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Witamy
Witamy w PicoScope 6, oprogramowaniu do oscyloskopu
komputerowego firmy Pico Technology.
W połączeniu z oscyloskopem Pico Technology program PicoScope
zamienia Twój komputer w rozbudowany oscyloskop komputerowy z
wszystkimi funkcjami i wydajnością oscyloskopu laboratoryjnego przy
minimalnych kosztach.
Jak korzystać z podręcznika
Co nowego w tej wersji?
Korzystanie z programu PicoScope po raz pierwszy
Wersja oprogramowania: PicoScope R6.11.7 (Informacje o wersji)
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Przegląd programu PicoScope 6

Przegląd programu PicoScope 6
PicoScope 6 to oprogramowanie firmy Pico Technology przeznaczone do
oscyloskopów komputerowych.
Większa wydajność
Większa szybkość przechwytywania, ułatwiająca obserwowanie sygnałów o
dużym tempie przesuwania.
Szybsze przetwarzanie danych
Udoskonalona obsługa najnowszych oscyloskopów USB PicoScope
Większa użyteczność i lepszy wygląd
Większa przejrzystość grafiki i tekstu
Wskazówki i komunikaty pomocy z objaśnienia wszystkich funkcji
Proste w obsłudze narzędzia kadrowania i powiększania przez wskazanie
Nowe funkcje

psw.pl r41

Najnowsza technologia
Windows .NET, umożliwiająca
szybsze aktualizowanie

Wiele widoków tych samych
danych, z indywidualnymi
ustawieniami powiększenia i
kadrowania w każdym
widoku

Menedżer sond użytkownika
ułatwiający korzystanie z
własnych sond i czujników w
programie PicoScope

Warunki wyzwalania
zaawansowanego, w tym
wyzwalanie impulsem,
oknem i warunkiem
logicznym

Arkusz Ustawienia z
wszystkimi ustawieniami w
przejrzystym układzie

Tryb widma z w pełni
zoptymalizowanym
analizatorem

Filtrowanie
dolnoprzepustowe na kanał

Kanały matematyczne
umożliwiające tworzenie
funkcji matematycznych
kanałów wejściowych

Przebiegi odniesienia do
przechowywania kopii
kanałów wejściowych

Narzędzie do projektowania
przebiegów arbitralnych dla
oscyloskopów z
wbudowanym generatorem
przebiegów

Tryb szybkiego wyzwalania
do pobierania sekwencji
przebiegów z ograniczonym
do minimum czasem
martwym

Integracja z Eksploratorem
Windows umożliwiająca
wyświetlanie plików w
postaci obrazów i
konwertowanie do innych
formatów

Opcje wiersza polecenia do
konwersji plików

Narzędzie powiększania
umożliwiające szybkie
dostosowanie powiększenia w
dowolnej części przebiegu

Funkcja dekodowania
szeregowego w czasie
rzeczywistym dla formatów
RS232, I2C oraz innych

Test ograniczenia maską do
określania okresów sygnału
poza limitem

Przegląd buforów do
wyszukiwania buforu
przebiegu

Funkcja alarmy sygnalizująca
określone zdarzenia
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Wprowadzenie
PicoScope 6 to kompleksowe oprogramowanie przeznaczone do oscyloskopów Pico
Technology. W połączeniu z urządzeniem PicoScope tworzy komputerowy oscyloskop i
analizator widma.
Program PicoScope 6 obsługuje urządzenia, które wyszczególniono w Tabeli funkcji
urządzeń. Można go zainstalować na dowolnym komputerze z system Windows w
wersji od XP SP3 do 8. (Patrz sekcja Wymagania systemowe, aby uzyskać dalsze
zalecenia.)
Jak korzystać z programu PicoScope 6
Wprowadzenie: patrz sekcja Korzystanie z programu PicoScope po raz pierwszy
oraz Właściwości programu PicoScope.
Aby uzyskać więcej informacji: patrz opisy menu i pasków narzędzi oraz sekcja
Odniesienia.
Samouczek krok po kroku, patrz sekcja „Jak...”.
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3.1

Wprowadzenie

Zastrzeżenia prawne
Udzielenie licencji. Materiały zawarte w niniejszej wersji są licencjonowane i nie
podlegają sprzedaży. Spółka Pico Technology Limited („Pico”) udziela licencji
użytkownikowi instalującemu niniejsze oprogramowanie zgodnie z przedstawionymi
poniżej warunkami.
Udostępnianie. Licencjobiorca zgadza się udostępnić niniejsze oprogramowanie
wyłącznie osobom, które zostały poinformowane o tych warunkach i zgodziły się ich
przestrzegać.
Przeznaczenie. Niniejsza wersja oprogramowania jest przeznaczona do użytku
wyłącznie z produktami Pico lub danymi zgromadzonymi za pośrednictwem produktów
Pico.
Prawa autorskie. Spółka Pico jest posiadaczem praw autorskich do niniejszej wersji
oprogramowania oraz zachowuje prawa do wszystkich materiałów w niej zawartych
(oprogramowania, dokumentów itp.).
Wyłączenie odpowiedzialności. Spółka Pico ani jej przedstawiciele nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, niezależnie od przyczyny,
związane z wykorzystaniem sprzętu lub oprogramowania Pico Technology, z wyjątkiem
przypadków wyłączonych z regulaminu.
Zgodność z przeznaczeniem. Każdy przypadek zastosowanie produktu różni się,
dlatego Spółka Pico nie może zagwarantować, że jej sprzęt lub oprogramowanie jest
odpowiednie dla danego zastosowania. Z tego względu zapewnienie zgodności
produktu z jego zastosowaniem jest obowiązkiem użytkownika.
Zastosowania o znaczeniu krytycznym. Niniejsze oprogramowanie jest instalowane
i uruchamiane na komputerze, na którym mogą być też uruchomiane inne produkty,
które mogą wywoływać zakłócenia, dlatego licencja oprogramowania wyraźnie
wyklucza użycie w zastosowaniach „o znaczeniu krytycznym”, na przykład w
systemach podtrzymywania życia.
Wirusy. W trakcie produkcji niniejsze oprogramowanie było w sposób ciągły
monitorowane pod kątem wirusów. To użytkownik jest jednak odpowiedzialny za
przetestowanie oprogramowania przy użyciu programu antywirusowego bezpośrednio
po zakończeniu instalacji.
Wsparcie techniczne. Żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów, jednak w
przypadku niezadowolenia z korzystania z niniejszego oprogramowania, prosimy o
kontakt z naszym personel pomocy technicznej.

3.2

Aktualizacje
Bezpłatne aktualizacje można pobrać ze strony www.picotech.com. Zastrzegamy sobie
prawo do pobierania opłat za aktualizacje lub produkty zastępcze wysyłane na nośniku
fizycznym.

3.3

Znaki towarowe
Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corporation. Pico
Technology, PicoScope i PicoLog są znakami towarowymi zarejestrowanymi
międzynarodowo.

psw.pl r41
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Jak korzystać z podręcznika
Wyświetlając przewodnik w przeglądarce plików PDF, strony podręcznika można
przewracać jak w książce, przy użyciu przycisków przeglądarki Wstecz i Dalej.
Przyciski powinny wyglądać następująco:
lub

Wstecz

lub

Dalej

Można również wydrukować cały podręcznik, aby korzystać z niego bez używania
komputera. Służy do tego przycisk Drukuj, który przypomina poniższy:
Drukuj

Aby wstępnie zapoznać się z programem PicoScope, proponujemy rozpocząć od
następujących tematów:
Korzystanie z programu PicoScope po raz pierwszy
Podstawowe informacje o oscyloskopie
Podstawowe informacje o oscyloskopie komputerowym
Podstawowe informacje o programie PicoScope

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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3.5

Wprowadzenie

Wymagania systemowe
Aby program PicoScope mógł działać poprawnie, używany komputer powinien spełniać
co najmniej minimalne wymagania systemowe do obsługi jednej z wymienionych w
poniższej tabeli wersji systemu operacyjnego Windows. Wyposażony w najnowsze
technologie komputer z procesorem wielordzeniowym pozwala zwiększyć wydajność
pracy oscyloskopu.
Element
System operacyjny

Zalecane specyfikacje

Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8
Wersja 32- lub 64-bitowa
Nie Windows RT

Procesor

300 MHz

1 GHz

Pamięć

256 MB

512 MB

1 GB

2 GB

Port USB 2.0

Port USB 2.0
(oscyloskopy z USB 2.0)
Port USB 3.0
(oscyloskopy z USB 3.0)

Wolny miejsce na
dysku*
Porty

*

psw.pl r41

Minimalne wymagania

Oprogramowanie PicoScope nie używa całej przestrzeni dyskowej określonej w
tabeli. Wolne miejsce jest niezbędne do sprawnego działania systemu Windows.
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Korzystanie z programu PicoScope po raz
pierwszy
Oprogramowanie PicoScope gwarantuje możliwie największą łatwość użytkowania,
nawet dla osób, które dopiero zaznajamiają się z obsługą oscyloskopów. Po wykonaniu
czynności wstępnych opisanych poniżej już niedługo będziesz na dobrej drodze, aby
zostać ekspertem od oprogramowania PicoScope.

1.

2.

3.

4.

5.

Zainstaluj oprogramowanie. Umieść płytę dołączoną do urządzenia
w napędzie CD-ROM, a następnie kliknij łącze „Install
Software” (Zainstaluj oprogramowanie) i postępuj zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
Podłącz oscyloskop. System Windows rozpozna urządzenie i
odpowiednio przygotuje komputer do pracy z oscyloskopem.
Poczekaj, aż system Windows wyświetli informację, że urządzenie
jest gotowe do użycia.
Kliknij nową ikonę programu PicoScope na pulpicie systemu
Windows.
Program PicoScope wykryje oscyloskop i przygotuje się do
wyświetlania przebiegu. Zielony przycisk Start będzie
podświetlony, wskazując stan gotowości programu PicoScope.
Podłącz sygnał do jednego z kanałów wejściowych urządzenia i
obserwuj wyświetlanie pierwszego przebiegu. Aby dowiedzieć się
więcej na temat obsługi programu PicoScope, zapoznaj się z
sekcją Oprogramowanie PicoScope — informacje dla
początkujących.

Problemy?
Pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Personel pomocy technicznej jest zawsze gotowy, aby
udzielić porady telefonicznej w godzinach pracy (patrz Dane kontaktowe). Poza
godzinami pracy można zostawić wiadomość na forum pomocy lub wysłać wiadomość
e-mail.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop — informacje dla początkujących

Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop —
informacje dla początkujących
W tym rozdziale objaśniono podstawowe pojęcia niezbędne do pracy z
oprogramowaniem PicoScope. Dla użytkowników, którzy korzystali już wcześniej z
oscyloskopu, większość tych informacji będzie znana. Można pominąć sekcję
Podstawowe informacje o oscyloskopie i przejść bezpośrednio do informacji
dotyczących programu PicoScope. Użytkownicy korzystający po raz pierwszy z
oscyloskopu powinni poświęcić kilka minut przynajmniej na zapoznanie się tematami
Podstawowe informacje o oscyloskopie i Podstawowe informacje o programie
PicoScope.

5.1

Podstawowe informacje o oscyloskopie
Oscyloskop to przyrząd pomiarowy, który wyświetla wykres napięcia względem osi
czasu. Na przykład na poniższym obrazku pokazano typowy widok z ekranu
oscyloskopu, gdy napięcie zmienne jest podłączone do jednego z kanałów wejściowych
oscyloskopu.

Wykresy są zawsze odczytywane od lewej do prawej strony. Charakterystyka
napięciowo-czasowa sygnału jest narysowana w postaci linii nazywanej śladem. Na
tym przykładzie ślad w kolorze niebieskim ma swój początek w punkcie A. Po lewej
stronie tego punktu znajduje się liczba „0.0” na osi napięcia, oznaczająca wartość
napięcia wynoszącą 0,0 V (woltów). Pod punktem A znajduje się kolejna liczba „0.0”,
tym razem na osi czasu, która oznacza wartość czasu wynoszącą w tym punkcie
0,0 ms (milisekund).
W punkcie B, po upływie 0,25 milisekundy, napięcie wzrosło do dodatniej wartości
szczytowej 0,8 V. W punkcie C, 0,75 milisekundy od rozpoczęcia, napięcie spadło do
ujemne wartości szczytowej -0,8 V. Po upływie 1 milisekundy napięcie ponownie
wzrosło do poziomu 0,0 V i rozpoczyna się nowy cykl. Ten typ sygnału nazywa się
sinusoidą i jest jednym z wielu typów sygnałów, które mogą występować.
W większości oscyloskopów dostępna jest funkcja regulacji skali pionowej i poziomej w
wyświetlanym widoku. Skala pionowa to zakres napięcia (w tym konkretnym
przykładzie, ponieważ na skalach mogą być wyświetlane także inne jednostki, np.
miliampery). Skala pozioma to podstawa czasu i jest mierzona w jednostkach czasu
— w tym przykładzie są to tysięczne części sekundy.
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Podstawowe informacje o oscyloskopie komputerowym
Oscyloskop komputerowy to przyrząd pomiarowy składający się z oscyloskopu i
oprogramowania przeznaczonego do oscyloskopu, które jest instalowane na
komputerze. Pierwotnie oscyloskopy były samodzielnymi przyrządami bez możliwości
przetwarzania sygnału lub przeprowadzania pomiarów, z kosztowną opcją
przechowywania danych dostępną jako funkcja dodatkowa. W późniejszych
oscyloskopach zaczęto wykorzystywać nowe technologie cyfrowe umożliwiające
prowadzenie większej liczby funkcji, ale urządzenia te pozostały wysoce
wyspecjalizowanymi i kosztownymi przyrządami. Oscyloskopy komputerowe to
ostatni etap w rozwoju technologii oscyloskopów. Łączą w sobie możliwości pomiarowe
urządzeń Pico Technology z wygodą obsługi za pośrednictwem komputera, który
znajduje się już na biurku użytkownika.

+
Komputerowy
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=
oscyloskop

Oscyloskop
komputerowy

ps w.pl r41

10

5.3

Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop — informacje dla początkujących

Podstawowe informacje o programie PicoScope
W programie PicoScope można wyświetlać proste widoki, takie jak przedstawiony w
temacie Podstawowe informacje o oscyloskopie, jak również korzystać z wielu
zaawansowanych funkcji. Na poniższym obrazku przedstawiono okno programu
PicoScope. Kliknij dowolną podkreśloną etykietę, aby dowiedzieć się więcej. Patrz
temat Okno programu PicoScope, aby uzyskać objaśnienia tych ważnych pojęć.

Uwaga: W głównym oknie programu PicoScope mogą być wyświetlane także inne
przyciski w zależności od funkcji podłączonego oscyloskopu oraz ustawień
skonfigurowanych w programie PicoScope.

psw.pl r41
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Tryby przechwytywania
Program PicoScope może działać w trzech trybach przechwytywania: trybie
oscyloskopu, trybie widma i trybie nadpisywania. Odpowiedni tryb można ustawić
za pomocą przycisków umieszczonych w pasku narzędzi konfiguracji
przechwytywania.

W trybie oscyloskopu program PicoScope wyświetla główny widok oscyloskopu,
optymalizuje ustawienia pracy w funkcji oscyloskopu komputerowego i pozwala w
bezpośredni sposób ustawić czas przechwytywania. W dalszym ciągu można też
wyświetlać jeden lub większą liczbę dodatkowych widoków widma.
W trybie widma program PicoScope wyświetla główny widok widma, optymalizuje
ustawienia do analizy widma i pozwala bezpośrednio ustawić zakres częstotliwości
w sposób podobny do specjalistycznego analizatora widma. W dalszym ciągu można
też wyświetlać jeden lub większą liczbę dodatkowych widoków oscyloskopu.
W trybie nadpisywania program PicoScope wyświetla pojedynczy, zmodyfikowany
widok oscyloskopu ze wcześniejszymi przebiegami w kolorach o małej
intensywności i nowymi przebiegami w wyrazistych kolorach. Zobacz też: Jak
wyszukać zakłócenie przy użyciu trybu utrwalenia i Okno dialogowe Opcje
utrwalania.
W momencie zapisania ustawień i przebiegów Program PicoScope zapisuje tylko dane
w bieżącym trybie. Aby zapisać ustawienia dla obu trybów przechwytywania,
wymagane jest przełączenie trybu i ponowne zapisanie ustawień.
Zobacz też: Jak tryby przechwytywania współpracują z widokami?

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop — informacje dla początkujących

Jak tryby pobierania współpracują z widokami?
Tryb pobierania pozwala programowi PicoScope określić, czy użytkownik koncentruje
się głównie na przeglądaniu przebiegów (tryb oscyloskopu) czy wykresów
częstotliwości (tryb widma). Po wybraniu trybu pobierania program PicoScope
odpowiednio konfiguruje sprzęt, a następnie wyświetla widok odpowiadający trybowi
pobierania (widok oscyloskopu, jeśli wybrano tryb oscyloskopu, lub tryb nadpisywania
bądź widok widma, jeśli wybrano tryb widma). Dalsza część tej sekcji nie odnosi się
trybu nadpisywania, w którym można wyświetlić tylko jeden widok.
Po wyświetleniu pierwszego widoku w programie PicoScope można (według potrzeby)
dodać kolejne widoki oscyloskopu lub widma, niezależnie od aktywnego trybu
pobierania. Można dodawać i usuwać dowolną liczbę dodatkowych widoków, pod
warunkiem, że wyświetlany jest jeden widok zgodny z trybem pobierania.

Przykłady, na których przedstawiono dostępne tryby pobierania oraz dodatkowe widoki
otwierane w programie PicoScope. W górnej części: tryb nadpisywania (tylko jeden
widok). W środkowej części: tryb oscyloskopu W dolnej części: tryb widma.

Dane w widoku dodatkowym (w widoku widma w trybie oscyloskopu lub widoku
oscyloskopu w trybie widma) są spłaszczone w porównaniu z prawidłowo
wyświetlanymi danymi w widoku podstawowym. Problem ten można zwykle rozwiązać
przy użyciu narzędzi powiększania.

psw.pl r41
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Okno programu PicoScope
W oknie programu PicoScope wyświetlany jest blok danych przechwycony z
oscyloskopu. Przy pierwszym otwarciu programu PicoScope w oknie znajduje się widok
oscyloskopu. Można jednak dodać więcej widoków, klikając polecenie Dodaj widok w
menu Widoki. Na poniższym obrazku przedstawiono główne funkcje dostępne w
oknie programu PicoScope. Kliknij podkreślone etykiety, aby uzyskać więcej
informacji.

Rozmieszczanie widoków w oknie programu PicoScope
Jeśli w oknie programu PicoScope wyświetlany jest więcej niż jeden widok, program
PicoScope rozmieszcza widoki w układzie siatki. Rozmieszczanie odbywa się
automatycznie, ale można je również odpowiednio dostosować. Każdy prostokątny
obszar siatki nazywany jest wziernikiem. Widok można przenieść do innego wziernika,
przeciągając kartę z nazwą widoku (pokaż jak), ale nie można przenieść go poza okno
programu PicoScope. W jednym wzierniku można umieścić także więcej niż jeden
widok, przeciągając widok i upuszczając go na inny.
Aby wyświetlić pozostałe opcje, kliknij prawym przyciskiem myszy, by otworzyć menu
widoku, lub wybierz pozycję Widoki z paska menu, a następnie wybierz jedną z opcji
menu, aby rozmieścić widoki.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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5.5

Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop — informacje dla początkujących

Widok oscyloskopu
W widoku oscyloskopu wyświetlane są dane przechwycone z oscyloskopu w postaci
wykresu amplitudy sygnału w czasie. (Patrz Podstawowe informacje o oscyloskopie,
aby dowiedzieć się więcej o tych pojęciach.) W momencie uruchomienia programu
PicoScope w oknie głównym znajduje się jeden widok, ale można dodać więcej
widoków za pośrednictwem menu Widoki. Podobne jak na ekranie standardowego
oscyloskopu w widoku oscyloskopu wyświetlany jest jeden lub większa liczba
przebiegów ze wspólną poziomą osią czasu oraz poziomem sygnału oznaczonym na co
najmniej jednej osi pionowej. W każdym widoku może znajdować się tyle przebiegów,
w ile kanałów wyposażony jest oscyloskop. Kliknij jedną z poniższych etykiet, aby
dowiedzieć się więcej o funkcji.

Widoki oscyloskopu są dostępne niezależnie od tego, który tryb — tryb oscyloskopu
czy tryb widma — jest aktywny.

psw.pl r41
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Widok MSO
Występowanie:

tylko oscyloskopy sygnałów mieszanych (MSO)

W widoku MSO wyświetlane są mieszane dane analogowe i cyfrowe na tej samej
podstawie czasu.

Przycisk Wejścia cyfrowe:
Włącza i wyłącza widok cyfrowy, i otwiera okno dialogowe Konfiguracja kanałów
cyfrowych.
Widok kanałów analogowych:
Wyświetla kanały analogowe. Tak jest taki sam jak standardowy widok oscyloskopu.
Widok kanałów cyfrowych:
Wyświetla kanały cyfrowe i grupy. Patrz widok kanałów cyfrowych.
Rozdzielacz:
Pozwala skonfigurować proporcje wyświetlania sekcji kanałów analogowych i cyfrowych
dzięki przesuwaniu w górę i w dół.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop — informacje dla początkujących

Widok kanałów cyfrowych
Lokalizacja: Widok MSO

Uwaga 1: Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w widoku kanałów cyfrowych
pozwala wyświetlić menu kontekstowe Kanały cyfrowe.
Uwaga 2: Jeśli widok kanałów cyfrowych nie j est wyświetlany, gdy j est to
wymagane, sprawdź czy (a) przycisk Wejścia cyfrowe j est włączony i (b) co
naj mniej j eden kanał cyfrowy został wybrany do wyświetlenia w oknie dialogowym
Konfiguracja kanałów cyfrowych.
Kanały cyfrowe:
Wyświetlane w kolejności, w jakiej pojawiają się w oknie dialogowym Konfiguracja
kanałów cyfrowych, gdzie można zmienić ich nazwę.
Grupa kanałów cyfrowych:
Tworzenie grup i nadawanie im nazw odbywa się w oknie dialogowym Konfiguracja
kanałów cyfrowych. Grupy można rozwijać i zwijać w widoku kanałów cyfrowych
za pomocą przycisków i .

psw.pl r41
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Menu kontekstowe Kanały cyfrowe
Lokalizacja: kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku kanałów cyfrowych

Widok
pomocniczy:

Analogowe: Wyświetl lub ukryj widok kanałów
analogowych.
Cyfrowe:
Wyświetl lub ukryj widok kanałów cyfrowych.
Dostępne także z poziomu menu Widoki.

Format:

Format numerycznym wyświetlania wartości grupy w
widoku kanałów cyfrowych.

Rysuj grupy:

Wg wartości: Umożliwia narysowanie grup z przejściami
tylko w przypadkach zmiany wartości:

Wg czasu: Umożliwia narysowanie grup z przejściami
rozmieszczonych równomiernie w czasie, jeden raz w czasie
próbkowania. Zwykle wymagane jest powiększenie widoku
w celu dokładnego wyświetlenia poszczególnych przejść:

Wg poziomu: Umożliwia narysowanie grup w postaci
poziomów analogowych na podstawie z danych cyfrowych:

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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5.7

Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop — informacje dla początkujących

Widok XY
W widoku XY, w jego najprostszej postaci, wyświetlany jest wykres X w zależności od
wykresu Y. Tryb XY jest przydatny do wyświetlania relacji fazowych między sygnałami
okresowymi (z użyciem krzywych Lissajousa) oraz nakreślania charakterystyki I-V
(krzywych woltamperometrycznych) elementów elektronicznych.

