen
Mikä tahansa satunnaisen aaltomuodon
kehittimellä luotu aaltomuoto



PicoScope 6:n käyttöopas 173

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. psw.fi r41

9.3 Spektri-ikkunafunktiot
Spektrinäkymän luomiseksi PicoScope taltioi äärelliseltä aikaväliltä näytetietolohkon ja
laskee sitten sen spektrin nopealla Fourier-muunnoksella. Algoritmissa oletetaan
signaalitason olevan nolla aina taltiointiaikavälin ulkopuolella. Yleensä tämä oletus
aiheuttaa teräviä siirtymiä nollaan datan molemmissa päissä, ja nämä siirtymät
vaikuttavat laskettuun spektriin luoden epätoivottuja häiriöitä, kuten aaltoilua ja
vahvistusvirheitä. Näiden häiriöiden vähentämiseksi, signaali voidaan häivyttää lohkon
alussa ja lopussa. On olemassa useita yleisesti käytettäviä “ikkunafunktioita”, joita voi
yhdistää dataan tämän häivytyksen aikaansaamiseksi ja jotka valitaan signaalin tyypin
ja mittauksen tarkoituksen mukaan.

Ikkunafunktio-säätimellä, joka on Spektriasetukset-valintaikkunassa,
spektrianalyysiin voi valita jonkin vakioikkunafunktion. Seuraavassa taulukossa on
joitakin ansiokkaita lukuja funktioiden vertailuun.

Ikkuna Päähuippu-
leveys
(alikaistat
@ -3 dB)

Korkein 
kylki
(dB)

Kyljen 
vaimennus
(dB/oktaavi)

Huomautukset

Blackman 1,68 -58 18 käytetään usein äänityössä

Gaussin 1,33:sta
1,79:ään

42:sta -
69:ään

6 antaa minimaalisia aika- ja
taajuusvirheitä

Kolmio 1,28 -27 12 kutsutaan myös Bartlettin
ikkunaksi

Hamming 1,30 -41,9 6 kutsutaan myös korotetuksi
neliölliseksi siniksi; käytetään
puheanalyysissä

Hann 1,20:stä
1,86:een

-23:sta -
47:ään

12:sta 30:een kutsutaan myös neliölliseksi
siniksi; käytetään ääneen ja
värinään

Blackman-Harris 1,90 -92 6 yleiskäyttöinen

Laakalakinen 2,94 -44 6 vähäinen päästökaistan
aaltoilu; käytetään pääasiassa
kalibrointiin

Suorakulmainen 0,89 -13,2 6 ei häivytystä; maksimaalinen
terävyys; käytetään lyhyisiin
transientteihin
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9.4 Liipaisinajoitus (osa 1)
Liipaisuaedeltävän ajan säätimen ja liipaisunjälkeisen viiveen säätimen
tehtävät on kuvattu erikseen kohdassa Liipaisin-työkalurivi, mutta on myös tärkeää
ymmärtää säätimien keskinäinen vuorovaikutus. Tässä on kuvakaappaus 
oskilloskooppinäkymästä, jossa on käytössä liipaisunjälkeinen viive:

Huomautus 1.
Liipaisimen viitepiste ( ) ei ole aaltomuodon käyrällä. Tämä johtuu siitä, että
liipaisunjälkeisen viiveen asetus on 200 µs, eli liipaisu tapahtui 200 µs ennen
viitepistettä jossain oskilloskooppinäkymän vasenta reunaa kauempana. Aika-
akseli on suunnattu siten, että liipaisimen viitepiste on 200 µs:n kohdalla.

Huomautus 2.
Liipaisuaedeltävän viiveen asetus on 25%, jolloin liipaisimen viitepiste näkyy
25%:n kohdalla koko oskilloskooppinäkymästä vasemmasta reunasta laskien.

Huomautus 3.
PicoScope rajoittaa liipaisimen ja viitekohdan välisen viiveen
kokonaisnäytteenottoajan kerrannaiseksi. Kun olet saavuttanut tämän rajan,
ohjelma ei anna sinun pidentää liipaisuaedeltävää viivettä, ja jos lisäät
liipaisunjälkeistä viivettä, PicoScope vähentää liipaisuaedeltävää viivettä,
jotta kokonaisviive ei ylitä rajaa. Kerrannainen on useimmissa liipaisutiloissa
tyypillisesti 100 ja ETS-tilassa 1.
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9.5 Liipaisinajoitus (osa 2)
Liipaisinajoitus (osa 1) on esitellyt käsitteet liipaisuaedeltävä viive ja liipaisunjälkeinen
viive. Alla oleva kaavio osoittaa, miten ne suhtautuvat toisiinsa.

Liipaisuaedeltävä viive asemoi oskilloskooppinäkymän liipaisimen viitepisteen
suhteen niin, että voit valita, paljonko aaltomuodosta tulee olla ennen viitepistettä ja
paljonko sen jälkeen.

Liipaisunjälkeinen viive on kuin perinteisen oskilloskoopin viivästetty liipaisin.
PicoScope odottaa tätä liipaisutapahtuman jälkeen tulevaa ajankohtaa, ennen kuin se
piirtää liipaisimen viitepisteen. Oskilloskooppilaitteissa rajoitetaan liipaisutapahtuman
ja taltioinnin lopun välille sattuvien näytteenottovälien määrä, joten ohjelmisto voi
säätää liipaisuaedeltävää viivettä, jotta pysytään tämän rajan sisällä.

Vinkki: Jos olet määrittänyt liipaisunjälkeisen viiveen, voit napsauttaa
liipaisunjälkeisen viiveen painiketta oskilloskoopin ollessa käynnissä aina, kun haluat
vaihtaa liipaisutapahtuman ja liipaisimen viitepisteen katsomisen välillä.
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9.6 Laiteominaisuustaulukko
Jotkin PicoScope 6:n ominaisuudet edellyttävät erikoislaitteistoa eivätkä ole sen vuoksi
käytettävissä kaikissa laitteissa. Ominaisuuksien käytettävyys on mainittu seuraavassa
taulukossa. Katso asianmukaisen laitteen tuoteselosteesta lisätietoja.

Sarja / malli DC BW LPF 50Ω FC GEN SWP AWG

ADC-212 [7] a
USB DrDAQ a a
PicoLog 1000

PicoScope 2000 [1] [1] [1]

PicoScope 2000A [3] a a a
PicoScope 2000 MSO a a a
PicoScope 3000 a a [4]

PicoScope 3000 A/B a a a a a
PicoScope 3000 MSO a a a a a
PicoScope 4000 a [5] [6] a [6]

PicoScope 5000 a a a a
PicoScope 5000 A/B a a a a a a
PicoScope 6000 a a a a a a a
PicoScope 6000 A/B, C ja D a a a a a a a

Sarja / malli DIN EXT AUX ADV RNT RAP SGT FR

ADC-212 [7]

USB DrDAQ

PicoLog 1000

PicoScope 2000 [2] [1] [2] [2]

PicoScope 2000A a [3] [3]

PicoScope 2000 MSO a a a a
PicoScope 3000 a
PicoScope 3000 A/B a a a a a
PicoScope 3000 MSO a a a a a
PicoScope 4000 [7] a a a [5]

PicoScope 5000 a a a a
PicoScope 5000 A/B a a a a a a
PicoScope 6000 a a a a a
PicoScope 6000 A/B, C ja D a a a a a

1. Vain 2204-2208.
2. Vain 2206-2208.
3. Vain 2206A, 2207A ja 2208A.
4. Vain 3205 ja 3206.
5. Vain 4223, 4224, 4423 ja 4424.
6. Vain 4226 ja 4227.
7. Vain 4226, 4227 ja 4262.
8. Vain PicoScope Automotive -

ohjelmisto.

50Ω 50 Ω tulot
ADV Lisäliipaisimet
AWG Satunnaisen aaltomuodon kehitin
AUX Lisälaiteliitin
BW Kytkettävissä oleva kaistanleveyden

rajoitin
DC Tasavirtasiirron säätö
DIN Digitaalitulot
EXT Ulkoinen liipaisintulo
FR Joustava resoluutio
FC Taajuuslaskuri
GEN Signaaligeneraattori
LPF Alipäästösuodatus
RAP Nopea liipaisu
RNT Vajepulssiliipaisin
SGT Signaaligeneraattorin liipaisimet
SWP Signaaligeneraattorin pyyhkäisytila
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9.7 Komentorivin syntaksi
PicoScope voidaan suorittaa Windowsin komentoriviltä, jolloin voit suorittaa tehtäviä
manuaalisesti tai komentojonotiedoston tai muun ohjelman hallinnassa.

Käyttöliittymän näyttö

PicoScope <filename>

<filename> Määrittää yhden .psdata- tai .pssettings-tiedoston.

Esimerkki: PicoScope C:\Temp\source.psdata

Ohjeen näyttäminen

PicoScope /?

Näyttää kaikkien komentorivivalintojen ohjeet.

psdata-tiedoston muuntaminen

PicoScope /C,/c 

Muuntaa psdata-tiedoston muodosta toiseen. Ei voi käyttää /p[rint]-komennon

yhteydessä.