W powyższym przykładzie dwa różne sygnały okresowe zostały wpuszczone do dwóch
kanałów wejściowych. Gładkie krzywizny oznaczają, że sygnały wejściowe są niemal
dokładnymi lub dokładnymi sinusoidami. Trzy pętle oznaczają, że częstotliwość kanału
B jest około trzy razy większa od częstotliwość kanału A. Można stwierdzić, że
stosunek nie wynosi dokładnie 3:1 z uwagi na powolne obracanie śladu, ale nie widać
tego na nieruchomym obrazie. Ponieważ widok XY nie uwzględnia osi czasu, nie
zapewnia przez to żadnych informacji o bezwzględnych wartościach częstotliwości
sygnałów. Aby przeprowadzić pomiar częstotliwości, należy otworzyć widok
oscyloskopu.
Jak utworzyć widok XY
Istnieją dwa sposoby tworzenia widoku XY.
Użyj polecenia Dodaj widok > XY w menu Widoki. Nowy widok XY zostaje dodany
do okna programu PicoScope bez wpływu na pierwotny widok lub widoki
oscyloskopu lub widma. Automatycznie wybiera dwa najbardziej odpowiednie
kanały, które zostaną umieszczone na osiach X i Y. Opcjonalnie można zmienić
przypisanie kanału na osi X, korzystając z polecenia Oś X (patrz poniżej).
Skorzystaj z polecenia Oś X z menu Widoki. Polecenie pozwala przekształcić bieżący
widok oscyloskopu w widok XY. Zachowuje istniejące osie Y i pozwala wybrać
dowolny dostępny kanał dla osi X. Dzięki tej metodzie możliwe jest nawet
przypisanie kanału matematycznego lub przebiegu odniesienia do osi X.

psw.pl r41
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Znacznik wyzwalania
Znacznik wyzwalania wskazuje poziom i ustawienie czasowe punktu wyzwalania.

Wysokość znacznika na osi pionowej wskazuje poziom ustawienia funkcji wyzwalania,
a jego położenie na osi czasu moment uruchomienia.
Znacznik wyzwalania można przenieść, przeciągając go kursorem myszy lub — w
przypadku dokładniejszej regulacji — za pomocą przycisków na pasku narzędzi
wyzwalania.
Inne formy znacznika wyzwalania
Jeśli widok oscyloskopu został powiększony i przesunięty tak, że znacznik wyzwalania
jest niewidoczny (jak powyżej), z boku siatki nitek wyświetlany jest znacznik
wyzwalania wskazujący poziom wyzwalania.
W trybie opóźnienia w czasie, w trakcie regulacji opóźnienia w czasie znacznik
wyzwalania zostaje tymczasowo zastąpiony strzałką opóźnienia w czasie.
W przypadku korzystania z niektórych typów wyzwalania zaawansowanego znacznik
wyzwalania zostaje zastąpiony znacznikiem okna, w którym wyświetlane są górne i
dolne progi wyzwalania.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Ustawienia czasowe wyzwalania.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop — informacje dla początkujących

Strzałka opóźnienia w czasie
Strzałka opóźnienia w czasie to zmodyfikowana forma znacznika wyzwalania, która
jest tymczasowo wyświetlana w widoku oscyloskopu podczas operacji ustawiania
opóźnienia w czasie lub przeciągania znacznika wyzwalania po skonfigurowaniu
opóźnienia w czasie. (Co to jest opóźnienie w czasie?)

Lewy grot strzałki wskazuje punkt wyzwalania i jest
ustawiony w linii z wartością zerową na osi czasu. Jeśli
wartość zerowa na osi czasu znajduje się poza widokiem
oscyloskopu, grot strzałki jest wyświetlany w następujący
sposób:

Prawy grot strzałki (zastępujący tymczasowo znacznik wyzwalania) wskazuje punkt
odniesienia wyzwalania.
Przyciski na pasku narzędzi wyzwalania umożliwiają konfigurację opóźnienia w czasie.
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Widok widma
Widok widma to jeden z dostępnych widoków danych oscyloskopu. Widmo jest
wykresem poziomu sygnału na osi pionowej kreślonym zależnie od częstotliwości na
osi poziomej. Po uruchomieniu programu PicoScope w oknie głównym wyświetlany jest
widok oscyloskopu, ale można dodać widok widma, korzystając z menu Widoki. W
widoku widma, podobnie jak w przypadku ekranu standardowego analizatora widma,
wyświetlane jest jedno widmo lub większa ich liczba za wspólną osią częstotliwości. W
każdym widoku może znajdować się tyle wystąpień widma, w ile kanałów wyposażony
jest oscyloskop. Kliknij jedną z poniższych etykiet, aby dowiedzieć się więcej o danej
funkcji.

W przeciwieństwie do widoku oscyloskopu, w widoku widma dane nie są ścięte na
ograniczeniach zakresu wyświetlanych na osi pionowej, dlatego można użyć funkcji
skalowania lub przesunięcia, aby wyświetlić więcej danych. Etykiety osi pionowej są
stosowane dla danych poza tzw. zakresu „użytecznego”, ale linijki będą w dalszym
ciągu aktywne poza tym zakresem.
Widoki widma są dostępne niezależnie od tego, który tryb — tryb oscyloskopu czy tryb
widma — jest aktywny.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Jak skonfigurować widok widma i Okno
dialogowe Opcje widma.
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Tryb nadpisywania
W trybie nadpisywania nakłada się na siebie wiele przebiegów w tym samym
widoku, przy czym dane występujące z większą częstotliwością lub nowsze przebiegi
są rysowane w jaśniejszych kolorach niż starsze. Jest to przydatne podczas
wyszukiwania zakłóceń, gdy rzadko występujące zakłócenie zostaje ukryte w serii
zdarzeń prawidłowych.
Tryb nadpisywania można włączyć, klikając przycisk Tryb nadpisywania
na
pasku narzędzi konfiguracji przechwytywania. Przy domyślnych wartościach
zestawu opcji nadpisywania ekran będzie wyglądał w następujący sposób:

Kolory wskazują częstotliwość danych. Kolorem czerwonym są oznaczane dane o
najwyższej częstotliwości, żółtym dane o częstotliwości średniej, a niebieski dane o
najmniejszej częstotliwości. W powyższym przykładzie przebieg znajduje się przez
większość czasu w obszarze czerwonym, jednak z powodu szumów przesuwa się
sporadycznie do obszaru niebieskiego i żółtego. Są to domyślnie ustawione kolory,
które można zmienić, korzystając z okna dialogowego Opcje nadpisywania.
W tym przykładzie pokazano najbardziej podstawowe formę trybu nadpisywania. Patrz
sekcja Okno dialogowego Opcje nadpisywania, aby dowiedzieć, jak skonfigurować
widok dla konkretnego zastosowania, oraz sekcja Jak wyszukać zakłócenie za
pośrednictwem trybu nadpisywania, zawierająca omówiony przykład.
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Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika PicoScope 6

5.12

23

Tabela pomiarów
W tabeli pomiarów wyświetlane są wyniki pomiarów automatycznych. W każdym
widoku może być wyświetlana osobna tabela, a pomiary z tabeli można dodawać,
usuwać lub edytować.

Kolumny tabeli pomiarów
Name (Nazwa)
Nazwę pomiaru wybrana w oknie dialogowym Dodaj pomiar lub
Edytuj pomiar. Litera „F” umieszczona za nazwą wskazuje, że
statystyki dla tego pomiaru są filtrowane.
Span (Rozpiętość) Sekcja przebiegu lub widma, która ma zostać zmierzona.
Domyślnym ustawieniem jest „Cały przebieg”.
Values (Wartość) Wartość pomiaru w czasie rzeczywistym, od najnowszego
przechwycenia.
Min.

Minimalna wartość pomiaru od chwili rozpoczęcia pomiaru.

Maks.

Maksymalna wartość pomiaru od chwili rozpoczęcia pomiaru.

Average (Średnia) Średnia arytmetyczna pomiarów z ostatnich n przechwyceń,
gdzie wartość liczby n konfiguruje się w zakładce Podstawowe w
oknie dialogowym Ustawienia.
σ

Odchylenie standardowe pomiarów od ostatnich n przechwyceń,
gdzie wartość liczby n konfiguruje się w zakładce Podstawowe w
oknie dialogowym Ustawienia.

Capture Count
(Licznik
przechwyceń)

Liczba przechwyceń użyta do opracowania powyższych statystyk.
W momencie włączenia wyzwalania wartością początkową jest 0,
a zliczenia zatrzymuje się w momencie osiągnięcia liczby
przechwyceń określonej w zakładce Podstawowe w oknie
dialogowym Ustawienia.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pomiarów
Patrz: Pasek narzędzi pomiarowych.
Zmiana szerokość kolumny pomiaru
W pierwszej kolejności upewnij się, że opcja Automatyczna
szerokość kolumny w menu Pomiary jest wyłączona. W razie
potrzeby, kliknij opcję, aby ją wyłączyć. Następnie przeciągnij
pionowy separator między nagłówkami kolumn, aby zmienić
szerokość kolumn, jak pokazano z boku.
Zmiana częstotliwość aktualizacji statystyk
Statystyki (Min., Maks., Średnia, Odchylenie standardowe) są generowane na
podstawie liczby przechwyceń wyświetlanej w kolumnie Licznik przechwyceń.
Maksymalną liczbę przechwyceń można zmienić, korzystając z elementu konfiguracji
Ekranów dla statystyk w zakładce Podstawowe w oknie dialogowym Ustawienia.
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Etykieta wskaźnika
Etykietka wskaźnika to pole, w którym wyświetlane są współrzędne osi poziomej i
pionowej w miejscu ustawienia wskaźnika myszy. Pole pojawia się przez chwilę po
kliknięciu w obszarze tła w widoku.

Etykieta wskaźnika w widoku oscyloskopu

psw.pl r41
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Linijki sygnału
Linijki sygnału (nazywane czasem kursorami) ułatwiają dokonanie pomiaru
poziomu względnego i bezwzględnego w widoku oscyloskopu, XY lub widma.

W powyższym widoku oscyloskopu powyżej, dwa kolorowe kwadraciki po lewej stronie
osi pionowej to ruchome uchwyty linijek kanału A. Przeciągnij jeden z nich w dół ze
stałego położenia w lewym górnym rogu, aby rozciągnąć linijkę sygnału (poziomą
linię przerywaną).
Przy każdym użyciu co najmniej jednej linijki sygnału wyświetlana jest legenda
linijki. Jest to tabela z zestawieniem wszystkich wartości linijki. Linijki zostają
usunięte po zamknięciu legendy linijki za pomocą przyciski Zamknij.
Linijki sygnału są wyświetlane także w widokach widma i XY.
Etykieta linijki
Po ustawieniu wskaźnika myszy na jednej z linijek, program PicoScope wyświetla
etykietę z numerem linijki i poziomem sygnału. Przykład znajduje się na powyższym
obrazku.
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Linijki czasu
Linijki czasu umożliwiają dokonanie pomiaru czasu w widoku oscyloskopu lub
częstotliwości w widoku widma.

Dwa białe kwadraciki na osi czasu w powyższym widoku oscyloskopu to uchwyty
linijek czasu. Po przeciągnięciu kwadracików z lewego dolnego rogu w prawo, zostają
wyświetlone przerywane linie pionowe nazywane linijkami czasu. Linijki działają w
taki sam sposób w widoku widma, ale w legendzie linijek zamiast jednostek czasu
wyświetlane są jednostki częstotliwości.
Etykieta linijki
Po ustawieniu wskaźnika myszy na jednej z linijek (jak pokazano na obrazku powyżej)
program PicoScope wyświetla etykietę z numerem linijki i wartością czasu
odpowiadającą danej linijce.
Legenda linijki
Tabela wyświetlana w górnej części widoku to legenda linijki. W pokazanym
przykładzie wartości w tabeli wskazują, że linijka czasu 1 znajduje się w położeniu
148.0 mikrosekund, linijka 2 w położeniu 349.0 mikrosekund, a różnica między nimi
wynosi 201.0 mikrosekund. Po kliknięciu przycisku Zamknij w legendzie linijki
wszystkie linijki zostają usunięte.
Legenda częstotliwości
W legendzie częstotliwości w dolnym prawym rogu widoku oscyloskopu znajduje się
wartość 1 /D, gdzie D to różnica między dwoma linijkami czasu. Dokładność obliczeń
zależy od dokładności ustawienia linijek. Aby uzyskać większą dokładność w przypadku
sygnałów okresowych, należy użyć funkcji pomiaru częstotliwości zintegrowanej w
programie PicoScope.
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Linijki fazy
Lokalizacja: Widok oscyloskopu
Linijki fazy umożliwiają przeprowadzenie pomiaru synchronizacji przebiegu
cyklicznego w widoku oscyloskopu. Zamiast pomiaru względem punktu wyzwalania,
jak w przypadku linijek czasu, linijki fazy pozwalają wykonać pomiar względem
rozpoczęcia i zakończenia wyznaczonego przedziału czasowego. Pomiary mogą być
wyświetlane w stopniach, procentach lub jednostkach niestandardowych, zgodnie z
ustawieniem wybranym w polu Ustawienia linijek.
Aby użyć linijek fazy, przeciągnij uchwyty dwóch linijek fazy z położenia nieaktywnego
na obszar przebiegu, jak pokazano poniżej:

Po przeciągnięciu obu linijek fazy, widok oscyloskopu będzie wyglądać następująco
(dodano także dwie linijki czasu— powód zostanie wyjaśniony w dalszej części):
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W powyższym widoku oscyloskopu linijki fazy przeciągnięto na określone pozycje, aby
oznaczyć punkty rozpoczęcia i zakończenia cyklu.
Domyślne wartości fazy rozpoczęcia i zakończenia 0° i 360° są wyświetlane pod linijką,
i można je zmienić w dowolny sposób. Na przykład, w przypadku przeprowadzania
pomiaru ustawień rozrządu w silniku czterosuwowym, w fazie zakończenia wyświetlana
jest zwykle wartość 720°, ponieważ jeden cykl składa się z dwóch obrotów wału
korbowego.
Legenda linijki
Znaczenie linijek fazy jest większe, gdy są one używane w połączeniu z linijkami
czasu. W przypadku stosowania obu rodzajów linijek (jak pokazano powyżej) w
legendzie linijki wyświetlane są położenia linijek czasu w jednostkach fazy i
jednostkach czasu. Jeśli ustawiono dwie linijki czasu, w legendzie wyświetlana jest
różnica między nimi. Zamknięcie legendy linijki powoduje usunięcie wszystkich linijek,
łącznie z linijkami fazy.
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Ustawienia linijek
Lokalizacja: Pasek narzędzi wyzwalania
Okno Ustawienia linijek pozwala kontrolować zachowanie linijek czasu i linijek fazy.

Phase Wrap (Zawijanie fazy)
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wartości linijki czasu znajdujące się poza
zakresem wyznaczonym przez linijki fazy są zawijane z powrotem do tego zakresu. Na
przykład, jeśli linijki fazy ustawiono na 0° i 360°, wartość linijki czasu bezpośrednio na
prawo od linijki fazy 360° będzie wynosić 0°, a wartość linijki czasu bezpośrednio po
lewej stronie linijki fazy 0° będzie mieć wartość 359°. Jeśli pole jest odznaczone,
wartości linijek pozostają bez ograniczeń.
Phase Partition (Podział fazy)
Ustawienie wartości większej niż 1 sprawia, że przestrzeń między dwiema linijkami
fazy zostaje równo podzielona na przedziały czasowe w liczbie odpowiadającej
ustawionej wartości. Przedziały czasowe są oznaczane przerywanymi liniami między
linijkami fazy. Linie pomagają w interpretacji skomplikowanych przebiegów, np.
podciśnienia w silniku czterosuwowym w fazach wlotu, sprężenia, zapłonu i wylotu lub
komutowanego przebiegu AC przy zasilaniu w trybie przełączania.

Linijki fazy z 4 przedziałami czasowymi

Units (Jednostki)
Dostępne opcje to Degrees (Stopnie), Percent (Procenty) i Custom
(Niestardardowe). Opcja Custom (Niestandardowe) pozwala wprowadzić własne
symbole lub nazwy jednostek.
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Legenda linijki
Legenda linijki to pole, w którym wyświetlane jest położenie wszystkich linijek
umieszczonych w widoku. Pojawia się automatycznie po umieszczeniu linijki w widoku:

Edytowanie
Położenie linijki można dostosować, edytując dowolną wartość w pierwszych dwóch
kolumnach. Aby wstawić symbol µ z greckiego alfabetu (symbol j ednostek mikro, czyli
jednej milionowej lub x 10-6), wpisz literę „u”.
Linijki wzajemnego śledzenia
W momencie umieszczenia dwóch linijek na jednym kanale, obok linijki w obszarze
legendy zostaje wyświetlony przycisk blokady . Kliknięcie tego przycisku uruchamia
funkcję wzajemnego śledzenia linijek — przeciągnięcie jednej linijki wywołuje zmianę
położenia drugiej, przy zachowaniu stałego odstępu. Wygląd przycisku zmienia się na
, gdy linijki są zablokowane.
WSKAZÓWKA: Aby skonfigurować parę linijek wzajemnego śledzenia z określonym
odstępem, w pierwszej kolejności kliknij przycisk blokady, a następnie edytuj dwie
wartości w legendzie linijki tak, aby ustawić żądaną odległości między linijkami.
Linijki fazy
Używanie linijek fazy wiąże się z wyświetlaniem dodatkowych informacji w legendzie
linijki.
Patrz także: Legenda częstotliwości.

5.19

Legenda częstotliwości
Okno legendy częstotliwości zostaje wyświetlone po umieszczeniu dwóch linijek
czasu w widoku oscyloskopu. Wyświetla wartość 1 /D w hercach (jednostce
częstotliwości w układzie SI, równej liczbie cykli na sekundę), gdzie D jest różnicą
czasu między dwoma linijkami. Wartość tę można użyć do oszacowania częstotliwości
przebiegu okresowego, jednak dokładniejsze wyniki można uzyskać, tworząc nowy
pomiar częstotliwości przy użyciu przycisku Dodaj pomiary na pasku narzędzi
Pomiary.
W legendzie częstotliwości można również wyświetlać częstotliwości w obr./min
(obrotach na minutę) do maks. częstotliwości 1,666 kHz. Funkcję wyświetlania
wartości w obr./ min można włączyć lub wyłączyć w zakładce Ustawienia > Opcje.
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Arkusz Ustawienia
Lokalizacja: Widoki > Pokaż ustawienia
Cel:

podsumowanie bieżących ustawień w programie PicoScope 6

Arkusz Ustawienia jest wyświetlany po prawej stronie okna programu PicoScope.
Ilość próbek. Liczba przechwyconych
próbek. Wartość może być mniejsza od
liczby ustawionej w elemencie
konfiguracji Maks. liczba próbek.
Wartość w nawiasie to liczba próbek
interpolowanych, jeśli opcja
interpolacji jest włączona.
Okno. Funkcji okna stosowana do
danych przed obliczeniem widma.
Opcja jest konfigurowana w oknie
dialogowym Opcje widma.
Bramka czasowa. Liczba próbek
wykorzystywanych przez program
PicoScope do obliczania widma jest
równa dwukrotności liczby koszy. Jest
to liczba próbek wyrażona w postaci
przedziału czasowego nazywanego
bramką czasową. Pomiar jest
przeprowadzany od początku
przechwytywania.
Zwiększenie rozdzielczości. Liczba
bitów, w tym zwiększenie
rozdzielczości, wybrana w oknie
dialogowym Opcje kanału.
Rozdz. efektywna (rozdzielczość
efektywna; odnosi się tylko do
oscyloskopów z funkcją zmiany
rozdzielczości). Program PicoScope
podejmuje próbę użycia wartości
określonych w elemencie konfiguracji
Rozdzielczość sprzętu na pasku
narzędzi konfiguracji przechwytywania,
jednak w niektórych zakresach napięcia
rozdzielczość efektywna sprzętu jest
niższa. Dostępne rozdzielczości są
określone w arkuszu danych
oscyloskopu.
Szybkość zapisu. Liczba przebiegów
przechwyconych w ciągu sekundy.
Pozycja wyświetlana tylko w trybie
nadpisywania.
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Sondy użytkownika
Sondą jest każdy przetwornik, urządzenie pomiarowe lub inne, które można podłączyć
do kanału wejściowego używanego oscyloskopu. W programie PicoScope zintegrowano
bibliotekę popularnych typów sond, takich jak sondy napięciowe x1 i x10 stosowane w
większości oscyloskopów. Jeśli używana sonda nie znajduje się na liście, można
utworzyć nową, korzystając z okno dialogowego Sondy użytkownika. Sonda
użytkownika może wyróżniać się dowolnym zakresem napięcia (zgodnym z
wydajnością oscyloskopu) wyświetlanym w dowolnych jednostkach oraz
charakterystyką liniową lub nieliniową.
Definicje sondy użytkownika są szczególnie przydatne do wyświetlania sygnału
wyjściowego sondy w jednostkach innych niż wolty lub zastosowania liniowej bądź
nieliniowej korekcji danych.
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Kanały matematyczne
Kanał matematyczny jest funkcją matematyczną jednego lub większej liczby
sygnałów wejściowych. Funkcja ta może być prosta, np. funkcja „Inwersja A”,
umożliwiająca zastąpienie przycisku Inwersj a na standardowym oscyloskopie, lub
złożona, zdefiniowana przez użytkownika. Może być wyświetlana w widoku
oscyloskopu, XY lub widma w taki sam sposób jak sygnał wejściowy, i tak samo jak w
przypadku sygnału wejściowego mieć własną oś pomiaru, przycisk skalowania i
przesunięcia oraz kolor. W oprogramowaniu PicoScope 6 dostępny jest zestaw
zintegrowanych kanałów matematycznych dla najważniejszych funkcji, w tym
„A + B” (suma kanałów A i B) i „A - B” (różnica między kanałami A i B). Można również
zdefiniować własne funkcje za pomocą edytora równań lub załadować wstępnie
zdefiniowane kanały matematyczne z plików.
Na poniższym obrazku zaprezentowano sposób korzystania z kanałów
matematycznych w trzech etapach:

1. Narzędzia > polecenie Kanały funkcyjne. Kliknij, aby otworzyć okno
dialogowe Kanały matematyczne widoczne w prawym górnym rogu na
powyższym obrazku.
2. Okno dialogowe Kanały matematyczne. Okno zawiera wszystkie dostępne
kanały matematyczne. W powyższym przykładzie wyszczególniono tylko funkcje
zintegrowane.
3. Kanały matematyczne. Po uruchomieniu kanał matematyczny jest wyświetlany w
wybranym widoku oscyloskopu lub widma. Można zmienić skalę i przesunięcie,
podobnie jak w przypadku innych kanałów. W powyższym przykładzie, nowy kanał
matematyczny (na dole) został zdefiniowany jako A - B, różnica między kanałami
wejściowymi A (u góry) i B (po środku).
Sporadycznie wyświetlany jest migający symbol ostrzegawczy —
— w dolnej
części osi kanału matematycznego. Oznacza to, że nie można wyświetlić kanału z
powodu źródła sygnału wejściowego. Symbol ten pojawia się na przykład po
włączeniu funkcji A + B, gdy dla kanału B wybrano ustawienie Wył..
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Przebiegi odniesienia
Przebieg odniesienia to przechowywana kopia sygnału wejściowego. Przebieg
odniesienia można utworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy w widoku i
wybierając polecenie Przebiegi odniesienia, a następnie kanał do skopiowania.
Można go wyświetlać w widoku oscyloskopu lub widma w taki sam sposób, jak sygnał
wejściowy, i, tak samo jak w przypadku sygnału wejściowego, przebieg ma własną oś
pomiaru, przycisk skalowania i przesunięcia oraz kolor.
Więcej funkcji sterowania przebiegami odniesienia znajduje się w oknie dialogowym
Przebiegi odniesienia, jak pokazano poniżej.