Syntaksi:

PicoScope /c[onvert] <names> [/d <names>] /f <format> [/q] 
[/b [< n > [: < m >]] | [all]] [< viewportname >/v]

<names> Määrittää hakemistojen tai psdata-tiedostojen luettelon.
Jokerimerkkejä voidaan käyttää usean tiedoston
määrittämiseksi. Jos määritetään hakemisto,
määritetään myös kaikki hakemistossa olevat psdata-
tiedostot. Tämä on pakollinen argumentti.

/d <names> Kohde. Oletusarvona on syötetty tiedostonimi, jonka
pääte on uusi.

/f <format> Kohteen muoto: csv, txt, png, bmp, gif, agif [animoitu
GIF], psdata, pssettings, mat [MATLAB]. Tämä on
pakollinen argumentti.

/q Hiljainen tila. Älä kysy ennen tiedostojen korvaamista.
Oletusarvona on kysyä.

/b [<n>[:<m>]]|all Aaltomuodon numero n, aaltomuotoalue n...m tai kaikki
aaltomuodot. Oletusarvona on nykyinen aaltomuoto.

/v <viewportname> Muunnettava näkymä. Oletusarvona on nykyinen
näkymä.

Esimerkki: 

PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Scope2
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Näkymän tulostus

PicoScope /P,/p

Tulostaa psdata-tiedoston näkymän. Ei voi käyttää /c[onvert]-komennon

yhteydessä.

Syntaksi:

PicoScope /p[rint] <names> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <viewportname>]

<names> Määrittää hakemistojen tai .psdata-tiedostojen luettelon.
Jokerimerkkejä voidaan käyttää usean tiedoston
määrittämiseksi. Jos määritetään hakemisto,
määritetään myös kaikki hakemistossa olevat .psdata-
tiedostot. Tämä on pakollinen argumentti.

/b [<n>[:<m>]]|all Aaltomuodon numero n, aaltomuotoalue n...m tai kaikki
puskurit. Oletusarvona on nykyinen aaltomuoto.

/v <viewportname> Muunnettava näkymä. Oletusarvona on nykyinen
näkymä.

Esimerkki: 

PicoScope /p C:\Temp\source.psdata /b 5:9 /v Scope2

Huomautusten tuominen

PicoScope /N,/n

Kopioi tekstin määritetystä tiedostosta Huomautukset-alueelle.

Syntaksi:

PicoScope /n[otes] <notes filename> <filename>

<notes filename> Määrittää yhden tekstitiedoston.

<filename> Määrittää yhden psdata- tai pssettings-tiedoston.

Esimerkki: 

PicoScope /n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata

Automaatiokomennon suorittaminen

 PicoScope /A,/a

Suorita makro PicoScope 6:n olemassa olevalla esiintymällä.

Syntaksi:

PicoScope /a[utomation] <macro>

<macro> Polku .psmacro-tiedostoon, joka sisältää makron

Esimerkkejä: 

PicoScope/a MyMacro.psmacro
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9.8 Joustava tehonsyöttö
PicoScope laitteiden joustava sähköjärjestelmä tarjoaa kaksi virtalähdettä:

USB-porttiin kytketty USB-kaapeli
DC IN -liittimeen kytketty verkkovirtalaite

USB-teho

Kun käytät USB-tehoa ensimmäistä kertaa, PicoScope muistuttaa, että tasavirtaa ei
ole kytketty:

Tässä vaiheessa voit joko kytkeä verkkovirtalaitteen oskilloskoopin DC IN -liittimeen
tai valita USB-tehon käytön. Jos kytket verkkovirtalaitteen, valintaikkuna sulkeutuu
automaattisesti.

Oskilloskoopin voi kytkeä käyttämään USB-tehoa kahdella tavalla:

Kytke kaksipäinen USB-kaapeli tietokoneen tai USB-keskittimen kahteen USB-
porttiin. Kaikki tehoa saavat USB-portit, jotka täyttävät USB 2.0-määrityksen, ovat
sopivia. Tehottomia USB-keskittimiä ei voi käyttää.
Kytke tavanomainen mukana tuleva USB-kaapeli yhteen tietokoneen USB-porttiin.
Tämän USB-portin on kyettävä toimittamaan 1000 mA. Useimmat pöytä- ja
täysikokoisten sylitietokoneiden USB-portit ovat sopivia. Jos et ole varma, lue
tietokonevalmistajan tekniset määritykset.

PicoScope selittää nämä vaatimukset:
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Riittämätön USB-teho

Jos USB-teho on riittämätön, PicoScope näyttää tämän valintaikkunan:

Vaihda USB-porttiin, joka pystyy toimittamaan tarpeeksi virtaa, käytä kaksipäistä
USB-kaapelia tai kytke verkkovirtalaite.
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9.9 Sanasto
Akseli. Viiva, johon on merkitty mittaukset. PicoScope näyttää yhden pystyakselin
kussakin kanavassa, joka on otettu näkymässä käyttöön, antaen mittaukset voltteina
tai muina yksikköinä. Kussakin näkymässä on myös yksi vaaka-akseli, johon on
merkitty oskilloskooppinäkymässä aikayksiköt tai spektrinäkymässä taajuusyksiköt.

Anturi. Lisälaite, joka liittyy oskilloskooppiin ja havaitsee mitattavan signaalin.
Saatavana on antureita, jotka voivat havaita kaikenlaisia signaaleja, mutta ne
toimittavat oskilloskoopille aina jännitesignaalin. PicoScopessa on sisäiset
vakioanturien määritelmät, mutta voit myös määritellä mukautettuja antureita.

AWG. Satunnaisen aaltomuodon kehitin (AWG) on piiri, joka voi tuottaa lähes
millaisen aaltomuodon tahansa. Se ohjelmoidaan käyttäjän hankkimalla
datatiedostolla, joka määrittelee lähtöjännitteen on tasaisin aikavälein. Piiri käyttää
näitä tietoja amplitudiltaan ja taajuudeltaan määritetyn aaltomuodon toistamiseen.

CSV. Pilkuilla erotetut arvot. Taulukkotietoa sisältävä tekstitiedosto, jossa sarakkeet
on eroteltu pilkuilla ja rivit rivinvaihdolla. CSV-muotoa käytetään PicoScopen 
satunnaisten aaltomuototiedostojen tuontiin ja vientiin. Voit myös viedä PicoScopen
aaltomuotoja CSV-muodossa. CSV-tiedostot voidaan tuoda laskentataulukkoihin ja
muihin ohjelmiin.

Esittelytila. Jos PicoScope käynnistetään, kun oskilloskooppia ei ole kytketty, voit
valita “esittelylaitteen”, joka on virtuaalinen oskilloskooppi, jonka avulla voit kokeilla
ohjelmistoa. Ohjelma on sitten “esittely”-tilassa. Tämä tila tarjoaa simuloidun,
konfiguroitavissa olevan signaalilähteen esittelylaitteen kullekin tulokanavalle.

ETS. Ekvivalenttiaikanäytteistys. Oskilloskoopin tehollisen näytteenottotaajuuden
lisäysmenetelmä. Ohjelma taltioi oskilloskooppinäkymässä useita toistuvan signaalin
jaksoa ja kokoaa sitten tulokset yhdeksi aaltomuodoksi, jonka aikaresoluutio on
tarkempi kuin yhdellä taltioinnilla saatava. Tarkkojen tuloksien saamiseksi signaalin on
oltava täydellisesti toistuva ja liipaisimen on oltava vakaa.

Fokuksessa. PicoScope voi näyttää useita näkymiä, mutta kulloinkin vain yksi
näkymä on fokuksessa. Kun napsautat työkalurivin painiketta, se vaikuttaa yleensä
vain näkymään, joka on fokuksessa. Näkymän voi tuoda fokukseen napsauttamalla
sitä.

IEPE. Pietsosähköinen puolijohdepiiri. Eräs anturityyppi, joka on yleensä rakennettu
havaitsemaan kiihtyvyyttä, tärinää tai ääntä ja jossa on sisäänrakennettu vahvistin.
IEPE-antureita voi käyttää vain erityisten PicoScope-oskilloskooppien kanssa, joissa on
IEPE-yhteensopiva tulo.

Kanava. Oskilloskooppilaitteessa on yksi tai useampi kanava, joista jokainen voi ottaa
näytteitä yhdestä signaalista. Nopeissa oskilloskooppilaitteissa on yleensä yksi BNC-
liitin kanavaa kohti.

Keskihajonta. Näytejoukon leviämisen tilastollinen mitta. Joukon keskihajonta 
 määritellään seuraavasti:

jossa on kaikkien otettujen näytteiden aritmeettinen keskiarvo. Keskihajonta-arvon
yksiköt ovat samat kuin alkuperäisten näytteiden yksiköt.

Kuollut aika. Taltionnin päättymisen ja seuraavan taltionnin alkamisen välinen aika.
Kuolleen ajan minimoimiseksi tulee käyttää Nopeaa liipaisutilaa.
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Liipaisin. Oskilloskoopin osa, joka valvoo saapuvaa signaalia ja päättää, milloin
taltiointi aloitetaan. Asettamastasi liipaisuehdosta riippuen oskilloskooppi voi liipaista,
kun signaali ylittää kynnyksen, tai se voi odottaa, kunnes monimutkaisempi ehto
täyttyy.