1. Przycisk Przebiegi odniesienia. Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe
Przebiegi odniesienia widoczne w prawym górnym rogu na powyższym obrazku.
2. Okno dialogowe Przebiegi odniesienia. W oknie wyświetlana jest lista
wszystkich dostępnych kanałów wejściowych i przebiegów odniesienia. W
powyższym przykładzie kanały wejściowe A i B są włączone, dlatego są wyświetlane
w sekcji Dostępny. Wstępnie w sekcji Biblioteka nie znajduje się żadna pozycja.
3. Przycisk Powiel. Po wybraniu kanał wejściowego lub przebiegu odniesienia i
kliknięciu tego przycisku wybrany element zostaje skopiowany do sekcji Biblioteka.
4. Sekcja Biblioteka. W sekcji wyświetlane są wszystkie przebiegi odniesienia
utworzone przez użytkownika. Przy każdym z nich znajduje się pole wyboru, który
pozwala określić, czy przebieg będzie wyświetlany na ekranie.
5. Przebieg odniesienia. Po aktywacji przebieg odniesienia jest wyświetlany w
widoku oscyloskopu lub widma. Skalę i przesunięcie przebiegu można modyfikować,
jak w przypadku innych kanałów. W powyższym przykładzie nowy przebieg
odniesienia (na dole) jest kopią kanału A.
6. Przycisk sterowania osią. Otwiera okno dialogowe skalowania osi umożliwiające
dostosowanie skali, przesunięcia i opóźnienia przebiegu.
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Dekodowanie szeregowe
Program PicoScope umożliwia dekodowania danych z magistrali szeregowej. W
przeciwieństwie do standardowego analizatora magistrali program PicoScope pozwala
obserwować przebieg elektryczny o wysokiej rozdzielczości w tym samym czasie co
dane. Dane są zintegrowane w widoku oscyloskopu, dlatego nie ma potrzeby
zapoznawania się z nowym układem ekranu.
Jak korzystać z funkcji dekodowania szeregowego
1. Wybierz polecenie z menu Narzędzia > Dekodowanie szeregowe.
2. Uzupełnij okno dialogowe Dekodowanie szeregowe.
3. Wybierz opcję wyświetlania danych: W widoku, W oknie lub obie.
4. Możliwe jest jednoczesne dekodowanie wielu kanałów w różnych formatach. Użyj
karty funkcji dekodowania umieszczonej pod tabelą danych „w oknie” (patrz
obrazek powyżej), aby wybrać kanał danych wyświetlanych w tabeli.
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Test ograniczenia maską
Test ograniczenia maską to funkcja, która pozwala wyodrębnić miejsca, w których
przebieg lub widmo wykracza poza określony obszar (nazywany maską) naniesiony w
widoku oscyloskopu lub widoku widma. Program PicoScope pozwala nanosić maskę
ręcznie lub automatycznie poprzez śledzenie przechwyconego przebiegu. Test
ograniczenia maską pozwala zaobserwować sporadyczne błędy podczas debugowania
oraz wyszukać wadliwe jednostki podczas testowania sygnału.
Aby rozpocząć, przejdź do menu głównego programu PicoScope i wybierz kolejno
pozycje Narzędzia > Maski > Dodaj maski. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
Biblioteka masek. Po zaznaczeniu, wczytaniu lub utworzeniu maski, widok
oscyloskopu będzie wyglądać następująco:
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(A) Maska

Pokazuje obszar dozwolony (na biało) i obszar
niedozwolony (na niebiesko). Po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy w obszarze maski i wybraniu
polecenia Edytuj maskę zostaje wyświetlone okno
dialogowe Edytuj maskę. Kolory masek można
zmieniać: Narzędzia > Ustawienia > zakładka
Kolory. Można dodawać, usuwać i zapisywania maski,
korzystając z menu Maski, oraz ukrywać i wyświetlać
maski, wybierając pozycje Widoki > menu Maski.

(B) Nieprawidłowe
przebiegi

Jeśli część przebiegu znajduje się w obszarze
niedozwolonym, jest uznawana za nieprawidłową.
Nieprawidłowa część przebiegu jest podświetlona i
wyświetlana w takiej postaci do chwili ponownego
uruchomienia przechwytywania.

(C) Tabela pomiarów

Liczba takich błędów od punktu rozpoczęcia przebiegu
jest podana w Tabeli pomiarów. Wartość licznika
można wyzerować przez zatrzymanie i ponowne
uruchomienie przechwytywania przy użyciu przycisku
Start/Zatrzymaj. Oprócz liczby błędów w tabeli
pomiarów można jednocześnie wyświetlać także inne
wartości pomiarowe.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika PicoScope 6

5.26

37

Alarmy
Alarmy to czynności programowane w oprogramowaniu PicoScope i wykonywane w
przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Użyj polecenia Narzędzia > Alarmy,
aby otworzyć okno dialogowe Alarmy, w którym można skonfigurować tę funkcję.
Zdarzenia, które mogą uruchomić alarm:
Pobieranie — gdy oscyloskop pobrał kompletny przebieg lub blok przebiegów.
Bufory pełne — gdy bufor przebiegu zostaje zapełniony.
Błąd maski — gdy test ograniczenia maską dla przebiegu kończy się
niepowodzeniem.
Program PicoScope może wykonać następujące czynności:
Sygnał
Odtwórz dźwięk
Zatrzymaj pobieranie
Ponów pobieranie
Uruchom wykonywalne
Zapisz bieżący bufor
Zapisz wszystkie bufory
Aby dowiedzieć się więcej, patrz okno dialogowe Alarmy.
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5.27

Oprogramowanie PicoScope i oscyloskop — informacje dla początkujących

Przegląd buforów
W buforze przebiegów PicoScope może być przechowywane maks. 10 000 przebiegów,
w zależności od dostępnej pamięci oscyloskopu. Przegląd buforów umożliwia szybkie
przewijanie zawartości buforu w celu wyszukania odpowiedniego przebiegu.
Aby rozpocząć, kliknij przycisk Przegląd buforów
na pasku narzędzi
przeglądu buforów. Zostanie otwarte okno Przegląd buforów:

Aby umożliwić dokładniejsze zbadanie przebiegu, kliknij jeden z wyświetlanych
przebiegów, by przesunąć go do przodu, lub użyj elementów sterujących:
Bufory do
pokazania

Jeśli w którymś z kanałów jest umieszczona maska, można
wybrać kanał z listy. W widoku Przegląd buforów zostaną
wtedy wyświetlone tylko przebiegi z nieudanym testem
ograniczenia maską w danym kanale.

Początek:

Przewija do przebiegu 1.

Poprzedni:

Przewija do kolejnego przebiegu po lewej stronie.

Powiększ:

Pomniejsz:

Zmienia skalę przebiegów w widoku Przegląd buforów.
Dostępne są trzy poziomy powiększenia:
Duże: widok domyślny. Jednej przebieg na całej wysokości
okna.
Średnie: przebieg średniej wielkości umieszczony nad rzędem
mniejszych przebiegów.
Małe: siatka małych przebiegów. Kliknij górny lub dolny rząd
obrazów, aby przewinąć siatkę w górę lub w dół.

Następny:

Przewija do kolejnego przebiegu po prawej stronie.

Koniec:

Przewija do ostatniego przebiegu w buforze. (Liczba przebiegów
zależy od ustawienia Narzędzia > Ustawienia > Podstawowe
> Maksymalnie przebiegów oraz rodzaju podłączonego
oscyloskopu).

Kliknij w dowolnym miejscu w oknie programu PicoScope, aby zamknąć okno
Przegląd buforów.
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Menu
Menu to najszybszy sposób uzyskania dostępu do głównych funkcji programu
PicoScope. Pasek menu jest zawsze wyświetlony w górnej części głównego okna
programu PicoScope, bezpośrednio pod paskiem z nazwą okna. Można kliknąć dowolną
pozycję z menu lub nacisnąć klawisz Alt, a następnie nawigować do odpowiedniego
menu za pomocą klawiszy strzałek, lub nacisnąć klawisz Alt, a następnie klawisz z
pokreśloną literą w jednej z pozycji menu.

Zawartość listy pozycji w pasku menu może się różnić w zależności od okien otwartych
w programie PicoScope.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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6.1

Menu

Menu Plik
Lokalizacja:

Pasek menu > Plik

Cel:

zapewnienie dostępu do operacji związanych z plikami wejściowymi i
wyjściowymi

Podłącz urządzenie. To polecenie pojawia się tylko wtedy, gdy żadne
urządzenie nie jest podłączone. Otwiera okno dialogowe Połącz z
urządzeniem pozwalające wybrać oscyloskop, który ma być używany.
Otwórz. Pozwala wybrać plik, który chcesz otworzyć. W programie
PicoScope otwierane są pliki .psdata i .psd, które zawierają dane w postaci
przebiegów oraz ustawienia oscyloskopu, jak również pliki .pssettings i
.pss, zawierające wyłącznie ustawienia oscyloskopu. Program umożliwia
tworzenie własnych plików za pośrednictwem poleceń Zapisz i Zapisz
jako..., opisanych poniżej. Jeśli plik został zapisany przy użyciu urządzenia
innego niż podłączone, program PicoScope może wymagać modyfikacji
zapisanych ustawień, aby dopasować je do bieżących.
Wskazówka: Użyj klawiszy Page Up i Page Down do przechodzenia miedzy
pierwszym i ostatnim plikiem z przebiegami w jednym katalogu.

Zapisz. Zapisuje wszystkie przebiegi w pliku, którego nazwa jest
wyświetlana w pasku tytułowym. Jeśli nazwa nie została jeszcze podana,
wyświetla się okno dialogowe Zapisz jako z żądaniem podania nazwy.
Zapisz jako. Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, które umożliwia zapisanie
ustawień, przebiegów, sond użytkownika i kanałów matematycznych dla
wszystkich widoków w różnych formatach. Zostaną zapisane tylko przebiegi
dla trybu znajdującego się obecnie w użyciu (trybu oscyloskopu lub trybu
widma).
W trybie nadpisywania polecenie to nosi nazwę Zapisz nadpisywanie jako i
pozwala zapisać dane tylko dla tego trybu.
Ustawienia początkowe. Otwiera menu Ustawienia początkowe.
Podgląd wydruku. Otwiera okno Podgląd wydruku, które pozwala
zobaczyć, jak obszar roboczy zostanie wydrukowany po wybraniu polecenia
Drukuj.

psw.pl r41
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Drukuj. Otwiera standardowe dla systemu Windows okno dialogowe Drukuj,
w którym użytkownik może wybrać drukarkę, skonfigurować opcje
drukowania, a następnie wydrukować wybrany widok.
Ostatnio używane pliki. Lista ostatnio otwieranych lub zapisanych plików.
Lista jest tworzona automatycznie, ale można ją wyczyścić, korzystając z
zakładki Pliki w oknie dialogowym Ustawienia.
Zakończ. Kończy pracę programu PicoScope bez zapisywania danych.

6.1.1

Okno dialogowe Zapisz jako
Lokalizacja:

Plik > Zapisz wszystkie przebiegi jako lub Zapisz bieżący
przebieg jako

Cel:

zapisanie przebiegów i ustawień (w tym sond użytkownika i aktywnych
kanałów matematycznych) do pliku w różnych formatach

Wpisz wybraną nazwę pliku w polu Nazwa pliku, a następnie wybierz format pliku w
polu Zapisz jako typ. Dane można zapisywać w następujących formatach:
Pliki danych (.psdata)

Przechowują przebiegi i ustawienia z
bieżącego urządzenia. Można je otworzyć na
dowolnym komputerze z zainstalowanym
programem PicoScope.

Pliki ustawień (.pssettings)

Przechowują wszystkie ustawienia (bez
przebiegów) z bieżącego urządzenia. Można je
otworzyć na dowolnym komputerze z
zainstalowanym programem PicoScope.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Menu
Pliki CSV (wartości rozdzielane
przecinkami) (.csv)

Przechowują przebiegi w postaci pliku
tekstowego z wartościami rozdzielanymi
przecinkami. Format ten jest odpowiedni do
importowania danych do arkuszy
kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel.
Pierwszą wartością w każdym wierszu jest
sygnatura czasowa, po której następuje jedna
wartość dla każdego aktywnego kanału, w
tym dla aktualnie wyświetlanych kanałów
matematycznych. (Szczegóły)

Pliki tekstowe (rozdzielane
tabulatorami) (.txt)

Przechowują przebiegi w postaci pliku
tekstowego z wartościami rozdzielanymi
tabulatorami. Wartości są takie same jak w
formacie CSV. (Szczegóły)

Obrazy w formacie mapy bitowej
(.bmp)

Przechowują obraz przebiegów, siatkę nitek i
linijki w formacie BMP systemu Windows. Jest
to obraz o rozdzielczości 800 x 600 pikseli,
16 milionów kolorów, nieskompresowany. Pliki
BMP można importować do programów DTP
systemu Windows.

Obrazy GIF (.gif)

Przechowują przebiegi, siatkę nitek i linijki w
formacie GIF Compuserve. Jest to obraz o
rozdzielczości 800 x 600 pikseli, 256 kolorów,
skompresowany. Pliki GIF są powszechnie
używane do ilustrowania stron sieci web.

Animowany obraz GIF (*.gif)

Tworzy animowany GIF umożliwiający
sekwencyjne wyświetlanie wszystkich
przebiegów w buforze. Każdy przebieg jest
formatowany tak, jak w pojedynczym
formacie GIF opisanym powyżej.

Obrazy PNG (.png)

Przechowują siatki nitek, linijki i przebiegi w
formacie PNG. Jest to obraz o rozdzielczości
800 x 600 pikseli, 16 milionów kolorów,
skompresowany.

Pliki MATLAB 4 (.mat)

Przechowują dane przebiegu w formacie
MATLAB 4.

Opcje
Pierwsze trzy opcje pozwalają określić działanie w sytuacji, gdy bufor przebiegów
zawiera więcej niż jeden przebieg:
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Wszystkie bufory przebiegów

Zapisuje wszystkie przebiegi w jednym pliku
.PSDATA. Po załadowaniu pliku można
prześledzić przebiegi, korzystając z paska
narzędzi nawigacji buforowej.

Tylko bieżący bufor przebiegu

Zapisuje aktualnie wyświetlany pojedynczy
przebieg.

Bufory przebiegów

Zapisuje określoną listę lub zakres
przebiegów. Każdy przebieg można
zidentyfikować po numerze indeksu. Na
przykład:
Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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1,2,9,10
2, 5–10

Tylko powiększone obszary
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6.1.1.1

Menu
Formaty plików eksportu danych
W programie PicoScope 6 dostępna jest funkcja eksportowania danych w formacie
tekstowym lub binarnym:
Formaty tekstowe plików
Łatwość odczytu bez specjalnych narzędzi
Możliwość importowania do aplikacji obsługujących standardowe arkusze
kalkulacyjne
Duży rozmiar plików, jeśli dane zawierają wiele próbek (dlatego wprowadzono
ograniczenie do wartości około 1 mln na kanał)
Szczegóły formatu tekstowego plików
Format binarny plików
Pliki o stosunkowo niewielkim rozmiarze z możliwością kompresji w określonych
sytuacjach (oznacza to, że ilość zapisanych danych jest nieograniczona)
Wymagana specjalna aplikacja lub program do odczytu plików napisany przez
użytkownika
W przypadku konieczności zapisu wartości większych niż 64 K należy użyć formatu
binarnego, np. formatu MAT MATLAB®.
Szczegóły formatu binarnego plików
Typy danych do przechowywania danych programu PicoScope 6
Niezależnie od tego, czy typy danych zostały załadowane z pliku binarnego czy
tekstowego, zalecane są następujące formaty danych do przechowywania wartości
załadowanych z pliku danych programu PicoScope 6:
Dane próbkowane (na przykład wartości napięcia) — 32-bitowe,
zmiennoprzecinkowe typy danych pojedynczej precyzji.
Wartości czasowe — 64-bitowe zmiennoprzecinkowe typy danych podwójnej
precyzji.
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Formaty tekstowe

Pliki w formacie tekstowym eksportowane przez program PicoScope 6 są domyślnie
kodowane w formacie UTF-8. Jest to popularny format umożliwiający wykorzystania
szerokiego zakresu znaków przy jednoczesnym zachowaniu częściowej zgodność z
zestawem znaków ASCII, pod warunkiem, że w pliku użyto tylko standardowych
zachodnioeuropejskich znaków i cyfr.
CSV (wartości rozdzielane przecinkami)
Dane w plikach CSV są przechowywane w następującym formacie:
Time, Channel A, Channel B
(µs), (V), (V)
-500.004, 5.511, 1.215
-500.002, 4.724, 2.130
-500, 5.552, 2.212
…
Po każdej wartości w wierszu znajduje się przecinek oznaczający kolumnę danych,
oraz powrót karetki na końcu wiersza oznaczający nowy wiersz danych. Ograniczenie
do 1 mln wartości na kanał pozwala uniknąć tworzenia zbyt dużych plików.
Uwaga. Pliki CSV nie są najlepszym wyborem formatu w przypadku języka, w którym
przecinek służy do oznaczania wartości dziesiętnych. Zamiennie można skorzystać z
formatu rozdzielanego tabulatorami, który działa prawie tak samo.
Rozdzielane tabulatorami
Dane w plikach rozdzielanych tabulatorami są przechowywane w następującym
formacie:
Time
(µs)
500.004
-500.002
-500
…

Channel A
(V)
5.511
4.724
5.552

Channel B
(V)
1.215
2.130
2.212

Po każdej wartości w wierszu znajduje się tabulator oznaczający kolumnę danych, oraz
powrót karetki na końcu wiersza oznaczający nowy wiersz danych. Pliki te działają
poprawnie w dowolnym języku i są dobrym rozwiązaniem w przypadku udostępniania
plików w różnych krajach. Ograniczenie do 1 mln wartości na kanał pozwala uniknąć
tworzenia zbyt dużych plików.
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6.1.1.1.2

Menu
Formaty binarne

Program PicoScope 6 umożliwia eksportowanie danych w formacie plików binarnych
.mat w wersji 4. Jest to format otwarty. Jego pełna specyfikacja znajduje się na
stronie www.mathworks.com. Program PicoScope 6 zapisuje dane w formacie plików
MAT w sposób opisany poniżej.
Importowanie do aplikacji MATLAB
Załaduj plik do obszaru roboczego, używając następującej składni: load myfile
Dane każdego kanału są przechowywane w zmiennej tablicowej o nazwie
odpowiadającej danemu kanałowi. Tak więc dane pobrane dla kanałów od A do D będą
przechowywane w postaci czterech tablic o nazwach A, B, C i D.
Istnieje tylko jeden zestaw danych czasowych dla wszystkich kanałów i można go
załadować w jednym z dwóch możliwych formatów:
1. Czas rozpoczęcia, przedział czasowy i długość. Zmienne noszą nazwy Tstart (czas
rozpoczęcia), Tinterval (przedział) i Length (długość).
2. Tablica wartości czasowych (używana czasem do danych ETS). Tablica wartości
czasowych nosi nazwę T.
Po załadowaniu wartości w formacie Tstart, Tinterval i Length można następnie
utworzyć równoważną tablicę wartości czasowych, używając następującego polecenia:
T = [Tstart : Tinterval : Tstart + (Length – 1) * Tinterval];
Uwaga: Rozmiar największego pliku, który może zostać otwarty w środowisku
MATLAB, zależy od wydajności używanego komputera. Dlatego możliwe jest, że
program PicoScope utworzy plik MATLAB, którego nie będzie można otworzyć w
środowisku MATLAB na innym komputerze. Należy o tym pamiętać podczas
zapisywania danych o znaczeniu krytycznym.
Opis formatu pliku
Na stronie www.mathworks.com dostępna jest wyczerpująca pełna specyfikacja,
dlatego w tym przewodniku format ten nie został obszernie opisany. W zawartym tu
opisie przedstawiono jednak format w sposób umożliwiający pobranie danych z pliku i
wykorzystanie ich w programie.
Opisane powyżej zmienne (w sekcji Importowanie do programu MATLAB) są
przechowywane w postaci szeregów bloków danych, z których każdy jest poprzedzony
nagłówkiem. Każda zmienna ma osobny nagłówek i blok danych, a nazwy
odpowiednich zmiennych są przechowywane razem z nimi (np. A, B, Tstart). W
poniższych sekcjach opisano, jak odczytywać każdą zmienną z pliku.
Kolejność bloków danych nie jest określona, dlatego programy powinny przejrzeć
nazwy zmiennych, aby określić aktualnie ładowaną zmienną.
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Nagłówek
Plik składa się z wielu bloków danych poprzedzonych nagłówkami 20-bajtowymi.
Każdy nagłówek zawiera pięć 32-bitowych danych typu interger (zgodnie z opisem w
poniższej tabeli).
Bajty
0–3
4–7
8–11
12–15
16–19

Wartość
Format danych (0, 10 lub 20)
Liczba wartości
1
0
Długość nazwy

Format danych
W pierwszych 4 bajtach „formatu danych” zawarty jest typ danych numerycznych na
tablicy.
Wartość
0
10
20

Opis
Podwójne (64-bitowe,
zmiennoprzecinkowe)
Pojedyncze (32-bitowe,
zmiennoprzecinkowe)
Integer (32-bitowe)

Liczba wartości
„Liczba wartości” to dane 32-bitowe typu integer, opisujące liczbę wartości liczbowych
na tablicy. Wartość ta może wynosić 1 dla zmiennych, które opisują tylko jedną
wartość; w przypadku tablic próbek lub wartości czasowych należy jednak zakładać
dużą liczbę.
Długość nazwy
„Długość nazwy” to długość nazwy zmiennej w postaci zakończonego zerem ciągu
ASCII złożonego ze znaków 1-bajtowych. Ostatni znak zerowy („\0”) jest wliczony do
„długości nazwy”, dlatego długość nazwy zmiennej „TStart” (podobnie jak „TStart\0”)
wynosi 7.
Blok danych
Blok danych rozpoczyna nazwa zmiennej (np. A, Tinterval). Należy wczytywać liczbę
bajtów przedstawioną w części „Długość nazwy” (nie zapominając, że ostatni bajt w
ciągu to „\0”, jeśli jest to istotne w stosowanym języku programowania).
Pozostała część bloku danych to rzeczywiste dane, dlatego należy wczytać liczbę
wartości przedstawioną w części nagłówka „Liczba wartości”. Należy pamiętać, aby
uwzględnić wielkość każdej wartości, zgodnie z opisem części nagłówka „Format
danych”.
Dane dotyczące kanału w zmiennych takich jak A i B, np. wartość napięcia, są
przechowywane jako 32-bitowe dane zmiennoprzecinkowe pojedynczej precyzji.
Wartości czasowe, takie jak Tstart, Tinterval i T są przechowywane jako 64-bitowe
dane zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji. Wartość Długość jest przechowywana
w postaci 32-bitowych danych typu integer.
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6.1.2

Menu

Menu Ustawienia początkowe
Lokalizacja:

Plik > Ustawienia początkowe

Cel:

załadowanie, zapisanie i przywrócenie ustawień początkowych programu
PicoScope 6

Zapisz ustawienia początkowe. Zapisuje bieżące ustawienia, które można wczytać
przy następnym uruchomieniu, wybierając polecenie Załaduj ustawienia
początkowe. Program PicoScope 6 zapamiętuje ustawienia między kolejnymi sesjami.
Załaduj ustawienia początkowe. Przywraca ustawienia utworzone za
pośrednictwem polecenia Zapisz ustawienia początkowe.
Resetuj ustawienia początkowe. Usuwa ustawienia początkowe utworzone za
pośrednictwem polecenia Zapisz ustawienia początkowe i przywraca domyślne
ustawienia instalacji.
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Menu Edytuj
Lokalizacja:

Pasek menu > Edytuj

Cel:

dostęp do funkcji związanych ze schowkiem i edytowaniem notatek

Kopiuj jako obraz. Kopiuje aktywny widok do schowka w postaci mapy bitowej.
Obraz można następnie wkleić do dowolnej aplikacji obsługującej obrazy w formacie
mapy bitowej.
Kopiuj jako tekst. Kopiuje do schowka dane z aktywnego widoku w postaci tekstu.
Dane można wkleić do arkusza lub innej aplikacji. Format tekstu jest taki sam, jak
format używany w oknie dialogowym Zapisz jako po wybraniu formatu .txt.
Kopiuj całe okno jako obraz. Kopiuje do schowka obraz okna programu PicoScope.
Polecenie jest rozwiązaniem alternatywnym do skrótu klawiszowego Alt + PrtScn,
przeznaczonym dla użytkowników laptopów bez klawisza PrtScn. Obraz można wkleić
w dowolnej aplikacji z funkcją wyświetlania obrazów, np. w edytorze tekstów lub
programie do składu komputerowego.
Notatki. Otwiera obszar Notatki w dolnej części okna programu PicoScope. W tym
obszarze można wpisać lub wkleić własne notatki.
Szczegóły. [Tylko oprogramowanie PicoScope Automotive] Otwiera okno dialogowe
Szczegóły pojazdów, które umożliwia wprowadzenie szczegółowych danych
testowanego pojazdu.
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6.2.1

Menu

Obszar Uwagi
Lokalizacja:

Edytuj > Notatki

Cel:

zapewnienie użytkownikowi pola tekstowego do wpisywania notatek

Obszar Uwagi można wyświetlać w dolnej części okna programu PicoScope.
Umożliwia wprowadzenie dowolnego tekstu. Można również skopiować tekst z innego
programu i wkleić go w tym miejscu.