MSO. Sekasignaalioskilloskooppi. Instrumentti, joka taltioi ja näyttää analogiset ja
digitaaliset signaalit samalla aika-asteikolla.

Näkymä. Oskilloskooppilaitteesta saatavan datan esittäminen. Näkymä voi olla
oskilloskooppinäkymä, XY-näkymä tai spektrinäkymä.

Näyttöruutu. PicoScope-ikkunan näkymät on järjestetty ruudukkoon, ja kutakin
ruudukon suorakulmaista aluetta kutsutaan näyttöruuduksi.

Oskilloskooppilaite. Pico Technologylta saatava rasia, joka kytketään tietokoneen
USB- tai rinnakkaisporttiin. PicoScope-ohjelmiston avulla oskilloskooppilaite muuttaa
tietokoneen PC-oskilloskoopiksi.

PC-dataloggeri. Mittausinstrumentti, joka koostuu laitteistoliittymästä ja
tietokoneella suoritettavasta PicoLog-ohjelmistosta. Voit myös käyttää laitetta
PicoScope-ohjelmiston kanssa monikanavaisen jännitetulo-oskilloskoopin luomiseksi.

PC-oskilloskooppi. Mittausinstrumentti, joka koostuu oskilloskooppilaittesta ja
tietokoneella suoritettavasta PicoScope-ohjelmistosta. PC-oskilloskoopissa on samat
toiminnot kuin perinteisessä penkkioskilloskoopissa, mutta se on joustavampi ja
kustannustehokkaampi. Voit parantaa sen suorituskykyä parantelemalla tietokonetta
tavallisilla tietokonekaupasta saatavilla osilla tai ostamalla uuden
oskilloskooppilaitteen ja voit päivittää ohjelmiston lataamalla päivityksen Pico
Technologysta.

Progressiivinen tila. Tavallisesti PicoScope piirtää aaltomuodon
oskilloskooppinäkymään monta kertaa sekunnissa. Kun aika-asteikko on hitaampi kuin
200 ms/div, se siirtyy progressiiviseen tilaan. Tässä tilassa PicoScope päivittää
oskilloskooppinäkymää jatkuvasti kunkin taltioinnin edetessä eikä odota täydellistä
taltiointia ennen näkymän päivittämistä.

Pystyresoluutio. Bittien määrä, jolla oskilloskooppilaite edustaa signaalitasoa. Tämä
luku riippuu laitteen suunnittelusta, mutta sitä voidaan tehostaa joissakin tapauksissa
käyttämällä resoluution lisäystä.

Resoluution lisäys. Näytteiden keräys pyydettyä nopeammin ja sitten liikanäytteiden
yhdistäminen keskiarvoistamalla. Tämä tekniikka voi lisätä oskilloskooppilaitteen
tehollista resoluutiota, kun signaalissa on pieni määrä kohinaa. (Lisätietoja).

Ruudukko. Näyttöruutujen järjestely. Ruudukon rivien määrä ja ruudukon
sarakkeiden määrä voi kumpikin olla 1, 2, 3 tai 4.

Tasavirtakytkentä. Tässä tilassa oskilloskooppilaite mittaa signaalitason suhteessa
signaalimaahan. Tämä osoittaa sekä tasavirta- että vaihtovirtakomponentit.

Työkaluvihje. Näkyviin ilmestyvä teksti, kun siirrät hiiriosoittimen eräiden PicoScopen
näytön osien, kuten painikkeiden, säätimien ja viivainten, päälle.

Vaihtovirtakytkentä. Tässä tilassa oskilloskooppilaite hylkää erittäin matalat
signaalitaajuudet, jotka ovat alle noin 1 hertsi. Näin voit mitata vaihtovirtasignaaleja
tarkasti oskilloskoopin täydellä resoluutiolla ja ohittaa tasavirtasiirron. Et voi mitata
signaalitasoa maan suhteen tässä tilassa.
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Viivain. Pysty- tai vaakasuora katkoviiva, jonka voi vetää paikalleen näkymässä
olevaan aaltomuotoon. PicoScope näyttää kaikkien viivaimien signaalitason, aika-
arvon tai taajuusarvo Viivainselite-ruudussa.

Viivaruudukko. Joka näkymässä olevat vaaka- ja pystysuorat katkoviivat. Näiden
avulla voit arvioida aaltomuodon amplitudin ja piirteiden ajan tai taajuuden.
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