6.2.2
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Okno dialogowe Szczegóły pojazdów (tylko PicoScope Automotive)
Lokalizacja:

Edytuj > Szczegóły
Plik > Zapisz

Cel:

baza danych pojazdów na bieżąco aktualizująca dane klientów
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Menu Widoki
Lokalizacja:

Pasek menu > Widoki, lub kliknij
prawym przyciskiem myszy w
widoku

Cel:

sterowanie układem bieżącego
widoku — prostokątnym obszarem
w oknie programu PicoScope, w
którym jest wyświetlany oscyloskop,
widmo lub dane innego rodzaju

Zawartość menu Widoki może się różnić w
zależności od miejsca kliknięcia oraz liczby
otwartych poglądów. Jeśli w bieżącym widoku
znajduje się Tabela pomiarów, zostanie wyświetlone
połączone menu Pomiary i menu Widoki.
Dodaj widok:
Dodaje wybrany widok (oscyloskop, XY lub
widmo). W trybie automatycznego układu
siatki (ustawienie domyślne) program
PicoScope modyfikuje układ siatki, aby zwolnić
obszar dla nowego widoku (maks. cztery
widoki). Każdy następny widok jest dodawany
jako karta w istniejącym wzierniku. W
przypadku ustawienia stałego układu siatki
program PicoScope nie będzie go
modyfikować.

Widok pomocniczy:

(Tylko oscyloskopy sygnałów mieszanych) Niezależne
włączanie i wyłączanie widoku analogowego i widoku
cyfrowego.

Zmień nazwę widoku:

Zmienia standardową etykietę „Oscyloskop” lub „Widmo” na
nazwę określoną przez użytkownika.

Zamknij widok:

Usuwa widok z okna programu PicoScope. W trybie
automatycznego układu siatki (ustawienie domyślne)
program PicoScope modyfikuje układ siatki, aby optymalnie
wykorzystać pozostający obszar. W przypadku ustawienia
stałego układu siatki (pozycja Stały układ siatki) program
PicoScope nie będzie go modyfikować.

Kanały:

Pozwala wybrać kanały wyświetlane w bieżącym widoku. Po
utworzeniu w każdym widoku wyświetlane są wszystkie
kanały, ale można je włączać i wyłączać za pomocą tego
polecenia. Do wyświetlania dostępne są tylko aktywne
kanały wejściowe (dla których nie wybrano ustawienia
„Wył.” w pasku narzędzi konfiguracji kanałów). W menu
kanałów wyszczególniono także kanały matematyczne i
przebiegi odniesienia. W każdym widoku można wybrać
maksymalnie 8 kanałów.
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Menu
Oś X:

Pozwala wybrać dowolny kanał wyświetlany na osi X.
Domyślnym ustawieniem osi X jest wyświetlanie czasu. W
przypadku wyboru kanału wejściowego, widok oscyloskopu
zostanie zastąpiony widokiem XY, w którym sygnały
wejściowe są nanoszone jeden nad drugim. Szybszym
sposobem utworzenia widoku XY jest skorzystanie z
polecenia Dodaj widok (patrz powyżej).

Układ siatki:

Domyślnym ustawieniem układu siatki jest „Automatyczne”,
w którym PicoScope automatycznie rozmieszcza widoki w
siatce. Można także wybrać jeden ze standardowych
układów siatki lub utworzyć siatkę użytkownika, która
zostanie zachowana w programie PicoScope po dodaniu lub
usunięciu widoków.

Organizuj układ siatki: Dostosowuje układ siatki do liczby widoków. Przenosi
wszystkie widoki z zakładkami do pustych wzierników.
Zastępuje poprzedni wybór układu siatki.
Resetuj wielkości widoków:
W przypadku zmiany wielkości dowolnego widoku poprzez
przeciągnięcie pionowego lub poziomego paska separatora
między wziernikami, opcja ta powoduje przywrócenie
pierwotnych wielkości wszystkich wzierników.
Przenieś widok do:

Przenosi widok do określonego wziernika. Ten sam efekt
można osiągnąć, przeciągają widok za nazwę zakładki i
upuszczając w nowym wzierniku. Patrz sekcja Jak przenieść
widok.

Ułóż widoki:

Przenosi widoki do osobnych wzierników, jeśli w jednym
wzierniku znajduje się wiele widoków.

Automatyczne dopasowanie osi:
Skaluje i przesuwa wszystkie ślady, aby wypełnić widok i
uniknąć nakładania.
Resetuj układ widoku: Przywraca wartości domyślne współczynnika skali i
przesunięcia wybranego widoku.
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Pokaż ustawienia:

Wyświetla arkusz właściwości z ustawieniami oscyloskopu,
które są zwykle ukryte.

Przebiegi odniesienia:

Kopiuje jeden z dostępnych kanałów do nowego przebiegu
odniesienia i dodaje go do widoku.

Maski:

Pozwala wybrać wyświetlane maski (patrz sekcja Test
ograniczenia maską).

Dodaj pomiar:
Edytuj pomiar:
Usuń pomiar:

Patrz sekcja Menu Pomiary.
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Okno dialogowe Siatka użytkownika
Lokalizacja:

kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze widoku > Menu widoku
> Układ siatki > Ustaw wygląd...
lub pozycja Widoki > Układ siatki

Cel:

zapewnienie innych opcji układu, jeśli sekcja Układ siatki w menu
widoku nie zawiera układu odpowiedniego dla użytkownika

Siatka widoków może składać się z dowolnej liczby wierszy i kolumn, maks. 4 na 4.
Widoki można następnie przeciągać do różnych lokalizacji w siatce.
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6.4

Menu

Menu Pomiary
Lokalizacja:

Pasek menu > Pomiary

Cel:

sterowanie tabelą pomiarów

Dodaj pomiar. Dodaje wiersz do tabeli pomiarów i okno dialogowe
Edytuj pomiar. Przycisk ten znajduje się także w pasku narzędzi Pomiary.
Edytuj pomiar. Wyświetla okno dialogowe Edytuj pomiar. Przycisk ten
znajduje się w pasku narzędzi Pomiary. Pomiar można także edytować,
klikając dwukrotnie wiersz tabeli pomiarów.
Usuń pomiar. Usuwa zaznaczony wiersz z tabeli pomiarów. Przycisk ten
znajduje się także w pasku narzędzi pomiarów.
Wielkość czcionki siatki. Pozwala skonfigurować wielkość czcionki
pozycji w tabeli pomiarów.
Automatyczna szerokość kolumny. Gdy przycisk jest wciśnięty,
kolumny tabeli pomiarów będę dopasowywać się do zawartości przy
każdej zmianie. Kliknij ponownie, aby zwolnić przycisk.
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Okno dialogowe Dodaj / Edytuj pomiar
Lokalizacja:

Pasek narzędzi Pomiary >
Przycisk Dodaj pomiar lub
Edytuj
pomiar
Menu Widoki >
Przycisk Dodaj pomiar lub
Edytuj pomiar
Kliknij dwukrotnie wartość z pomiaru w tabeli pomiarów

Cel:

umożliwia dodawanie pomiaru przebiegu do wybranego widoku lub
edytowanie istniejącego pomiaru

Program PicoScope automatycznie odświeża pomiar po każdej aktualizacji przebiegu.
Jeśli jest to pierwszy pomiar dla danego widoku, program PicoScope utworzy nową
tabelę pomiarów, aby wyświetlić pomiar; w przeciwnym wypadku doda nowy pomiar w
dolnej części istniejącej tabeli.
Kanał

Określenie kanałów oscyloskopu do przeprowadzenia pomiaru.

Typ

Program PicoScope wykonywanie obliczeń z szerokim zakresem
pomiarów dla przebiegów. Patrz Pomiary oscyloskopu (w
przypadku widoku oscyloskopu) lub Pomiary widma (w przypadku
widoku widma).

Sekcja

Pomiar całego śladu, tylko na odcinku między linijkami, lub w
stosownych przypadkach jednego cyklu oznaczonego przez jedną z
linijek.

Zaawansowane

Dostęp do zaawansowanych ustawień pomiarów.
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Menu

Zaawansowane ustawienia pomiarów
Lokalizacja:

Okno dialogowe Dodaj pomiar lub Edytuj pomiar >
Zaawansowane

Cel:

dostosowanie parametrów niektórych pomiarów, takich jak filtrowanie i
analiza widma

Próg

Niektóre pomiary, takie jak Czas narastania i Czas opadania,
można przeprowadzić z użyciem różnych wartości progowych. W
tym miejscu należy wybrać odpowiednie z nich. Porównując
czas narastania i opadania ze specyfikacjami producenta, należy
stosować takie same wartości progowe dla wszystkich
pomiarów.

Span widma

Podczas pomiaru parametrów związanych z pikiem, np.
„Częstotliwość przy piku” w widoku widma, program PicoScope
może wyszukać pik w bliskiej odległości od wyznaczonego
położenia linijki. Dzięki tej opcji program PicoScope może
określić liczbę przedziałów częstotliwości do przeszukania.
Wartością domyślną jest 5 — program PicoScope przeszukuje od
2 przedziałów powyżej do 2 przedziałów poniżej częstotliwości
linijki, co daje łącznie 5 przedziałów wraz z częstotliwością
linijki.
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Kontrola filtrowania Program PicoScope pozwala przefiltrować statystyki przy użyciu
filtru dolnoprzepustowego, zapewniając większą stabilność i
dokładność pomiarów. Opcja filtrowania nie jest dostępna dla
wszystkich typów pomiarów.
Uaktywnij filtr — zaznacz pole, aby włączyć filtrowanie
dolnoprzepustowe (jeśli opcja jest dostępna). Symbol „F” jest
wyświetlany po nazwie pomiaru w tabeli pomiarów.
Automatyczne — zaznacz pole, aby automatycznie ustawić
właściwości filtru dolnoprzepustowego
Częstotliwość
odcięcia

Częstotliwość odcięcia filtru dostosowana do szybkości pomiaru.
Zakres: Od 0 do 0,5.

Wielkość filtru

Liczba próbek użytych do budowy filtra

Kontrola
harmonicznych

Te opcje dotyczą pomiarów zniekształcenia w widoku widma.
Można określić harmoniczną używaną do pomiarów przez
program PicoScope.

Najwyższa
składowa
harmoniczna
Zakres
wyszukiwania

Najwyższa składowa harmoniczne uwzględniana przy obliczaniu
mocy zakłóceń

Podstawa szumu
harmonicznego

Poziom w dB, powyżej którego szczytowe wartości sygnału będą
liczone jako składowe harmoniczne

Liczba przedziałów częstotliwości do przeszukania
(wyśrodkowane na oczekiwanej częstotliwości) podczas
wyszukiwania szczytu składowych harmonicznych

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ps w.pl r41

58

6.5

Menu

Menu Narzędzia
Lokalizacja:

Pasek menu > Narzędzia

Cel:

zapewnienie dostępu do różnych narzędzi do analizy sygnałów

Sondy użytkownika: Pozwala utworzyć nowe sondy oraz skopiować,
usunąć, przenieść i edytować istniejące.
Kanały funkcyjne: Umożliwia dodawanie lub edytowanie kanału, który jest
funkcją matematyczną jednego lub większej liczby kanałów.
Przebiegi odniesienia: Pozwala tworzyć, wczytywać lub zapisywać kanał
jako kopię istniejącego kanału.
Dekodowanie szeregowe: Umożliwia dekodowanie i wyświetlanie
zawartości strumienia danych szeregowych, np. magistrali CAN.
Alarmy: Pozwala wyznaczyć czynności podejmowane przy określonych
zdarzeniach.
Maski: Umożliwia przeprowadzenie testu ograniczenia maską na przebiegu.
Test pozwala wykryć, kiedy przebieg jest niezgodny z określonym kształtem.
Rejestrator makr: Zapisuje często używane sekwencje operacji.
Ustawienia: Pozwala skonfigurować różne opcje sterujące działaniem
programu PicoScope.
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Okno dialogowe Sondy użytkownika
Lokalizacja:

Narzędzia > Sondy użytkownika
lub kliknij przycisk Opcje kanału:

Cel:

ustawienie wstępnie zdefiniowanych sond i skonfigurowanie sond
użytkownika

Wybór sond może różnić się w zależności od używanej wersji oprogramowania
PicoScope.
Objaśnienia dotyczące listy sond
Wszystkie sondy obsługiwane przez program PicoScope zostały podzielone na trzy
główne grupy: Wbudowane, Biblioteka i Załadowane. Lista sond zostaje
zachowana między sesjami, dlatego sondy użytkownika pozostają w programie
PicoScope do momentu usunięcia przez użytkownika.
Sondy wbudowane. Sondy wbudowane są dostarczane przez Pico Technology i nie
zmieniają się, do momentu pobrania autoryzowanych aktualizacji z serwera firmy.
W ramach zabezpieczeń program PicoScope uniemożliwia użytkownikowi
edytowanie lub usuwanie tych sond. Aby zmodyfikować jedną z nich, należy
skopiować ją do biblioteki, klikając przycisk Powiel, a następnie edytować kopię w
bibliotece.
Sondy z biblioteki. Są to sondy utworzone przez użytkownika przy użyciu
dowolnej metody opisanej w tym temacie. Można edytować, usuwać lub powielać
dowolne sondy z tej grupy, klikając odpowiedni przycisk w oknie dialogowym.
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Menu
Sondy załadowane. Sondy z otwartych plików danych PicoScope (.psdata) lub
plików ustawień (.pssettings) są wyświetlane w tym miejscu, do czasu
skopiowania do biblioteki. Nie można bezpośrednio edytować ani usuwać tych sond.
Można kliknąć przycisk Powiel, aby skopiować je do biblioteki, gdzie mogą być
edytowane. Można także zaimportować sondy z zakresów użytkownika zapisanych
w plikach .psd i .pss PicoScope 5. Nie zapewniają one jednak wszystkich funkcji
dostępnych w programie PicoScope 6. (Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz
„Uaktualnianie z wersji PicoScope 5”).
Dodawanie nowej sondy do biblioteki
Nową sondę można utworzyć na trzy różne sposoby:
1. Korzystając z przycisku Powiel, jak opisano powyżej.
2. Klikając przycisk Nowa sonda..., aby zdefiniować nową sondę.
3. Klikając przycisk Importuj, aby załadować definicję sondy z pliku *.psprobe i
dodać ją do biblioteki. Pliki te są zwykle dostarczane przez Pico, ale można również
tworzyć własne, definiując nową sondą, a następnie klikając przycisk Eksportuj.
W przypadku metod 2 i 3 zostaje uruchomiony Kreator sond użytkownika, który
przeprowadza użytkownika przez proces definiowania sond.

6.5.1.1

Kreator sond użytkownika
Lokalizacja:

Okno dialogowe Sondy użytkownika > Nowa sonda

Cel:

zdefiniowanie sond użytkownika i skonfigurowanie zakresu użytkownika

Pierwszym wyświetlanym w serii oknem dialogowym jest okno Utwórz nową sondę
użytkownika lub Edytuj istniejącą sondę użytkownika.
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Okno dialogowe Utwórz nową sondę użytkownika

Lokalizacja:

Okno dialogowe Sondy użytkownika > Nowa sonda

Cel:

wprowadzenie do procesu tworzenia nowej sondy użytkownika

Jak korzystać z tego okna dialogowego
Kliknij przycisk Następny, aby przejść do okna dialogowego Jednostki wyjściowe
sondy.
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Menu
Okno dialogowe Edytuj istniejącą sondę użytkownika

Lokalizacja:

Okno dialogowe Sondy użytkownika > Edytuj

Cel:

wprowadzenie do procesu edytowania istniejącej sondy użytkownika

Jak korzystać z tego okna dialogowego
Kliknij przycisk Następny, aby przejść do okna dialogowego Jednostki wyjściowe
sondy, które umożliwia edytowanie sondy użytkownika.
Kliknij polecenie Skocz do..., jeśli podstawowe właściwości sondy użytkownika zostały
już skonfigurowane i chcesz ręcznie dodać lub zmienić zakres.
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Okno dialogowe Jednostki wyjściowe sondy

Lokalizacja:

Okno dialogowe Utwórz nową sondę użytkownika > Następny

Cel:

wybór jednostek, które program PicoScope będzie używać do
wyświetlania danych wyjściowych sondy użytkownika

Jak korzystać z tego okna dialogowego
Aby wybrać standardową jednostkę układu SI, kliknij opcję Użyj standardowych
jednostek z listy i wybierz pozycję z listy.
Aby wprowadzić jednostkę użytkownika, kliknij opcję Użyj jednostki użytkownika
zdefiniowanej poniżej i wpisz nazwę jednostki oraz symbol.
Kliknij przycisk Następny, aby przejść do okna dialogowego Metoda skalowania.
Kliknij przycisk Cofnij, aby powrócić do okna dialogowego Utwórz nową sondę
użytkownika, w przypadku tworzenia nowej sondy, lub okna dialogowego Edytuj
istniejącą sondę użytkownika, w przypadku edytowania istniejącej sondy.
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6.5.1.1.4

Menu
Okno dialogowe Metoda skalowania

Lokalizacja:

Okno dialogowe Jednostki wyjściowe sondy > Następny

Cel:

określenie charakterystyki stosowanej przez program PicoScope do
konwersji napięcia wyjściowego sondy użytkownika do pomiaru na
ekranie

Jak korzystać z tego okna dialogowego
Jeśli skalowanie lub przesunięcie nie jest konieczne, kliknij przycisk Nie skaluj
danych.
Jeśli sonda wymaga zastosowania funkcji skalowania liniowego, kliknij przycisk
Użyj liniowego wyrażenia matematycznego i wprowadź gradient (inaczej
współczynnik skali) m i przesunięcie c w równaniu y = mx + c, gdzie y to wartość
wyświetlana, a x to napięcia wyjściowe sondy.
Aby zastosować funkcję nieliniową do danych wyjściowych sondy, zaznacz opcję
Użyj tabeli..., a następnie kliknij przycisk Twórz tabelę..., aby utworzyć nową
tabelę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Skalowanie tabeli.
Kliknij przycisk Następny, aby przejść do okna dialogowego Ustalanie zakresów.
Kliknij przycisk Cofnij, aby powrócić do okna dialogowego Jednostki wyjściowe
sondy.
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Okno dialogowe Skalowanie tabeli

Lokalizacja:

Cel:

Okno dialogowe Metoda skalowania > Twórz tabelę lub Edytuj
tabelę...
utworzenie tabeli do kalibracji sondy użytkownika

Edytowanie tabeli
W pierwszej kolejności wybierz odpowiednie wartości z rozwijanych list Jednostki
wejściowe i Jednostki skalowalne. Na przykład, jeśli sonda użytkownika jest
miernikiem cęgowym o sygnale wyjściowym równym jednemu miniwoltowi na amper
w zakresie od -600 do +600 amperów w pozycji Jednostki wejściowe wybierz
miliwolty, a w pozycji Jednostki wyjściowe ustaw ampery.
Następnie wprowadź dane w tabeli skalowania. Kliknij pierwszą pustą komórkę w
górnej części tabeli i wpisz „-600”, a następnie naciśnij klawisz Tab i wpisz „-600”.
Aby wprowadzić kolejną parę wartości, naciśnij ponownie klawisz Tab, by rozpocząć
nowy wiersz. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze tabeli, aby
wyświetlić bardziej szczegółowe menu opcji, jak pokazano na rysunku. W powyższym
przykładzie wprowadzono nieznacznie nieliniową odpowiedź; w przypadku odpowiedzi
liniowych można w łatwiejszy sposób skorzystać z opcji liniowy w oknie dialogowym
Metoda skalowania.
Import../Eksport..
Korzystając z przycisków Import.. i Eksport.. można zapełnić tabelę danymi z plików
rozdzielanych przecinkami lub tabulatorami i zapisać tabelę w nowym pliku.
Zakończenie
Po kliknięciu przycisku OK lub Anuluj zostanie ponownie wyświetlone okno dialogowe
Metoda skalowania.
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6.5.1.1.5

Menu
Okno dialogowe Ustalanie zakresów

Lokalizacja:
Cel:

Okno dialogowe Metoda skalowania > Następny
nadpisanie funkcji automatycznego tworzenia zakresu przez program
PicoScope dla sond użytkownika. W większości przypadków wystarcza
procedura automatyczna.

Jak korzystać z tego okna dialogowego
W przypadku zaznaczenia opcji Pozwól oprogramowaniu automatycznie
dostrajać zakresy wejściowe, oraz kliknięcia przycisku Następny zostanie
wyświetlone okno dialogowe Identyfikacja sondy użytkownika. Funkcja
autoskalowania programu PicoScope doskonale sprawdza się doskonale dla
większości zastosowań.
W przypadku zaznaczenia opcji Dostosuję zakresy sondy ręcznie, i kliknięcia
przycisku Następny zostanie wyświetlone okno dialogowe Ręczne ustawienie
zakresów.
Kliknij przycisk Cofnij, aby powrócić do okna dialogowego Metoda skalowania.
Czym jest autoskalowanie?
Po zaznaczeniu funkcji autoskalowania pogram PicoScope nieprzerwanie monitoruje
sygnał wejściowy i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje zakres, aby wyświetlać
sygnał z maksymalną rozdzielczością. Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich
standardowych zakresów i można jej używać z zakresami niestandardowymi, tylko w
przypadku zaznaczenia opcji Pozwól oprogramowaniu automatycznie dostrajać
zakresy w tym oknie dialogowym.

psw.pl r41

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika PicoScope 6
6.5.1.1.6

67

Okno dialogowe Ręczne ustawienie zakresów

Lokalizacja:

Okno dialogowe Ustalanie zakresów > Zaawansowane >
Następny

Cel:

ręczne tworzenie zakresów dla sondy użytkownika

Jak korzystać z tego okna dialogowego
Aby program utworzył wiele zakresów dla wybranego urządzenia, wystarczy kliknąć
przycisk Generuj zakresy automatycznie. Zostanie utworzona taka sama lista
zakresów, która mogłaby powstać w przypadku wyboru opcji Pozwól
oprogramowaniu automatycznie dostrajać zakresy wejściowe w poprzednim
oknie. Po wybraniu zakresu, na schemacie pod listą zostanie wyświetlony stosunek
zakresu wejściowego do skalowalnego — został on szczegółowo objaśniony w sekcji
Okno dialogowe Edytuj zakres. Można następnie edytować zakresy, klikając przycisk
Edytuj, jak również dodać nowy zakres, klikając przycisk Nowy zakres. W obu
przypadkach po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj
zakres.
Kliknij przycisk Następny, aby przejść do okna dialogowego Metoda filtracji.
Kliknij przycisk Cofnij, aby powrócić do okna dialogowego Ustalanie zakresów.
Korzystanie z nowego zakresu użytkownika
Nowo utworzony zakres
użytkownika będzie wyświetlany
na rozwijanej liście zakresów na
pasku narzędzi kanałów w
następujący sposób:
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6.5.1.1.6.1

Menu
Okno dialogowe Edytuj zakres

Lokalizacja:

Okno dialogowe Ręczne ustawienie zakresów > Edytuj lub Nowy
zakres

Cel:

ręczne edytowanie zakresu sondy użytkownika

Tryb automatyczny
W przypadku zaznaczenia przycisku radiowego „dopasowania automatycznego”
program automatycznie określi najlepszy zakres wejściowy dla urządzenia w
momencie zmiany wartości w obszarze Skalowane limity zakresu. Jest to najlepsze
ustawienie dla prawie wszystkich zakresów. Określ wartości minimalne i maksymalne
w obszarze Skalowane limity zakresu, które mają być wyświetlane na osi pionowej
w widoku oscyloskopu.
Tryb stałego zakresu
Po naciśnięciu przycisku radiowego „Użyj zakresu wejściowego tego urządzenia” i
zaznaczeniu zakresu wejściowego w rozwijanym menu, programu PicoScope będzie
używał tego zakresu dla wszystkich skalowanych limitów zakresu. Ustaw górne i dolne
limity skalowane, które mają być wyświetlane w górnej i dolnej części osi poziomej w
widoku oscyloskopu w programie PicoScope.
Co to jest zakres wejściowy?
Zakres wejściowy to zakres sygnału (zwykle wyrażony w woltach) w kanale
wejściowym urządzenia. Zakres skalowany powinien być w możliwie największym
stopniu dopasowany do niego, aby w pełni wykorzystać rozdzielczość oscyloskopu.
Co to jest zakres skalowany?
Zakres skalowany to zakres wyświetlany na osi pionowej w widoku oscyloskopu po
wybraniu sondy.
Skalowanie, które wybrano na stronie Metoda skalowania określa stosunek między
zakresem wejściowym i skalowanym. W tym oknie dialogowym można konfigurować
zakresy wyświetlania danych w widoku oscyloskopu.
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Pasek konfiguracji zakresu
Na schemacie w dolnej części okna dialogowego wyświetlany jest stopień dopasowania
zakresu wejściowego urządzenia do zakresu skalowanego.

• Kolor zielony — część zakresu wejściowego wykorzystana w zakresie
skalowanym. Powinna być możliwie największa, aby w maksymalnym stopniu
wykorzystać rozdzielczość urządzenia.
• Kolor niebieski — nieużywane obszary zakresu wejściowego. Wskazuje
niewykorzystany obszar rozdzielczości.
• Kolor szary — obszary zakresu skalowanego pozostające poza zakresem
wejściowym. Obszary te pozostaną pozostanie niewykorzystane na wykresie.
Pasek konfiguracji zakresów może nie odzwierciedlać tych obszarów w sposób
dokładny w przypadku zastosowania funkcji skalowania nieliniowego, dlatego
należy zawsze przetestować skalowane limity zakresu w widoku oscyloskopu.
Karta Zaawansowane
Zakończenie
Po kliknięciu przycisku OK lub Anuluj zostanie ponownie wyświetlone okno dialogowe
Ręczne ustawienie zakresów.
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6.5.1.1.6.2

Menu
Okno dialogowe Edytuj zakres (karta Zaawansowane)

Lokalizacja:

Okno dialogowe Ręczne ustawienie zakresów > Edytuj lub Nowy
zakres > karta Zaawansowane

Cel:

konfiguracja zaawansowanych opcji sond użytkownika

Opcje te są przeznaczone do użytku fabrycznego i zaleca się, aby pozostały
niezmienione.
Zakończenie
Po kliknięciu przycisku OK lub Anuluj zostanie ponownie wyświetlone okno dialogowe
Ręczne ustawienie zakresów.
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Okno dialogowe Metoda filtracji

Lokalizacja:

Okno dialogowe Ręczne ustawienie zakresów > Następny

Cel:

ustawienie opcji filtrowania dolnoprzepustowego dla danej sondy
użytkownika

Wynik operacji przeprowadzonej w tym oknie dialogowym jest taki sam, jak w
przypadku włączenia opcji Filtrowanie dolnoprzepustowe w oknie dialogowym Opcje
kanału. Operacja filtrowania zostanie przeprowadzona tylko wówczas, gdy podłączone
urządzenie obsługuje funkcję filtrowania.
Cofnij: Przechodzi do okna dialogowego Ręczne ustawienie zakresów
Następny: Przejście do okna dialogowego Identyfikacja sondy użytkownika
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6.5.1.1.8

Menu
Okno dialogowe Identyfikacja sondy użytkownika

Lokalizacja:

Okno dialogowe Ustalanie zakresów > Następny

Cel:

wprowadzanie tekstu w celu identyfikacji sondy użytkownika

Jak korzystać z tego okna dialogowego
Kliknij przycisk Cofnij, aby powrócić do okna dialogowego Metoda filtracji.
Nazwa sondy będzie wyświetlana na liście sond.
W aktualnej wersji oprogramowania funkcja opisu nie jest używana.
Wypełnij pola tekstowe i kliknij przycisk Następny, aby przejść do okna dialogowego
Zakończenie konfiguracji sondy użytkownika.
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Okno dialogowe Zakończenie konfiguracji sondy użytkownika

Lokalizacja:

okno dialogowe Identyfikacja sondy użytkownika > Następny

Cel:

komunikat zakończenia procedury konfiguracji sondy użytkownika

Jak korzystać z tego okna dialogowego
Kliknij przycisk Cofnij, aby powrócić do okna dialogowego Identyfikacja sondy
użytkownika.
Kliknij przycisk Zakończ, aby zaakceptować ustawienia sondy użytkownika i powrócić
do okna dialogowego Sondy użytkownika.
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6.5.2

Menu

Okno dialogowe Kanały matematyczne
Lokalizacja:

Narzędzia > Kanały funkcyjne

Cel:

tworzenie i edytowanie kanałów matematycznych, jak również
sterowanie kanałami. Są to kanały wirtualne, generowane przez funkcje
matematyczne kanałów wejściowych.

Lista kanałów
matematycznych

Głównym obszarem okna dialogowego Kanały
matematyczne jest lista kanałów matematycznych
zawierająca wszystkie wbudowane, załadowane i znajdujące się
w bibliotece kanały matematyczne. Aby określić, czy kanał
będzie wyświetlany w głównym oknie oprogramowania
PicoScope, kliknij odpowiednie pole wyboru i następnie OK. W
dowolnym widoku można wyświetlać maksymalnie 8 kanałów, w
tym kanały wejściowe i matematyczne. W przypadku próby
uruchomienia 9. kanału oprogramowanie PicoScope otworzy
nowy widok.
Wbudowany: kanały matematyczne zdefiniowane przez
PicoScope bez możliwości modyfikacji
Biblioteka: kanały matematyczne z biblioteki są definiowane
przez użytkownika za pomocą przycisku Utwórz, Powiel lub
Edytuj, bądź też ładowane z użyciem przycisku Importuj
Załadowane: kanały matematyczne znajdujące się we
wszystkich ustawieniach lub plikach danych oprogramowania
PicoScope

Twórz
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Otwiera Kreatora kanału matematycznego, który prowadzi
użytkownika przez proces tworzenia lub edytowania kanału
matematycznego. Nowy kanał będzie wyświetlany na liście
kanałów matematycznych w pozycji „Biblioteka”.
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Edytuj

Otwiera Kreatora kanału matematycznego, umożliwiając
edytowanie wybranego kanału matematycznego. Najpierw należy
wybrać kanał w sekcji Biblioteka zawierającej listę kanałów
matematycznych. Jeśli kanał, który ma być edytowany,
znajduje się w sekcji Wbudowany lub Załadowane, należy w
pierwszej kolejności skopiować go do sekcji Biblioteka, klikając
przycisk Powiel, a następnie zaznaczyć i kliknąć przycisk
Edytuj.

Usuń

Trwale usuwa wybrany kanał matematyczny. Można usuwać
tylko kanały z sekcji Biblioteka.

Powiel

Tworzy kopię wybranego kanału matematycznego. Kopia zostaje
umieszczona w sekcji Biblioteka, gdzie można go edytować,
klikając przycisk Edytuj.

Importuj

Otwiera plik kanału matematycznego .psmaths i umieszcza
zawarte w nim kanały w sekcji Biblioteka.

Eksportuj

Zapisuje wszystkie kanały matematyczne z sekcji Biblioteka w
nowym pliku .psmaths.
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6.5.2.1

Menu
Kreator kanałów matematycznych
Lokalizacja:

Pasek narzędzi konfiguracji kanałów > przycisk Kanały
matematyczne

Cel:

tworzenie i edytowanie kanałów matematycznych, jak również
sterowanie kanałami. Są to kanały wirtualne, generowane przez funkcje
matematyczne kanałów wejściowych.

1. Wprowadzenie

2. Równanie

3. Nazwa kanału

4. Jednostki i zakres

5. Zakończenie
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Okno dialogowe wprowadzenia w Kreatorze kanałów matematycznych

Lokalizacja:

Okno dialogowe Kanały matematyczne > Twórz (jeśli nie
zaznaczono pola wyboru „Nie pokazuj więcej tej strony”)

Cel:

wprowadzenie do Kreatora kanałów matematycznych
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6.5.2.1.2

Menu
Okno dialogowe równania w Kreatorze kanałów matematycznych

Lokalizacja:

Kreator kanałów matematycznych

Cel:

wprowadzenie lub edytowanie równania kanału matematycznego.
Równanie można wpisać bezpośrednio w polu równania lub klikając
przyciski na kalkulatorze, aby program wprowadził odpowiednie
symbole. Czerwony wskaźnik błędu
pojawia się z prawej strony pola
równania, jeśli równanie zawiera błąd składniowy.

Widok podstawowy

Okno równania w Kreatorze kanałów matematycznych, widok
podstawowy

Podstawowe przyciski
Przycisk

Równanie

+

Opis
Wyczyść równanie. Usuwa całą zawartość pola
równania.
Wyczyść. Usuwa pojedynczy znak z lewej strony
kursora.
Dodaj

-

Odejmij (lub minus)

*

Pomnóż

/

Podziel

A....D

Kanały wejściowe. Liczba przycisków różni się w
zależności liczby kanałów dostępnych w danym
oscyloskopie.
Pozostałe argumenty operacji. Wyświetla
rozwijaną listę dostępnych danych wejściowych dla
równania, w tym przebiegi odniesienia i czas.
Nawiasy. Wyrażenia w nawiasach będą
przetwarzane przed wyrażeniami po obu ich
stronach.

...
{...}, T

(...)
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Widok zaawansowany
Po kliknięciu przycisku Zaawansowane zostaje wyświetlone więcej przycisków
funkcyjnych, w tym funkcje trygonometryczne i logarytmy.

Okno dialogowe równania w Kreatorze kanału matematycznego, widok
zaawansowany

Przyciski zaawansowane
Przycisk

Równanie
sqrt()

Opis
Pierwiastek kwadratowy

^

Potęga. Podnoszenie x do potęgi y.

ln()

Logarytm naturalny

abs()

Wartość bezwzględna

freq()

Częstotliwość. Obliczona w hercach.

norm()

Normalizuj. Program PicoScope oblicza minimalne
i maksymalne wartości argumentu w czasie
przechwytywania, a następnie skaluje i przesuwa
argument, dopasowując go do zakresu jednostek
[0, + 1].
Wykładnik naturalny. Podniesienie e, podstawy
logarytmu naturalnego, do potęgi x.
Logarytm. Logarytm dziesiętny.

exp()
log()
derivative()

integral()
min()
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Pochodna. Obliczana w stosunku do osi x.
Uwaga: pochodna próbkowanego sygnału zawiera
dużą ilość szumów, dlatego wskazane jest
stosowanie cyfrowego filtrowania
dolnoprzepustowego we wszystkich kanałach
zapewniających dane wejściowe dla tej funkcji.
Całka. Względem osi x.
Wartość minimalna. Wykrywanie ujemnych
wartości szczytowych we wszystkich poprzednich
przebiegach.
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Menu
max()

sin()

Wartość maksymalne. Wykrywanie dodatnich
wartości szczytowych we wszystkich poprzednich
przebiegach.
Średnia. Średnia arytmetyczna ze wszystkich
poprzednich przebiegów.
Wykrywanie wartości szczytowych. Wyświetla
zakres od wartości maksymalnej ze wszystkich
poprzednich przebiegów.
Pi. Stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Odwrotność. Zmienia przyciski sin, cos i tan na
asin, acos i atan.
Sinus. Argument jest wyrażony w radianach.

cos()

Cosinus. Argument jest wyrażony w radianach.

tan()

Tangens. Argument jest wyrażony w radianach.

0..9

Od 0 do 9. Cyfry.

.

Przecinek dziesiętny

E

Wykładnik. aEb oznacza a × 10b.

average()
peak()
pi

...

Dodatkowe funkcje
Niektóre funkcje równania można wprowadzić tylko, korzystając z pola równania.
Funkcje hiperboliczne. Można wprowadzić operatory sinh(), cosh() i tanh(), aby
uzyskać funkcje hiperboliczne.
Funkcja signum. Operator Sign() powoduje przywrócenie znaku wartości
wejściowej. Wynik wynosi +1, gdy wartość wejściowa jest dodatnia, -1, gdy wartość
wejściowa jest ujemna, i 0, gdy wartość wejściowa wynosi 0.
Przyspieszenie/opóźnienie. Dodaj [t] po nazwie kanału, aby przyspieszyć go o t
sekundy. Na przykład A[0,001] oznacza przyspieszenie kanału A o 1 milisekundę, a
A[-0,001] opóźnienie kanału A o 1 milisekundę.
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Okno dialogowe nazwy w Kreatorze kanałów matematycznych

Lokalizacja:

Kreator kanałów matematycznych

Cel:

wprowadzenie lub edytowanie nazwy i koloru kanału matematycznego

Nazwa kanału w programie PicoScope jest początkowo zapisem równania, ale można
ją dowolnie edytować. Nazwa ta będzie wyświetlana na liście kanałów w oknie
dialogowym Kanały matematyczne. Kolor śladu można wybrać z palety kolorów
standardowych dostępnych w rozwijanej liście lub klikając przycisk Użytkownika, aby
wybrać dowolny kolor obsługiwany w systemie Windows.
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Menu
Okno dialogowe jednostek i zakresu w Kreatorze kanałów matematycznych

Lokalizacja:

Kreator kanałów matematycznych

Cel:

określenie jednostek pomiarowych i zakresu wartości do wyświetlania
kanału matematycznego

Jednostki, Nazwa długa: Tylko do celów informacyjnych.
Jednostki, Nazwa skrócona: Format zapisu wyświetlany na osi pomiarowej w
widokach oscyloskopu i widma, w legendzie linijki i w tabeli pomiarów.
Zakres: W przypadku niezaznaczenia pola wyboru program PicoScope wybierze
najbardziej odpowiedni zakres dla osi pomiarowej. Aby skonfigurować niestandardowe
wartości skrajne na osi pomiarowej, zaznacz pole wyboru i wprowadź wartość
minimalną w polu Min. i maksymalną w polu Maks.
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Okno dialogowe zakończenia pracy w Kreatorze kanałów matematycznych

Lokalizacja:

Kreator kanałów matematycznych

Cel:

wyświetlenie ustawień nowo utworzonego lub edytowanego kanału
matematycznego

Cofnij. Kliknij ten przycisk, aby powrócić do poprzednich okien Kreatora kanału
matematycznego, jeśli chcesz zmienić dowolne ustawienia.
Zakończ. Kliknij ten przycisk, aby zaakceptować wyświetlone ustawienia i powrócić
do okna Kanały matematyczne. Aby wyświetlić nowy lub edytowany kanał w widoku
oscyloskopu lub widma, należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru na
liście kanałów. Kanały można zmienić później, klikając przycisk Kanały
matematyczne w pasku narzędzi konfiguracji kanałów.
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6.5.3

Menu

Okno dialogowe Przebiegi odniesienia
Lokalizacja:

Narzędzia > Przebiegi odniesienia

Cel:

tworzenie, edytowanie i regulacja przebiegów odniesienia będących
przechowywanymi kopiami kanałów wejściowych

Lista
przebiegów
odniesienia

Głównym obszarem okna dialogowego Przebiegi odniesienia jest
lista przebiegów odniesienia, zawierająca wszystkie dostępne
kanały wejściowe, wczytane przebiegi odniesienia oraz te znajdujące
się w bibliotece. Aby określić, czy kanał będzie wyświetlany w
głównym oknie programu PicoScope, kliknij odpowiednie pole
wyboru, a następnie przycisk OK. W każdym widoku można
wyświetlać maksymalnie 8 kanałów, w tym kanały wejściowe,
matematyczne i przebiegi odniesienia. W przypadku próby
uruchomienia 9. kanału program PicoScope otworzy nowy widok.
Dostępny: te kanały wejściowe mogą stanowić źródła przebiegów
odniesienia
Biblioteka: przebiegi odniesienia zdefiniowane przez użytkownika z
użyciem przycisku Powiel lub wczytane z użyciem przycisku Import
Wczytano: przebiegi odniesienia znajdujące się we wszystkich
wczytanych ustawieniach lub plikach danych programu PicoScope

Edytuj

psw.pl r41

Otwiera okno dialogowe edycji przebiegu odniesienia,
pozwalając edytować wybrany przebieg. W pierwszej kolejności
należy zaznaczyć przebiegu w sekcji Biblioteka na liście
przebiegów odniesienia. Jeśli kanał, który ma być edytowany,
znajduje się w sekcji Wczytano, należy w pierwszej kolejności
skopiować go do sekcji Biblioteka, klikając przycisk Powiel, a
następnie zaznaczyć i kliknąć przycisk Edytuj.
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Usuń

Trwale usuwa wybrany Przebieg odniesienia. Można usuwać tylko
przebiegi znajdujące się w sekcji Biblioteka.

Powiel

Tworzy kopię wybranego kanału wejściowego lub przebiegu
odniesienia. Kopia zostaje umieszczona w sekcji Biblioteka, skąd
można ją edytować, klikając przycisk Edytuj. Aby szybciej wykonać
tę samą czynność, kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku,
wybierz pozycję Przebiegi odniesienia, a następnie kliknij kanał,
który chcesz skopiować.

Import

Otwiera plik przebiegu odniesienia .psreference i umieszcza
zawarte w nim przebiegi w sekcji Biblioteka.

Eksport

Zapisuje wszystkie przebiegi odniesienia z sekcji Biblioteka w
nowym pliku .psreference lub .mat MATLAB 4.

Okno dialogowe Edytuj przebieg odniesienia
Lokalizacja:

Okno dialogowe Przebiegi odniesienia > Edytuj

Cel:

edytowanie nazwy i koloru przebiegu odniesienia

Nazwa.

Program PicoScope nadaje wstępnie nazwy przebiegów według źródłowego
kanału wejściowego, ale nazwę można zmienić na dowolną. W tym
przykładzie nadana nazwa to „sinus”. Nazwa ta będzie wyświetlana na liście
przebiegów w oknie dialogowym Przebiegi odniesienia.

Kolor:

Kolor śladu można wybrać z palety standardowych kolorów dostępnych w
rozwijanej liście lub klikając przycisk Użytkownika, aby wybrać dowolny
kolor obsługiwany przez system Windows.
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6.5.4

psw.pl r41

Menu

Okno dialogowe Dekodowanie szeregowe
Lokalizacja:

Narzędzia > Dekodowanie szeregowe

Cel:

wybór kanałów do dekodowania szeregowego oraz konfiguracja innych
opcji
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Okno dialogowe Alarmy
Lokalizacja:

Narzędzia > Alarmy

Cel:

zapewnienie dostępu do funkcji alarmów, określającej czynności
wykonywane w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń

Zdarzenie:

Pozwala wybrać zdarzenie, które wyzwoli alarm:
Pobieranie: moment przechwycenia przebiegu. Jeśli funkcja
wyzwalania jest włączona, opcja ta odpowiada zdarzeniu
wyzwalającemu. Dzięki temu można zapisać plik dla każdego
zdarzenia wyzwalającego.
Bufory pełne: moment, w którym liczba przebiegów w buforze
przebiegów osiąga wartość maksymalną.
Błąd maski: moment, w którym test ograniczenia maską kończy
się niepowodzeniem w przypadku dowolnego kanału.

(Lista czynności): Umożliwia dodanie czynności do tej listy poprzez kliknięcie
przycisku Dodaj. W momencie wystąpienia dowolnego z
wyznaczonych zdarzeń program PicoScope wykona wszystkie
czynności z listy w kolejności od góry do dołu.
UWAGA: Aby czynność została wykonana, musi być
zaznaczone odpowiednie pole wyboru.
Zastosuj:

Konfiguruje oscyloskop zgodnie z ustawieniami w tym oknie
dialogowym.

Dodaj:

Dodaje zdarzenie do listy Czynności. Możliwe zdarzenia:
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Menu
Sygnał: aktywuje urządzenie emitujące sygnały dźwiękowe
zintegrowane w komputerze. W komputerach 64-bitowych dźwięk
ten zostaje przekierowany do wyjścia słuchawkowego.
Odtwórz dźwięk: pozwala wybrać plik dźwiękowy .wav, który
będzie odtwarzany.
Zatrzymaj pobieranie: równoważne z naciśnięciem czerwonego
przycisku Zatrzymaj.
Ponów pobieranie: równoważne z naciśnięciu zielonego
przycisku Start. Używaj tylko w przypadku, gdy czynność
Zatrzymaj pobieranie znajduje się wcześniej na liście.
Uruchom wykonywalne: uruchamia określone pliki programowe
EXE, COM lub BAT. Po nazwie programu można wpisać zmienną %
file%, aby przekazać nazwę ostatniego zapisanego pliku jako
zmienną niezależną programu. Oprogramowanie PicoScope
zatrzyma przechwytywanie, gdy program jest uruchomiony i
wznowi je po zakończeniu jego pracy.
Zapisz bieżący bufor: zapisuje bieżący przebiegu z bufora w
postaci pliku .psdata, .pssettings, .csv lub .mat. Można użyć
zmiennej %buffer%, aby wstawić wskaźnik bufora do nazwy pliku,
lub zmiennej %time%, aby wstawić godzinę przechwycenia.
Zapisz wszystkie bufory: zapisuje bufor całego przebiegu w
postaci pliku .psdata, .pssettings, .csv lub .mat.

psw.pl r41
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Menu Maski
Lokalizacja:

Narzędzia > Maski

Cel:

umożliwia sterowanie testem ograniczenia maską

Dodaj maski:

Umożliwia dodanie maski do widoku za pośrednictwem okna
dialogowego Biblioteka masek.

Czyść maskę:

Pozwala usunąć maskę z widoku.

Zapisz maskę:

Pozwala zapisać maskę na dysku w postaci pliku .mask.

Okno dialogowe Biblioteka masek
Lokalizacja:

Narzędzia > Maski

Cel:

umożliwienie tworzenia, eksportowania i importowania masek do testu
limitu maski

Kanał:

Pozwala wybrać kanał, na którym maska ma zostać użyta.

Dostępne
maski:

W sekcji Biblioteka wyświetlane są wszystkie maski, które zapisano w
przeszłości i nie zostały usunięte. W sekcji Wczytano wyświetlane są
wszystkie maski znajdujące się aktualnie w użyciu.

Generuj:

Tworzy nową maskę w oparciu o ostatni przechwycony przebieg z
wybranego kanału. Otwiera okno dialogowe Generowanie maski.

Import..:

Ładuje maskę, która została wcześniej zapisana w pliku .mask.

Eksport:

Zapisuje maskę w postaci pliku .mask do przyszłego importu.

Zatwierdź:

Nakłada wybraną maskę na określony kanał, ale okno dialogowe
Biblioteka masek jest w dalszym ciągu wyświetlane.

OK:

Nakłada wybraną maskę na określony kanał. Następuje powrót do
widoku oscyloskopu.
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Menu
Edytowanie maski
Aby edytować maskę w trybie testu ograniczenia maską, kliknij prawym
przyciskiem myszy w widoku oscyloskopu i wybierz polecenie Edytuj maskę:

Maska składa się z jednego lub większej liczby kształtów nazywanych wielokątami.
Kliknij wielokąt, który chcesz edytować. Program PicoScope wyświetli uchwyty
wielokąta wybranej maski oraz pole edycji maski. Dane statystyczne są na bieżąco
aktualizowane w momencie przeciągania dowolnego uchwytu podczas edycji wielokąta.
Pole edycji maski wygląda w następujący sposób:

Widok standardowy

Widok
zminimalizowany

Jeśli pole edycji nie jest od razu widoczne, mogło zostać zminimalizowane; w takim
przypadku kliknij przycisk przywracania:
. Dane statystyczne są na bieżąco
aktualizowane podczas edycji wierzchołka. Maskę można wyeksportować do pliku
.mask, korzystając z przycisku eksportowania:
. Użyj przycisków + i -, aby dodać
lub usunąć wierzchołki. Przycisk minimalizacji działa w sposób standardowy. Aby
opuścić tryb edycji maski, zamknij pole edycji maski, klikając przycisk (X).
Aby dodać lub usunąć cały wielokąt, kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku
oscyloskopu i wybierz polecenie Dodaj maskę lub Usuń maskę:
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Okno dialogowe Generowanie maski
Lokalizacja:

Okno dialogowe Bibliotek masek > Generuj

Cel:

umożliwia konfigurację parametrów automatycznie wygenerowanej
maski. Program PicoScope utworzy następnie nową maskę na ostatnim
przechwyconym przebiegu.

Nazwa:

Program PicoScope automatycznie wybiera nazwę nowej maski. W
tym polu można edytować nazwę.

Przesunięcie X: Odległość w linii poziomej między przebiegiem i maską.
/

Ten przycisk umożliwia przełączanie wartości przesunięcia
między jednostkami bezwzględnymi (SI) i względnymi
(% pełnej skali).
Ten przycisk przywraca domyślną wartość przesunięcia.

Przesunięcie Y: Odległość w linii pionowej między przebiegiem i maską.
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6.5.7

Menu

Rejestrator makr
Lokalizacja:

Narzędzia > Rejestrator makr

Cel:

zarejestrowanie sekwencji poleceń odtwarzanych w późniejszym czasie

Rejestrator makr to narzędzie przydatne do wykonywania powtarzających się serii
poleceń. Zapisuje wszystkie polecenia w pliku .psmacro, który można edytować przy
użyciu edytora XML.

Wykonaj w czasie
rzeczywistym:

Odtwarza makro z prędkością równą prędkości zapisu. Bez
zaznaczenia tej opcji odtwarzanie zostanie przeprowadzone
możliwie najszybciej.

Uwaga: pliki .psmacro można również odtworzyć z wiersza poleceń programu
PicoScope.
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Okno dialogowe Ustawienia
Lokalizacja:

Narzędzia > Ustawienia

Cel:

konfiguracja funkcji programu PicoScope. Kliknij jedną z zakładek na
poniższym obrazku, aby dowiedzieć się więcej.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ps w.pl r41

94
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Menu
Zakładka Podstawowe
Lokalizacja:

Narzędzia > Ustawienia > Podstawowe

Cel:

konfiguracja podstawowych ustawień programu PicoScope

Resetuj okna oznaczone jako „Nie pokazuj tego okna ponownie”
Przywraca wszystkie okna dialogowe, które miały pozostać ukryte w programie
PicoScope.
Resetuj ustawienia
Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień.
Bufor przebiegów
Maksymalnie przebiegów: Maks. liczba przebiegów przechowywanych przez
program PicoScope w buforze przebiegów. Można wybrać liczbę od 1 do maks.
liczby obsługiwanej przez podłączony oscyloskop: patrz specyfikacje oscyloskopu).
Rzeczywista liczba przechowywanych przebiegów zależy od dostępnej pamięci i
liczby próbek w każdym przebiegu.
Jednostki czasu pobierania
Umożliwia zmianę elementów konfiguracji podstawy czasu w pasku narzędzi
konfiguracji przechwytywania.
Na działkę: w elemencie konfiguracji podstawy czasu wyświetlane są jednostki
czas na działkę, np. „5 ns /div”. W większości oscyloskopy laboratoryjnych
ustawienia podstawy czasu są wyświetlane w ten sposób.
Ogólny czas pobierania: element konfiguracji podstawy czasu wyświetla
jednostki czasu na całej szerokości widoku oscyloskopu, np. „50 ns”.
Statystyki pomiarów
Wielkość pobierania — liczba kolejnych pobrań, których program PicoScope
używa się do obliczania statystyk w tabeli pomiarów. Większa liczba oznacza
większą dokładność statystyk, ale i mniejszą częstotliwość aktualizowania.
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Zakładka Menedżer zasilania
Lokalizacja:

Narzędzia > Ustawienia > Menedżer zasilania

Cel:

sterowanie funkcjami oscyloskopu, które wpływają na zużycie energii

Szybkość pobierania
Pozwala określić szybkość pobierania danych z oscyloskopu przez program PicoScope.
Pozostałe ustawienia programu PicoScope, typ oscyloskopu i wydajność pracy
komputera, warunkują rzeczywiste osiągnięcie tego limitu. Program PicoScope
automatycznie dobiera odpowiedni limit zależnie od trybu zasilania komputera — z
baterii lub głównego układu zasilania sieciowego.
Wartości są podane w liczbie pobrań na sekundę. Domyślnym ustawieniem szybkości
pobierania jest „Nieograniczony”, gdy komputer jest zasilany Głównym układem
zasilania sieciowego, który zapewnia maksymalną wydajność. Jeśli działanie programu
PicoScope spowalnia inne aplikacje uruchomione na komputerze, zmniejsz szybkość
pobierania. Jeżeli źródłem zasilania komputera jest Bateria, program PicoScope
ogranicza wydajność pobierania, aby oszczędzać zużycie energii. Limit ten można
zwiększyć ręcznie, jednak spowoduje to szybkie rozładowanie baterii.
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Menu
Zakładka Próbkowanie
Lokalizacja:
Cel:

Narzędzia > Ustawienia > Próbkowanie
sterowanie operacją próbkowania oscyloskopu

Przejście do trybu wolnego próbkowania
W standardowym trybie próbkowania (szybkim) program PicoScope pobiera
wystarczającą ilość danych do zapełnienia ekranu, a następnie od razu ponownie
rysuje cały widok. Metoda ta sprawdza się w przypadku szybkich podstaw czasu, gdy
ekran jest odświeżany wielokrotnie w ciągu każdej sekundy, jednak w przypadku
wolnych podstaw czasu może powodować niedopuszczalne opóźnienia, zanim dane
zostaną wyświetlone na ekranie. Aby uniknąć opóźnień, program PicoScope
automatycznie przełącza na tryb wolnego próbkowania, w którym ślad oscyloskopu
przechodzi stopniowo wzdłuż ekranu w momencie przechwytywania danych przez
oscyloskop.
Element konfiguracji Czas pobierania pozwala ustawić podstawę czasu, w której
program PicoScope przełącza się do trybu wolnego próbkowania.
Wyświetlacz wolnego próbkowania
Gdy pole wyboru tej funkcji jest zaznaczone, program PicoScope wyświetla poprzedni
przebieg w buforze, nanosząc na nim stopniowo nowy przebieg. W związku z tym w
każdym momencie po lewej stronie widoku wyświetlany jest początek nowego
przebiegu, a po prawej stronie koniec poprzedniego. Pionowy pasek oddziela dwa
przebiegi.
Interpolacja sin(x)/x
Gdy liczba pikseli w widoku oscyloskopu jest większa niż liczba próbek w buforze
przebiegu, program PicoScope przeprowadza interpolację — zapełnia przestrzeń
między próbkami danymi szacowanymi. Może rysować linie proste między próbkami
(interpolacja liniowa) lub połączyć je krzywymi gładkimi (interpolacja sin(x)/x).
Interpolacja liniowa ułatwia obserwację próbek, co jest istotne w przypadku pomiarów
o dużej dokładności, ale prowadzi do powstania postrzępionych przebiegów.
Interpolacja sin(x)/x nadaje płynność przebiegowi, ale przekłamuje rzeczywiste
rozmieszczenie próbek, dlatego należy jej używać, zachowując szczególną ostrożność
w przypadku niewielkiej liczby próbek na ekranie.
Można regulować liczbę próbek, poniżej której funkcja interpolacji sin(x)/x zostaje
włączona. Funkcji tej używa się wyłącznie przy najszybszej podstawie czasu w
oscyloskopie.
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Zakładka Klawiatura
Lokalizacja:

Narzędzia > Ustawienia > Klawiatura

Cel:

wyświetlanie skrótów klawiaturowych oraz możliwość ich edytowania

Skrót klawiaturowy jest kombinacją klawiszy naciskanych w celu uruchomienia
określonej operacji w programie PicoScope.
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Menu
Skróty klawiaturowe

Oto lista operacji programu PicoScope i powiązanych
skrótów klawiaturowych (jeżeli zostały zdefiniowane).
Stopień rozbudowania listy zależy od opcji ustawionej w
poleceniu Pokaż pełną listę klawiszy (patrz poniżej).
Aby edytować lub dodać skrót klawiaturowy:
· Przewiń listę poleceń programu PicoScope do momentu
wyświetlenia odpowiedniej operacji.
· Zaznacz odpowiednią operację.
· Umieść kursor w polu „Naciśnij klawisze skrótu:”.
· Naciśnij odpowiednią kombinację klawiszy na
klawiaturze.
· Kliknij przycisk Przypisz.
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Pokaż pełną listę
klawiszy

Zaznacz to pole, aby wyświetlić wszystkie dostępne
operacje. Domyślnie wyszczególnione są tylko najczęściej
wykonywane operacje oraz wszystkie pozostałe operacje z
przypisanym skrótem klawiaturowym.

Mapy klawiatury

Zestaw skrótów klawiaturowych jest nazywany mapą.
Można zdefiniować wiele map dla różnych zastosowań.
Domyślna: Tej mapy nie można edytować. Użyj jej, aby
przywrócić podstawowe skróty zdefiniowane fabrycznie.
Zaawansowana: To kolejna mapa zdefiniowana
fabrycznie, której nie można edytować. Zawiera bardziej
obszerny zestaw skrótów.
Użytkownika: Jest to mapa utworzona lub zaimportowana
ostatnio przez użytkownika. Jest zachowywana między
sesjami programu PicoScope.
Importuj: Ładuje mapę klawiatury z pliku .pskeys.
Eksportuj: Zapisuje bieżącą mapę klawiatury w pliku
.pskeys.
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Zakładka Język regionalny
Lokalizacja:

Narzędzia > Ustawienia > Język regionalny

Cel:

wybór języka i innych ustawienia zależnych od lokalizacji w interfejsie
użytkownika programu PicoScope

Język

Z rozwijanej listy wybierz język interfejsu użytkownika
programu PicoScope 6. Przed ustawieniem nowego języka
zostanie wyświetlone żądanie ponownego uruchomienia
programu.

System pomiarowy

Wybierz jednostki metryczne lub imperialne.
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6.5.8.6

Menu
Zakładka Drukowanie
Lokalizacja:

Narzędzia > Ustawienia > Drukowanie

Cel:

wprowadzenie danych, które pojawią się na dole wydruku

Domyślne
ustawienia
drukowania

psw.pl r41

W przypadku wydruku z menu Plik dane te zostaną wydrukowane w
dolnej części strony.
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Zakładka Kolory
Lokalizacja:

Narzędzia > Ustawienia > Kolory

Cel:

ustawienie kolorów różnych elementów interfejsu użytkownika

Kolory użytkownika
Elementy konfiguracji pozwalający określić kolory dla różnych części ekranu
PicoScope:
Kanały

kolor śladu dla każdego kanału oscyloskopu

Kanały cyfrowe

jeśli używane urządzenie jest oscyloskopem sygnałów
mieszanych (MSO), kolor każdego kanału można ustawić w tym
miejscu

Maski

obszary masek w funkcji testu ograniczenia maską

Ogólne

różne elementy:

Linie siatki

linie poziome i pionowe na siatce nitek

Tło

obszar za przebiegami i siatką nitek. (W trybie nadpisywania to
ustawienie można zastąpić oknem dialogowym Opcje
nadpisywania).

Wyzwalanie
bezpośrednie

znacznik wyzwalania dla bieżącej pozycji wyzwalania

Wyzwalanie

dodatkowy znacznik wyzwalania (wyświetlany, gdy znacznik
wyzwalania bezpośredniego przesunął się od ostatniego
przechwycenia przebiegu)
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Menu
Oś pozioma

liczby wzdłuż dolnej części każdego widoku, które zazwyczaj
wskazują pomiary czasowe

Linijki

poziome i pionowe linijki, które można przeciągać w
odpowiednie położenie, aby usprawnić pomiar przebiegu

Nadpisywanie

trzy kolory używane dla każdego kanału w trybie nadpisywania z
użyciem kolorów cyfrowych. Kolor w górnej części jest
przeznaczony dla najczęściej używanych pikseli, kolory w części
środkowej i dolnej kolory dla pikseli o małej i najmniejszej
częstotliwości występowania.

Grubość linii
Poniższe elementy konfiguracji pozwalają określić grubość linii rysowanych w
widokach oscyloskopu i widma:
Kanał
Linie siatki
Znaczniki

przebiegi i ślady widma dla wszystkich kanałów oscyloskopu
linie poziome i pionowe na siatce nitek
poziome i pionowe linijki, które można przeciągać w odpowiednie
położenie, aby usprawnić pomiar przebiegu

Ustaw kolory domyślne
Resetuje wszystkie ustawienia grubości linii i koloru do wartości domyślnych.
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Zakładka Opcje
Lokalizacja:

Narzędzia > Ustawienia > Opcje

Cel:

konfiguracja różnych opcji regulujących sposób działania programu
PicoScope 6

Ustawienia początkowe urządzenia
Pamiętaj ostatnio podłączone urządzenie. Ta opcja jest używana w przypadku
wyszukania więcej niż jednego oscyloskopu przez program PicoScope Jeśli pole wyboru
jest zaznaczone, program PicoScope będzie używać tego samego urządzenia, które
było używane podczas poprzedniego uruchomienia. W przeciwnym razie zostanie
wykorzystane pierwsze dostępne urządzenie.
Funkcje zaawansowane
Zaawansowane tryby przechwytywania są domyślnie włączone w programie PicoScope
6 i domyślnie wyłączone w programie PicoScope 6 Automotive. Niezależnie od
używanej wersji, funkcje te można włączać i wyłączać, korzystając z następujących
opcji:
Widmo
Nadpisywanie

Sygnał główny

Obr./min
Opóźnienie wyzwalania
Układ wyzwalania — nagły
Dolny pasek narzędzi na górze
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Funkcje Widok widma i Analizator widma.
Kolor cyfrowy, Intensywność analogowa i tryby
nadpisywania konfigurowane przez użytkownika
***
Okno wyświetlane w trybie powiększenia, które
umożliwia poruszanie się w obrębie dużych
przebiegów przy minimalnej liczbie kliknięć.
Liczba obrotów na minutę, wyświetlana obok
herców w legendzie częstotliwości.
Element konfiguracji czasu opóźnienia na pasku
narzędzi Układ wyzwalania.
Pozycja „Nagły” w elemencie konfiguracji Układ
wyzwalania na pasku narzędzi wyzwalania.
Pasek narzędzi zawierający elementy
konfiguracji Start/Zatrzymaj, Układ wyzwalania,
Pomiary i Linijki jest domyślnie ustawiony w
dolnej części okna programu PicoScope. Ta opcja
pozwala przesunąć go do góry.
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Menu
Ostatnio użyte pliki
Maksymalna liczba plików uwzględnionych na liście w menu Plik > Ostatnio otwarte.
Kliknij przycisk, aby oczyścić listę.
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Menu Pomoc
Lokalizacja:

Pomoc

Cel:

zapewnienie dostępu do Podręcznika użytkownika oprogramowania
PicoScope 6 oraz powiązanych informacji

Instrukcja obsługi
Jest to podstawowa instrukcja zawierająca kompletne informacje na temat
programu. Pozycje Treści, Indeks i Szukaj to skróty do różnych funkcji
przeglądarki tematów pomocy.
Sprawdź, czy istnieje nowa wersja oprogramowania
Połączenie z witryną Pico Technology i wyszukiwanie nowszej wersji
oprogramowania PicoScope. Wymaga połączenia z Internetem.
O programie PicoScope
Pokazuje numery wersji oprogramowania PicoScope i każdego podłączonego
oscyloskopu.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ps w.pl r41

106

6.7

Menu

Menu Automotive (tylko oprogramowanie PicoScope Automotive)
Lokalizacja:

Pasek menu > Automotive

Cel:

zapewnienie dostępu do bazy zaprogramowanych testów
Uwaga:
Przykład pochodzi z wersji R6.6.43.4
oprogramowania. Do naszej biblioteki
dodawane są nowe testy, dlatego zawartość
menu często się zmienia.

psw.pl r41

1.

Wybierz zaprogramowany test.

2.

W programie PicoScope zostaje otwarta strona z opisem procedury podłączania
oscyloskopu, przeprowadzania testu i interpretacji wyników. (W przypadku kilku
testów strona z informacjami nie jest dostępna).

3.

Program PicoScope wyświetla przykładowy przebieg.

4.

PicoScope samodzielnie konfiguruje niezbędne ustawienia. W większości
przypadków wystarczy jedynie nacisnąć spację, aby rozpocząć test.
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Okno dialogowe Połącz z urządzeniem
Lokalizacja:

Plik > Podłącz urządzenie
lub podłącz nowe urządzenie

Cel:

zdefiniowanie używanego urządzenia w przypadku wykrycia więcej niż
jednego oscyloskopu przez program PicoScope

Aby przełączyć na inny oscyloskop w późniejszym czasie, patrz „Jak przełączyć na inne
urządzenie”.
Procedura
Poczekaj na wyświetlenie listy urządzeń. Może to potrwać kilka sekund.
Wybierz urządzenie i kliknij przycisk OK.
Program PicoScope otworzy widok oscyloskopu dla wybranego urządzenia.
Korzystając z pasków narzędzi, skonfiguruj urządzenie i widok oscyloskopu do
wyświetlania odpowiednich sygnałów.
Tryb demonstracyjny
W przypadku uruchomienia programu PicoScope bez podłączonego urządzenia, zostaje
automatycznie wyświetlone okno dialogowe Połącz z urządzeniem z urządzeniem
„Demo” (demonstracyjnym) jako jedną z opcji. Jest to wirtualne urządzenie, które
umożliwia przetestowanie funkcji programu PicoScope. Po wybraniu opcji urządzenia
demonstracyjnego i kliknięciu przycisku OK, program PicoScope umieści dodatkowy
przycisk Generator sygnału demonstracyjnego na pasku narzędzi. Użyj tego
przycisku do ustawienia sygnałów testowych z urządzenia demonstracyjnego.
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6.9

Menu

Konwertowanie plików w Eksploratorze Windows
Pliki programu PicoScope można konwertować do różnych formatów w celu użycia w
innych aplikacjach, lub do różnych formularzy danych do zastosowania w programie
PicoScope.
Najprostszym sposobem jest konwertowanie za pośrednictwem menu kontekstowego
w Eksploratorze Windows. Menu kontekstowe to menu, które zostaje wyświetlone
po kliknięciu prawym przyciskiem myszy lub uruchomieniu przy użyciu klawisza
„menu” na klawiaturze systemu Windows. Po zainstalowaniu programu PicoScope do
menu kontekstowego zostaje dodana pozycja „Konwertuj”, która umożliwia
konwertowanie plików danych programu PicoScope.

Menu kontekstowe programu PicoScope w Eksploratorze Windows

Konwertowanie do formatu wersji PicoScope 6.2.4
Na powyższym przykładzie przedstawiono cztery już istniejące pliki danych PicoScope
w postaci standardowych ikon programu PicoScope. W wersji PicoScope 6.2.4
wprowadzono nową funkcję umożliwiającą wyświetlanie plików danych PicoScope w
postaci przebiegów zamiast ikony. Aby aktywować tę funkcję dla starszych plików
danych, należy przekonwertować je do nowego formatu, korzystając z menu
kontekstowego Eksploratora Windows.
Jeśli program PicoScope jest uruchomiony, zamknij go.
W Eksploratorze Windows kliknij plik danych PicoScope prawym przyciskiem myszy.
Wybierz pozycje Konwertuj > Wszystkie przebiegi > .psdata. Ikona PicoScope
zostanie wyświetlona w obszarze powiadomień systemu Windows w trakcie
przeprowadzania procesu konwersji.
Program PicoScope wyświetli prośbę o potwierdzenie zastąpienia pliku .psdata nową
wersją. Kliknij przycisk Tak.
Poczekaj, aż Eksplorator Windows zaktualizuje wyświetlane elementy.
Powtórz tę operację dla wszystkich plików .psdata.
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Pliki .psdata powinny być teraz wyświetlane tak, jak pokazano na obrazku:

Konwertowanie do innych formatów
Dla wszystkich konwersji można wybrać opcję „Wszystkie przebiegi” lub „Bieżące
przebiegi”. Plik .psdata może zawierać pojedynczy przebieg lub całą zawartość buforu
przebiegu, w którym może być przechowywanych wiele przebiegów z kolejnych
zdarzeń wyzwalających. Jeśli plik .psdata zawiera więcej niż jeden przebieg, można
przeprowadzić konwersję wszystkich przebiegów lub tylko jednego, który był ostatnio
wyświetlany w programie PicoScope.
Kliknij plik danych PicoScope prawym przyciskiem myszy.
Aby przekonwertować wszystkie przebiegi w pliku, wybierz polecenie Konwertuj >
Wszystkie przebiegi lub Konwertuj > Bieżący przebieg, a następnie
odpowiedni format pliku. Ikona PicoScope
zostanie wyświetlona w obszarze
powiadomień systemu Windows w trakcie procesu konwersji.
Operacje złożone
Aby wykonać bardziej złożone operacje, np. konwersję wszystkich plików w katalogu,
można uruchomić program PicoScope w oknie poleceń (patrz Składnia wiersza
polecenia).
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7

Paski narzędzi i przyciski

Paski narzędzi i przyciski
Pasek narzędzi to zestaw przycisków i elementów sterujących wraz z powiązanymi
funkcjami. W programie PicoScope 6 znajdują się następujące paski narzędzi:
Pasek narzędzi nawigacji buforowej
Pasek narzędzi konfiguracji kanałów
Pasek narzędzi Pomiary
Pasek narzędzi konfiguracji przechwytywania
Pasek narzędzi Start / Zatrzymaj
Pasek narzędzi wyzwalania
Pasek narzędzi powiększania i przewijania
Przycisk Generator sygnałów
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Pasek narzędzi kanałów
Pasek narzędzi kanałów służy do konfiguracji ustawień dowolnego kanału sygnału
wejściowego w konfiguracji pionowej. Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono
pasek narzędzi oscyloskopu dwukanałowego, ale liczba kanałów może się różnić w
zależności od używanego urządzenia. (Zobacz też pasek narzędzi PicoLog 1216
używany w zestawach PicoLog 1000 Series).

Dla każdego kanału dostępny jest osobny zestaw przycisków:
Przycisk Opcje kanału. Otwiera menu Opcje kanału z opcjami
dla sond, zwiększania rozdzielczości, skalowania i filtrowania.
Element konfiguracji zakresu. Konfiguruje oscyloskop do
przechwytywania sygnałów w określonym zakresie wartości. Lista
dostępnych opcji zależy od wybranego oscyloskopu i ustawionej
sondy. Czerwony symbol ostrzegawczy —
— jest wyświetlany,
gdy sygnał wykracza poza wybrany zakres. Po wybraniu opcji Auto
program PicoScope nieprzerwanie dostosowuje skalę pionową, tak
aby przebieg możliwie optymalnie wypełniał widok.
Element konfiguracji sprzężenia. Konfiguruje obwody
wejściowe.
Sprzężenie AC: odrzuca częstotliwości poniżej około 1 Hz.
Sprzężenie DC: akceptuje wszystkie częstotliwości od DC do
maksymalnej szerokości pasma oscyloskopu.
50W DC: opcja niskiej impedancji (patrz Tabela funkcji urządzeń).
Przyspieszeniomierz: włącza sygnał wyjściowy źródła w
przypadku oscyloskopów z kanałem IEPE, takich jak PicoScope
4224 IEPE. W podręczniku użytkownika danego oscyloskopu
znajdują się szczegółowe specyfikacje kanału IEPE.
Częstotliwość: włącza wbudowany licznik częstotliwości, jeśli jest
dostępny. W tym trybie można obsługiwać jednocześnie tylko
jeden kanał. Aby sprawdzić dostępność funkcji, patrz Tabela funkcji
urządzeń.
Przycisk Wejścia cyfrowe (tylko oscyloskopy MSO).
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7.1.1

Paski narzędzi i przyciski

Menu Opcje kanału
Menu Opcje kanału wyświetla się po kliknięciu przycisku Opcje kanału (na
przykład:

) na

pasku narzędzi kanałów.

Lista sond. Wskazuje sondę znajdującą się obecnie
w użyciu i umożliwia wybór innej. Pozwala to
określić rodzaj sondy podłączonej do kanału w
programie PicoScope. Domyślnie ustawioną sondą
jest x 1, co oznacza, że jednowoltowy sygnał przy
wejściu sondy będzie wyświetlany jako jeden wolt.
Rozwiń listę sond. Kliknij ten element, aby
wybrać pozycję z listy sond.
Otwórz okno dialogowe Sondy użytkownika.
Okno dialogowe Sondy użytkownika pozwala
edytować bibliotekę sond użytkownika.
Zwiększenie dokładności pionowej. Pozwala na
zwiększenie rozdzielczości efektywnej oscyloskopu
dzięki funkcji Zwiększenie dokładności pionowej.
Liczba w tym polu to wartość docelowa, która
będzie stosowana w programie zawsze, gdy to
możliwe.
Skalowanie osi. Elementy konfiguracji skalowania
osi umożliwiające ustawienie skali i przesunięcia
każdej poszczególnej osi pionowej.
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Opcje analogowe. Opcje, które mogą być
stosowane do osprzętu oscyloskopu, jeśli są przez
niego obsługiwane.
Przesunięcie DC: przesunięcie napięcia
dodawanego do wejścia analogowego przed
digitalizacją. Aby sprawdzić dostępność funkcji,
patrz sekcja Tabela funkcji urządzeń.
Limit szerokości pasma: jednobiegunowy filtr
analogowy o stałej częstotliwości. Może być
przydatny do odrzucania szumów i harmonicznych,
które mogłyby powodować aliasing. Aby sprawdzić
dostępność funkcji, patrz sekcja Tabela funkcji
urządzeń.
Filtrowanie dolnoprzepustowe. Niezależny
dolnoprzepustowy filtr cyfrowy na każdy kanał
wejściowy, z programowalną częstotliwością
odcięcia. Może posłużyć do usuwania szumów z
sygnału w celu zwiększenia dokładności pomiarów.
Aby sprawdzić dostępność funkcji, patrz sekcja
Tabela funkcji urządzeń.

Przesunięcie zerowe. Cyfrowo usuwa wszelkie
przesunięcia z kanału wejściowego. Przed
rozpoczęciem tej operacji, usuń wszystkie sygnały
wejściowe z wybranego kanału i zewrzyj wejście.
Kliknij Zero, aby rozpocząć korektę. Kliknij
Wyczyść, aby przywrócić wartości wejściowe do
stanu przed korektą.

7.1.1.1

Zwiększenie rozdzielczości
Zwiększenie rozdzielczości jest techniką zwiększenia efektywnej rozdzielczości
pionowej oscyloskopu kosztem szczegółów wysokiej częstotliwości. Wybór opcji
zwiększenia rozdzielczości nie zmienia szybkości próbkowania oscyloskopu, ale w
pewnym trybach pracy program PicoScope może zmniejszyć liczbę próbek dostępnych
do zachowania odpowiedniej szczegółowości wyświetlania.
Aby taka technika była skuteczna, sygnał musi zawierać niewielką ilość szumów
gaussowskich, jednak w przypadku wielu praktycznych zastosowań szumy takie
pochodzą z samego oscyloskopu i są naturalnie częścią normalnych sygnałów.
W funkcji zwiększenia rozdzielczości wykorzystywana jest opcja filtru płaskiej średniej
ruchomej. Działa jak filtr dolnoprzepustowy z dobrą charakterystyką skokową i bardzo
wolnym spadkiem wzmocnienia od nierównomierności tłumienności do pasma
tłumieniowego.
Podczas korzystania z funkcji zwiększenia rozdzielczości można zaobserwować efekty
uboczne. Jest to normalne zjawisko i można mu przeciwdziałać, zmniejszając wartość
polepszenia rozdzielczości, zwiększając liczbę pobranych próbek lub zmieniając
podstawę czasu. Metoda prób i błędów jest zwykle najlepszym sposobem na określenie
optymalnej rozdzielczości dla danego zastosowania. Efekty uboczne obejmują:
Poszerzone i spłaszczone impulsy (krótkie impulsy)
Zmiana pionowych zboczy (jak w przypadku fali prostokątnej) na prostoliniowe
nachylenia
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Inwersja sygnału (czasami może się wydawać, że punkt wyzwalania znajduje się na
nieprawidłowym zboczu)
Płaska linia (gdy przebieg nie zawiera wystarczającej liczby próbek)
Procedura
Kliknij przycisk Opcje kanału
na pasku narzędzi konfiguracji kanału.
Za pomocą elementu konfiguracji Zwiększenie rozdzielczości w menu Opcje
zaawansowane ustaw efektywną liczbę bitów, równą lub większą od wartości
rozdzielczość pionowej oscyloskopu.
Zakresy zwiększania rozdzielczości
W poniższej tabeli przedstawiono wielkość filtra średniej ruchomej dla każdego
ustawienia zwiększenia rozdzielczości. Większy rozmiar filtra wymaga większej
szybkości próbkowania do odzwierciedlenia danego sygnału bez znaczących efektów
ubocznych (jak podano powyżej).
Zwiększenie
rozdzielczości
e (bity)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Liczba
wartości
n
2
4
8
16
32
64
128
256

Przykład. Używany oscyloskop to PicoScope 5204 (rozdzielczość = 8 bitów). Wybrano
opcję rozdzielczości efektywnej 9,5 bitu. Zwiększenie rozdzielczości wynosi zatem:
e = 9,5 – 8,0 = 1,5 bitu.
W tabeli widać, że wartość tę można osiągnąć za pomocą średniej ruchomej
wynoszącej:
n = 8 próbek.
Liczba ta pozwala szacunkowo określić efekt filtrujący zwiększenia rozdzielczości na
sygnał. Najlepszym sposobem obserwacji rzeczywistego efektu filtrowania
dolnoprzepustowego jest dodanie widoku widma i przyglądanie się poziomowi szumów
(spróbuj przeciągnąć oś y w górę, aby zwiększyć wyrazistość szumów).
Tematy pokrewne
Patrz sekcja Rozdzielczość sprzętu (odnosi się tylko do oscyloskopów z funkcją zmiany
rozdzielczości).
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Elementy konfiguracji skalowania osi
Elementy konfiguracji skalowania osi to pola menu sterowania, które umożliwiają
zmianę skali i przesunięcia każdej poszczególnej osi pionowej. Jeśli oś należy do
przebiegu odniesienia, można również dostosować jej opóźnienie względem bieżących
przebiegów.

Elementy konfiguracji
bieżącego przebiegu
Elementy konfiguracji
przebiegu odniesienia

Elementy konfiguracji skalowania osi można otworzyć na dwa sposoby:
W przypadku dowolnego kanału wyświetlanego w widoku: kliknij przycisk
skalowania kolorowego (
) w dolnej części osi pionowej
W przypadku dowolnego kanału wejściowego: Kliknij przycisk Opcje kanału w pasku
narzędzi kanałów
Element konfiguracji skali. Zwiększ wartość, aby powiększyć
przebieg, zmniejsz, aby go pomniejszyć. Następuje odpowiednio
ponowne skalowanie osi pionowej, które zawsze pozwala odczytać
poprawną wartość napięcia z osi. Kliknij przycisk resetowania ( ), aby
powrócić do skali 1.0. Na przycisku skalowania jest zawsze wyświetlana
wybrana skala.
Element konfiguracji przesunięcia. Zwiększ wartość, aby przesunąć
przebieg na wyświetlaczu w górę, zmniejsz, aby go obniżyć. Oś zostaje
odpowiednio przesunięta, pozwalając zawsze odczytać poprawną
wartość napięcia z osi. Regulowanie tego elementu konfiguracji jest
równoznaczne z kliknięciem i przeciągnięciem osi pionowej. Kliknij
przycisk resetowania ( ), aby przywrócić przesunięcie 0,00%.
Element konfiguracji opóźnienia (tylko w przypadku przebiegów
odniesienia). Zwiększ wartość, aby przesunąć przebieg odpowiednio w
lewo względem punktu odniesienia czasowego, zmniejsz, aby przesunąć
go w prawo. Kliknij przycisk resetowania ( ), aby przywrócić wartość
opóźnienia 0 s.
Położenie punktu odniesienia czasowego zależy od bieżącego trybu
wyzwalania programu PicoScope. Jeśli ustawienie trybu wyzwalania to
Żaden, opóźnienie jest mierzone względem lewego boku ekranu. We
wszystkich innych trybach wyzwalania pomiar opóźnienia odbywa się
względem znacznika wyzwalania.
Przesuń na spód. Rysuje kanał za wszystkimi innymi. Skorzystaj z tej
funkcji, jeśli kanał zasłania inny istotny kanał.
Przesuń na wierzch. Rysuje kanale przed wszystkimi innymi.
Skorzystaj z tej funkcji, jeśli kanał jest ukryty za innym.
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Filtrowanie dolnoprzepustowe
Funkcja Filtrowanie dolnoprzepustowe pozwala odrzucić wysokie częstotliwości z
każdego wybranego kanału wejściowego. Element konfiguracji filtrowania znajduje się
w oknie dialogowym Zaawansowane opcje kanału, które można otworzyć,
klikając przycisk Opcje kanału (
) dla danego kanału na pasku narzędzi
kanałów. Element konfiguracji pozwala określić wartość częstotliwości odcięcia filtra,
która musi znajdować się poniżej połowy wartości szybkości próbkowania
wyświetlanego w arkuszu Ustawienia.

Aby sprawdzić dostępność funkcji, patrz sekcja Tabela funkcji urządzeń.
Funkcja filtrowania dolnoprzepustowego jest przydatna do odrzucania szumów. Na
poniższym dzielonym zrzucie ekranu pokazano efekt zastosowania funkcji filtrowania
dolnoprzepustowego 1 kHz na zaszumionym sygnale. Odpowiedni kształt sygnału
został zachowywany, ale wyeliminowano szumy o wysokiej częstotliwości:

Lewa strona: przed filtrowaniem dolnoprzepustowym. Prawa strona: po filtrowaniu
dolnoprzepustowym 1 kHz.
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Szczegóły filtra
Algorytm filtrowania dolnoprzepustowego jest dobierany zgodnie z wybranym
wskaźnikiem częstotliwości odcięcia (fC) do szybkości próbkowania (fS), w następujący
sposób:
fC ÷ fS

Typ filtra

Opis

0,0–0,1

Średnia ruchoma

Filtr średniej ruchomej jest używany do niskich
częstotliwości odcięcia. Długość filtra jest
regulowana w celu osiągnięcia ustawionej
częstotliwości odcięcia, którą definiuje się jako
pierwszą minimalną wartość w odpowiedzi
częstotliwościowej. Powyżej częstotliwości odcięcia
występuje znaczny upływ sygnału. Filtr zmienia
pionowe zbocze na liniowe nachylenie.

0,1–0,5

FIR

Filtr skończonej odpowiedzi impulsów jest
stosowany do średnich do wysokich częstotliwości
odcięcia. Jest to monotoniczny spadek wzmocnienia
powyżej częstotliwości odcięcia i z tego względu
obserwuje się mniejszy upływ niż w przypadku
filtru średniej ruchomej.

Program PicoScope pozwala wymusić używanie jednego z filtrów poprzez odpowiednią
regulację elementu konfiguracji Próbki na pasku narzędzi konfiguracji
przechwytywania, aby stosunek fC/fS znajdował się w jednym z dwóch zakresów
wyświetlanych w tabeli. Jak wynika z tabeli, wartość częstotliwości odcięcia powinna
być mniejsza niż połowa wartości częstotliwości próbkowania.
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Przycisk Wejścia cyfrowe
Lokalizacja:

Pasek narzędzi kanałów (tylko urządzenia MSO)

Cel:

konfiguracja ustawień wejść cyfrowych oscyloskopu sygnałów
mieszanych (MSO)

Cyfrowy, wł./wył. Włącza lub wyłącza widok sygnałów cyfrowych.
Wejścia cyfrowe aktywowane w oknie dialogowym Konfiguracja sygnałów
cyfrowych, pozostają aktywne jeśli nie są wyświetlane.
Konfiguracja sygnałów cyfrowych. Otwiera okno dialogowe
Konfiguracja sygnałów cyfrowych umożliwiające wybór kanałów i opcji.
7.1.2.1

psw.pl r41

Okno dialogowe Konfiguracja kanałów cyfrowych
Lokalizacja:

przycisk MSO

Cel:

sterowanie wejściami cyfrowymi w urządzeniu MSO (oscyloskop
sygnałów mieszanych)
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Konfiguracja progów
Z rozwijanej listy wybierz próg napięcia sygnału cyfrowego lub pozycję próg
Użytkownika i ustaw własną wartość napięcia za pomocą klawiatury numerycznej.
Wstępnie skonfigurowane progi:
TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1,5 V
LVCMOS 1,8 V
LVCMOS 2,5 V
LVCMOS 3,3 V
LVDS:
Różnicowe 0 V:

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

W każdym porcie
ustawiony jest niezależny
próg. W porcie 0 znajdują
się kanały D7...D0, a w
porcie 1 kanały D15...D8.

Dostępne kanały
W tej sekcji wyszczególniono dostępne wejściowe kanały cyfrowe. Nie będą
wyświetlane, jeśli nie zostaną dodane do sekcji Kanały i grupy do wyświetlania w
oknie dialogowym. Kliknij i przeciągnij poszczególne kanały do sekcji Kanały i grupy
do wyświetlania lub zaznacz grupę kanałów i przeciągnij je wszystkie jednocześnie
bądź kliknij dwukrotnie kanał, aby dodać go bezpośrednio.
Kanały i grupy do wyświetlania
W tej sekcji wyszczególniono kanały cyfrowe, które zostały wybrane do wyświetlania.
W tym miejscu będą wyświetlane wszystkie grupy kanałów.
wskazuje kanał cyfrowy.
wskazuje grupę kanałów cyfrowych. Kanały dodawane do grupy są
rozmieszczane w najważniejszym bicie, w górnej części listy.
Aby zmienić nazwę kanału lub grupy, kliknij nazwę i wpisz nową. Aby wykonać inne
operacje, kliknij prawym przyciskiem myszy kanał lub grupę, aby wyświetlić menu
poleceń:

Włącz:

Wyświetla kanał. Domyślnie włączone są wszystkie
kanały znajdujące się na liście.
Wyłącz:
Pozwala ukryć kanał.
Odwróć:
Odwraca biegunowość wybranego kanału. Funkcja
przydatna w przypadku niskich sygnałów aktywnych.
Zmień nazwę:
Pozwala wpisać nową nazwę kanału.
Odwróć kolejność kanałów: Odwraca kolejność kanałów w grupie (tylko w
przypadku grup).
Usuń:
Usuwa kanał z listy.
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Pasek narzędzi kanałów urządzeń PicoLog 1000 Series
Pasek narzędzi kanałów służy do konfiguracji ustawień dowolnego kanału sygnału
wejściowego w konfiguracji pionowej. Pasek narzędzi w rejestratorach danych PicoLog
1000 Series różni się od paska narzędzi oscyloskopów PicoScope (zobacz Pasek
narzędzi kanałów dla wersji standardowej).

Element konfiguracji kanału. Ten element konfiguracji zawiera dwa
przyciski o prostokątnym konturze. Kliknij niewielki trójkąt po lewej stronie,
aby otworzyć okno dialogowe Opcje kanału z opcjami ustawień sond,
zwiększenia rozdzielczości, skalowania i filtrowania. Kliknij nazwę kanału,
aby włączyć lub wyłączyć kanał.
Przycisk Wyjścia cyfrowe. Służy do sterowania wyjściami cyfrowymi 2
lub 4 urządzenia PicoLog 1000 Series. Otwiera okno dialogowe Wyjścia
cyfrowe.
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Konfiguracja wyjść cyfrowych w urządzeniach PicoLog 1000 Series
Lokalizacja:

Przycisk wyjścia cyfrowe

Cel:

konfiguracja zintegrowanego generatora sygnału rejestratora danych

na pasku narzędzi kanałów

Okno dialogowe Wyjścia cyfrowe
urządzenia PicoLog 1216

Zakres dostępnych elementów sterujących zależy od modelu używanego rejestratora
danych
Wyjście PWM
PWM. W niektórych urządzeniach wyjście PWM można
skonfigurować na wytwarzanie przebiegu modulowanego
szerokością impulsu. Jest to sygnał logiczny przełączany z
wyznaczonym okresem i wypełnieniem. Średnia wartość sygnału
jest proporcjonalna do jego wypełnienia, dlatego może zostać
przetworzony przez zewnętrzny filtr dolnoprzepustowy w celu
wytworzenia sygnału proporcjonalnego do wypełnienia.
Wył.: Wyłącza wyjście PWM.
PWM: Włącza wyjście PWM z określonym kontrolowanym
okresem i wypełnieniem.
Okres. Pozwala skonfigurować czas trwania jednego cyklu
wyjścia PWM.
Wypełnienie. Procentowa wartość okresu sygnału PWM, przez
którą sygnał utrzymuje się na wysokim poziomie logiki. Na
przykład, w przypadku okresu 1 ms i wypełnienia 25% sygnał
utrzyma się w każdym cyklu na wysokim poziomie logiki przez
25% 1 ms, czyli 250 ms, a przez pozostałe 750 ms na niskim
poziomie logiki. Wartości napięcia wysokiego i niskiego poziom
logiki znajdują się w podręczniku użytkownika rejestratora
danych, ale wynoszą zazwyczaj 0 V (niskie) i 3,3 V (wysokiej). W
przypadku wartości przykładowych wartość średnia PWM będzie
wynosić 25% x 3,3 V = 0,825 V.
Wyjścia cyfrowe

Komputerowe rejestratory danych mogą być wyposażone w
jedno lub większą liczbę wyjść cyfrowych przewodzenie
ładunków małoprądowych.
Za pomocą suwaka można skonfigurować każde wyjście na
wysoki lub niski poziom logiki.
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Pasek narzędzi kanałów USB DrDAQ
Pasek narzędzi kanałów dla USB DrDAQ konfiguruje ustawienia każdego kanału
wejściowego i wyjściowego:

Element konfiguracji czujnika przebiegu sygnału dźwiękowego.
Kliknięcie małej strzałki pozwala wyświetlić opcje konfiguracji przebiegu
wejściowego sygnału dźwiękowego (mierzonego w jednostkach
nieskalibrowanej amplitudy) z użyciem mikrofonu znajdującego się na
wyposażeniu. Kliknij nazwę kanału, aby włączyć lub wyłączyć kanał.
Element konfiguracji czujnika poziomu dźwięku. Kliknięcie małej
strzałki pozwala wyświetlić opcje konfiguracji poziomu wejściowego sygnału
dźwiękowego (mierzonego w decybelach) z użyciem mikrofonu
znajdującego się na wyposażeniu. Kliknij nazwę kanału, aby włączyć lub
wyłączyć kanał.
Element konfiguracji sygnału wejściowego oscyloskopu. Kliknięcie
małej strzałki pozwala wyświetlić opcje konfiguracji sygnału wejściowego
oscyloskopu (gniazdo BNC oznaczone Scope (oscyloskop)), z różnymi
ustawieniami dla sond i skalowania. Kliknij nazwę kanału, aby włączyć lub
wyłączyć kanał.
Element konfiguracji oporności sygnału wejściowego. Kliknięcie małej
strzałki pozwala wyświetlić opcje konfiguracji sygnału do pomiaru oporności
w zakresie 0–1 MW w bloku z zaciskiem śrubowy. Kliknij nazwę kanału, aby
włączyć lub wyłączyć kanał.
Element konfiguracji sygnału wejściowego pH. Kliknięcie małej strzałki
pozwala wyświetlić opcje konfiguracji sygnału do pomiaru pH i ORP
(potencjał utleniający/redukcyjny). Kliknij nazwę kanału, aby włączyć lub
wyłączyć kanał.
Element konfiguracji czujnika temperatury. Kliknięcie małej strzałki
pozwala wyświetlić opcje konfiguracji czujnika temperatury znajdującego
się na wyposażeniu. Kliknij nazwę kanału, aby włączyć lub wyłączyć kanał.
Element konfiguracji czujnika światła. Kliknięcie małej strzałki pozwala
wyświetlić opcje konfiguracji znajdującego się na wyposażeniu czujnika
poziomu światła. Kliknij nazwę kanału, aby włączyć lub wyłączyć kanał.
Elementy konfiguracji czujników zewnętrznych. Kliknięcie małej
strzałki pozwala wyświetlić opcje konfiguracji sygnałów wejściowych
czujników zewnętrznych 1–3. Kliknij nazwę kanału, aby włączyć lub
wyłączyć kanał.
Przycisk generatora sygnału. Otwiera okno dialogowe Generator
sygnału umożliwiające ustawienie właściwości sygnału wyjściowego
generatora sygnału.
Przycisk LED RGB. Otwiera okno dialogowe Konfiguracja LED RGB,
które pozwala ustawić kolor diody LED na wyposażeniu.
Przycisk Wyjścia cyfrowe. Otwiera okno dialogowe Wyjścia cyfrowe,
które pozwala skonfigurować stany czterech wyjść cyfrowych.
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Sterowanie LED RGB w wersji USB DrDAQ
Lokalizacja:

Pasek narzędzi kanałów USB DrDAQ > przycisk LED RGB:

Cel:

ustawienie dowolnego koloru pokładowej diody LED z palety 16,7 mln
kolorów

Włącz sterowanie LED:

Pole zaznaczone: można ustawić dowolny kolor
pokładowej diody LED RGB
Pole niezaznaczone: dioda LED pracuje w standardowy
sposób, sygnalizując przechwytywanie danych z kanałów
wejściowych przez miganie

Pozostałe elementy konfiguracji: Sprawdź, jakie zapewniają funkcje.
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Sterowanie wyjściami cyfrowymi w wersji USB DrDAQ
Lokalizacja:

Pasek narzędzi kanałów USB DrDAQ > przycisk Wyjścia cyfrowe:

Cel:

konfiguracja charakterystyki czterech wyjść cyfrowych w bloku zacisków
śrubowych.

Dla każdego wyjścia dostępny jest osobny zestaw elementów konfiguracji:

Sterowanie PWM/Wy: Ustaw na Wy: dostępne ustawienia wyjścia to stała wartość
logiczna niska (w okolicy 0 V) lub stała wartość logiczna
wysoka (w okolicy 3,3 V)
Zestaw na PWM: sygnał wyjściowy jest dwupoziomowym
przebiegiem (zmiennym w zakresie 0–3,3 V) o zmiennym
wypełnieniu i okresie. Sygnał można filtrować w celu
uzyskania poziomu DC proporcjonalnego do wypełnienia.
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Okres:

czas między kolejnymi impulsami sygnału wyjściowego

Wypełnienie:

procentowa część okresu, przez którą sygnał wyjściowy
pozostaje jest wysoki.
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Pasek narzędzi konfiguracji przechwytywania
Pasek narzędzi konfiguracji przechwytywania pozwala konfigurować ustawienia
oscyloskopu dotyczące czasu lub częstotliwości.
Tryb oscyloskopu
W trybie oscyloskopu pasek narzędzi wygląda w następujący sposób:

(Poniżej przedstawiono różne wersje paska narzędzi w trybie widma i trybie
nadpisywania).
Tryb oscyloskopu. Ustaw program PicoScope do pracy w funkcji
oscyloskopu. Przycisk Autodostrajanie do przebiegu pozwala
zoptymalizować ustawienia. Według potrzeby można dodać
pomocniczy widok widma z menu kontekstowego (klikając prawym
przyciskiem myszy w widoku oscyloskopu).
Tryb nadpisywania. Ustawia tryb nadpisywania, dzięki czemu
wcześniejsze ślady pozostają na ekranie i są wyświetlane w kolorach
o małej intensywności, podczas gdy nowe są rysowane w bardziej
wyrazistych barwach na pierwszym planie. Konfigurację kolorów
przeprowadza się w oknie dialogowym Opcje nadpisywania.
Program PicoScope zapamięta wszystkie otwarte widoki, tak aby
można było powrócić do nich, ponownie klikając przycisk Tryb
nadpisywania.
Tryb widma. Przełącza program PicoScope do pracy w funkcji
analizatora widma. Przycisk Autodostrajanie do przebiegu
pozwala zoptymalizować ustawienia. Według potrzeby można dodać
pomocniczy widok oscyloskopu z menu kontekstowego (klikając
prawym przyciskiem myszy w widoku oscyloskopu).
Autodostrajanie. Wyszukuje sygnał w jednym z aktywnych
kanałów wejściowych, a następnie ustawia podstawę czasu i zakres
sygnału, aby poprawnie wyświetlić sygnał.
Strona główna. Przywraca ustawienia domyślne programu
PicoScope. Odpowiednik polecenia Plik > Ustawienia
początkowe > Załaduj ustawienia początkowe.
Element konfiguracji podstawy czasu. Ustawia czas w postaci
pojedynczego podziału osi poziomej przy ustawieniu elementu
konfiguracji powiększenia poziomego wynoszącym x 1.
Dostępność podstaw czasu zależy od rodzaju używanego
oscyloskopu.
Ustawienie podstawy czasu 200 ms/div lub wolniejszej wymusza
przełączenie programu PicoScope do innego trybu transferu danych.
Program PicoScope automatycznie dopasowuje szczegółowe
ustawienia wewnętrzne, ale wolny tryb ogranicza częstotliwość
próbkowania do maksymalnie 1 miliona próbek na sekundę.
Można zmienić ustawienie tego elementu sterowania, tak aby
wyświetlić łączny czas w widoku oscyloskopu (zamiast czasu na
działkę), korzystając z elementu sterowania Jednostki czasu
pobierania w zakładce Podstawowe w oknie dialogowym
Ustawienia.
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Element konfiguracji powiększenia w poziomie. Powiększa
widok o określoną wartość, tylko w kierunku poziomym. Kliknij
przyciski
i , aby wyregulować współczynnik powiększenia, lub
przycisk , aby zresetować wartość.
Element konfiguracji liczby próbek. Ustawia maksymalną liczbę
próbek przechwytywanych w każdym kanale. Jeśli wartość jest
większa niż liczba pikseli w widoku oscyloskopu, można powiększyć
widok, aby zobaczyć więcej szczegółów. Rzeczywista liczba
przechwyconych próbek zrobione jest wyświetlane w arkusz
właściwości, i może odbiegać od liczby żądanej, w zależności od
wybranej podstawy czasu oraz używanego urządzenia. Aby
przechwycić jeden przebieg, który zajmuje całą pamięć buforową,
należy w pierwszej kolejności ustawić Tryb wyzwalania na
Pojedynczy.
Rozdzielczość sprzętu (tylko oscyloskopy z funkcją zmiany
rozdzielczości). Ustawia liczbę bitów sprzętu używaną do pobierania
próbek. Zakres opcji zależy od liczby aktywnych kanałów i wybranej
częstotliwości próbkowania. Wybór opcji Automatyczna
rozdzielczość powoduje ustawienie najwyższej rozdzielczości
zgodnej z aktualną szybkością próbkowania i wielkością
przechwytywania. Rozdzielczość można zwiększyć, korzystając z
funkcji filtrowania w oprogramowaniu: patrz zwiększanie
rozdzielczości.
Tryb widma
W trybie widma pasek narzędzi konfiguracji przechwytywania wygląda w
następujący sposób:

Element konfiguracji zakresu częstotliwości. Określa zakres
częstotliwości na osi poziomej analizatora widma, gdy ustawienie
elementu konfiguracji powiększenia poziomego wynosi x 1.
Opcje analizy widma. Element jest wyświetlany, gdy otwarty jest
widok widma, niezależnie od tego, czy wybrano tryb oscyloskopu czy
tryb widma. Otwiera okno dialogowe Opcje analizy widma.
Tryb nadpisywania
W trybie nadpisywania pasek narzędzi konfiguracji przechwytywania wygląda w
następujący sposób:

Opcje nadpisywania. Otwiera okno dialogowego Opcje
nadpisywania, które umożliwia regulację kilku parametrów
wpływających na sposób wyświetlania starych i nowych danych w
trybie nadpisywania w programie PicoScope.
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Okno dialogowe Opcje analizy widma
To okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu przycisku Opcje analizy widma
na pasku narzędzi konfiguracji przechwytywania. Jest dostępne tylko wtedy, gdy
otwarty jest widok widma. Zawiera elementy konfiguracji, które określają sposób
przekształcania przebiegu źródłowego przez program PicoScope z bieżącego widoku
oscyloskopu do widoku widma.

Wartości
widma

Liczba wartości częstotliwości dzielących widmo. Ten elementy
konfiguracji pozwala określić maksymalną liczbę wartości
częstotliwości, która może, ale nie musi być obsługiwana przez
oprogramowanie, w zależności od innych ustawień. Głównym
ograniczeniem jest tu fakt, że liczba wartości nie może w znaczący
sposób przekraczać połowy liczby próbek w przebiegu źródłowym.
Jeśli przebieg źródłowy zawiera mniejszą liczbę próbek niż wymagana
(czyli mniej niż dwukrotną liczbę przedziałów wartości częstotliwości),
program PicoScope uzupełnia zerami przebieg do kolejnej potęgi
liczby dwa. Na przykład, jeśli w widoku oscyloskopu znajduje się
10 000 próbek i wybrano wartość widma 16 384, program PicoScope
uzupełnia zerami przebieg do wartości 16 384 próbek, która jest
najbliższa potęgą dwójki powyżej 10 000. Następnie wykorzystuje
16 384 próbki, aby zapewnić wartość częstotliwości 8 192, a nie
żądane 16 384.
Jeśli przebieg źródłowy zawiera więcej próbek niż jest to wymagane,
program PicoScope używa tylu próbek, ile jest konieczne, zaczynając
od początku buforu przebiegów. Przykładowo, jeśli w przebiegu
źródłowym znajduje się 100 000 próbek, a wysłano żądanie o 16 384
wartości częstotliwości, program PicoScope potrzebuje tylko
2 x 16 384 = 32 768 próbek, dlatego używa pierwsze 32 768 próbki z
buforu przebiegów i ignoruje pozostałe. Ilość faktycznie
wykorzystanych danych jest wyświetlana jako Bramka czasowa w
arkuszu Ustawienia.

Funkcja
okna

Umożliwia wybór jednej ze standardowych funkcji okna w celu
zmniejszenia efektu działania na przebiegu ograniczonym w czasie.
Patrz sekcja Funkcje okna.

Tryb
Pozwala wybrać jedną spośród dostępnych opcji: Amplituda,
wyświetlania Uśrednianie lub Detekcja pików.
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Amplituda: w widoku widma wyświetlana jest częstotliwość
ostatniego przechwyconego przebiegu, niezależnie od tego czy jest to
przebieg bieżący czy przechowywany w buforze przebiegów.
Uśrednianie: w widoku widma wyświetlana jest aktualizowana na
bieżąco średnia wystąpień widma obliczana na podstawie wszystkich
przebiegów w buforze przebiegów. Pozwala to ograniczyć szumy
wyświetlane w widoku widma. Aby wyczyścić uśrednione dane, kliknij
przycisk Zatrzymaj, a następnie Start, lub zmień tryb z Uśredniania
na tryb Amplituda.
Detekcja pików: w widoku widma wyświetlana jest aktualizowana na
bieżąco maksymalna wartość wystąpień widma na podstawie
wszystkich przebiegów w buforze. W tym trybie amplituda dowolnego
pasma częstotliwości w widoku widma pozostanie niezmieniona lub
zwiększy się, ale nigdy nie ulegnie zmniejszeniu z upływem czasu.
Aby wyczyścić dane detekcji pików, kliknij przycisk Zatrzymaj, a
następnie Start lub zmień tryb z Detekcji pików na tryb Amplituda.
Uwaga: po przełączeniu do trybu Uśredniania lub Detekcja pików,
może wystąpić zauważalne opóźnienie podczas przetwarzania przez
program PicoScope całej zawartości buforu przebiegów (która może
być obszerna) spowodowane tworzeniem wstępnego widoku. Jeśli to
nastąpi, w dolnej części okna zostanie wyświetlony pasek postępu
pokazujący pracę programu PicoScope:

Skala

Określa etykietowanie i skalowanie osi pionowej (sygnału). Dostępne
są dwie opcje:
Liniowo:
Oś pionowa jest skalowana w woltach.
Logarytmicznie:
Oś pionowa jest skalowana w decybelach, w odniesieniu do
poziomu wybranego poniżej przy użyciu elementu konfiguracji
Jednostki logarytmiczne.
dBV: Poziomem odniesienia jest 1 wolt.
dBu: Poziomem odniesienia jest 1 milliwatt z oporem obciążenia
600 ohmów. Odpowiada to wartości napięcia równej około
775 mV.
dBm: Poziomem odniesienia jest jeden milliwatt w określonej
impedancji obciążeniowej. Wartość impedancji obciążeniowej
można wprowadzić w poniższym polu Jednostki logarytmiczne.
Dowolne dB: Poziomem odniesienia jest napięcie arbitralne, które
można określić w poniższym polu Jednostki logarytmiczne.
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Okno dialogowe Opcje nadpisywania
Okno dialogowe zostaje wyświetlone po kliknięciu przycisk Opcje nadpisywania
w pasku narzędzi konfiguracji przechwytywania. Jest dostępne tylko w
przypadku wyboru trybu nadpisywania. Pozwala kontrolować kolory i algorytm
przyciemniania wykorzystywany do odróżniania nowych lub często występujących
danych od danych starszych lub występujących z niewielką częstotliwością.

Tryb

Kolor cyfrowy. W trybie nadpisywania zastosowano gamę kolorów
do wskazania częstotliwość danych przebiegów. Kolor czerwony służy
do oznaczania danych występujących z największą częstotliwością.
Dane występujące z mniejszą częstotliwością są oznaczone kolorami
żółtym i niebieskim.
Intensywność analogowa. W trybie nadpisywania intensywność
koloru służy do oznaczenia czasu wyświetlania danych przebiegu.
Najnowsze dane są wyświetlane w wybranym dla danego kanału
kolorze o pełnej intensywności, podczas gdy starsze są oznaczona
bledszymi odcieniami tego samego koloru.
Zaawansowany. W trybie nadpisywania, w dolnej części okna
dialogowego zostaje otwarta sekcja opcji Użytkownika, która
umożliwia dostosowanie wyświetlania w trybie nadpisywania.

Czas zaniku

Czas zaniku (w milisekundach) przebiegu od maksymalnej do
minimalnej intensywność lub od koloru czerwonego do niebieskiego.
Im dłuższy czas zaniku, tym dłużej starsze przebiegi pozostają na
ekranie.

Nasycenie

Intensywność lub kolor używane do wyświetlania nowych
przebiegów.
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Intensywność Intensywność lub kolor używane do wyświetlania najstarszych
wygaszania
przebiegów po upływie czasu zaniku. Jeśli intensywności wygaszania
wynosi zero, starsze przebiegi zostaną całkowicie usunięte z ekranu
po upływie czasu wygaszania. W przypadku niezerowych wartości
intensywności stare przebiegi pozostaną na ekranie przez czas
nieokreślony przy wybranej intensywności, do momentu nadpisania
przez nowe przebiegi.
Użytkownika
Rysowanie linii Wybór typu linii poprowadzonej między próbkami stycznymi w
czasie.
Pseudofosfor. Łączy każdą parę punktów próbkowania linią o
intensywność zmiennej odwrotnie do wskaźnika obrotu w
płaszczyźnie poziomej.
Stała gęstość. Łączy każdą parę punktów próbkowania linią o
jednolitym kolorze.
Rozproszenie. Wyświetla punkty próbkowania jako niepołączone
kropki.
Schemat
kolorystyczny

Fosfor. Dla każdego kanału używa jednego odcienia o różnej
intensywności.
Kolor. Używa palety kolorów od czerwonego do niebieskiego do
określenia długości wyświetlania przebiegu.

Tło

Czarny. Zastępuje ustawienie wybrane w oknie dialogowym
Ustawienia kolorów. Jest to ustawienie domyślne.
Biały. Zastępuje ustawienie wybrane w oknie dialogowym
Ustawienia kolorów.
Ustawienia użytkownika. Konfiguruje kolor tła zgodnie z
ustawieniem w zakładce Kolory w oknie dialogowym Ustawienia.

Wstrzymanie
danych

Ta opcja jest włączona tylko wtedy, gdy w pozycji Tryb
nadpisywania (patrz poniżej) wybrano ustawienie Czas zaniku.
Limit czasu zaniku. Starsze przebiegi zanikają do momentu
osiągnięcia wartości ustawionej w pozycji Intensywność
wygaszania, po czym przestają być wyświetlane.
Nieskończoność. Starsze przebiegi zanikają do momentu
osiągnięcia wartości ustawionej w pozycji Intensywność
wygaszania, po czym pozostają przez nieokreślony czas, chyba że
zostaną zastąpione przez nowe przebiegi.

Tryb
nadpisywania
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Częstotliwość. Punkty są wyświetlane na ekranie w kolorze lub
intensywności, która zależy od częstotliwości przejścia przebiegów.
Czas zaniku. Punkty są wyświetlane na ekranie z pełną
intensywnością w momencie przejścia przebiegu, a następnie
zanikają przy wartości określonej w pozycji Intensywność
wygaszania. Dalsze zachowanie zależy od ustawienia wybranego w
pozycji Wstrzymanie danych (patrz powyżej).
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Pasek narzędzi nawigacji buforowej
Pasek narzędzi nawigacji buforowej pozwala wybrać przebieg z bufora przebiegu.

Co to jest bufor przebiegu?
W zależności od wybranego ustawienia program PicoScope może przechowywać więcej
niż jeden przebieg w buforze przebiegu. Po kliknięciu przycisku Start przycisk lub
zmianie ustawień przechwytywania PicoScope oczyszcza bufor, a następnie dodaje do
niego nowy przebieg przy każdym przechwyceniu danych przez urządzenie. Czynność
ta jest kontynuowana do momentu zapełnienia buforu lub kliknięcia przycisku
Zatrzymaj. Można zmniejszyć liczbę przebiegów w buforze do zakresu 1–10 000,
korzystając ze zakładki ustawień Podstawowe.
Przebiegi przechowywane w buforze można przeglądać za pomocą poniższych
przycisków:
Przycisk nawigowania do pierwszego przebiegu. Nawiguje do
przebiegu 1.
Przycisk nawigowania od poprzedniego przebiegu. Nawiguje do
poprzedniego przebiegu w buforze.
Wskaźnik liczby przebiegów. Pokazuje aktualnie wyświetlany przebieg
oraz łączną liczbę przebiegów przechowywanych w buforze. Po zmianie
liczby w polu i naciśnięciu klawisza Enter program PicoScope przeskoczy
do wybranego przebiegu.
Przycisk nawigowania do następnego przebiegu. Nawiguje do
następnego przebiegu w buforze.
Przycisk nawigowania do ostatniego przebiegu. Nawiguje do
ostatniego przebiegu w buforze.
Przycisk Przegląd bufora. Otwiera okno Przegląd bufora
umożliwiające szybki wybór przebiegów z bufora.
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Pasek narzędzi Pomiary
Pasek narzędzi Pomiary pozwala skonfigurować tabelę pomiarów.

Pasek zawiera następujące przyciski:
Dodaj pomiar

Dodaje wiersz do tabeli, a następnie otwiera okno
dialogowe Dodaj pomiar.

Edytuj pomiar

Otwiera okno dialogowe Edytuj pomiar dla aktualnie
wybranego pomiaru. Pomiar można także edytować,
klikając dwukrotnie wiersz tabeli pomiarów.

Usuń pomiar

Usuwa bieżący wiersz z tabeli pomiarów.

Linijki

Otwiera okno dialogowe Ustawienia linijek umożliwiające
regulację działania linijek fazy.

Ten pasek narzędzi znajduje się zwykle w dolnej części okna programu, ale można go
przenieść do góry, przechodząc kolejno do pozycji Narzędzia > Ustawienia >
Opcje > Dolny pasek narzędzi na górze.
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Przycisk Generator sygnału
Przycisk Generator sygnału pozwala skonfigurować generator sygnału testowego
oscyloskopu (jeśli znajduje się na wyposażeniu) lub ustawienia sygnału
demonstracyjnego, jeśli program PicoScope pracuje w trybie demonstracyjnym.

Jeśli używany oscyloskop jest wyposażony w zintegrowany generator sygnału, po
kliknięciu przycisku Generator sygnału zostanie wyświetlone okno dialogowe
Generator sygnału.
Jeśli program PicoScope pracuje w trybie demonstracyjnym, po kliknięciu przycisku
Generator sygnału zostanie wyświetlone menu sygnału demonstracyjnego.

7.7.1

Okno dialogowe Generator sygnału (tylko urządzenia PicoScope)
Lokalizacja:

Przycisk Generator sygnału

Cel:

konfiguracja zintegrowanego generatora sygnału w oscyloskopie

na pasku narzędzi

Nie wszystkie oscyloskopy są wyposażone w generator sygnału. W przypadku
oscyloskopów z generatorem wyświetlane są różne elementy konfiguracji w oknie
dialogowym generatora sygnału. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Tabela
funkcji urządzeń.
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Podstawowe elementy konfiguracji

Wł. sygnał. Zaznacz to pole, aby włączyć generator sygnału.
Typ sygnału. Wybierz typ generowanego sygnału. Zawartość listy typów sygnału
zależy od możliwości sprzętowych oscyloskopu.
Importuj. Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, które umożliwia zaimportowanie
pliku przebiegu arbitralnego. Plik zostanie załadowany do generatora arbitralnego i
wyświetli się okno generatora. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy używany
oscyloskop jest wyposażony w generator przebiegów arbitralnych.
Arbitralny. Otwiera okno Generator arbitralny. Ten przycisk jest dostępny tylko
wtedy, gdy używany oscyloskop jest wyposażony w generator przebiegów arbitralnych.
Częstotliwość początkowa. Wpisz wartość w polu lub użyj przycisków pokrętła, aby
wybrać częstotliwość. Jeśli oscyloskop jest wyposażony w generator odchylenia
częstotliwości, w tym polu wyznaczana jest częstotliwość początkowa odchylenia.
Amplituda. Amplituda przebiegu mierzona na odcinku pik-pik. Na przykład, jeśli
wartość ustawiona w pozycji Amplituda wynosi 1 V, w pozycji Przesunięcie 0 V,
wartość sygnału wyjściowego w ujemnym punkcie szczytowym będzie wynosić -0,5 V,
a w dodatnim +0,5 V.
Przesunięcie. Średnia wartość sygnału. Na przykład, jeśli wartość ustawiona w
pozycji Przesunięcie jest równa 0 V, szczytowe wartości dodatnie i ujemne napięcia
sinusoidy lub fali prostokątnej będą równe.
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Elementy konfiguracji odchylenia
Generator sygnału generuje zwykle stałą częstotliwość regulowaną za pomocą funkcji
Sterowanie częstotliwością początkową. W trybie odchylenia generuje
częstotliwość wahającą się między dwoma zdefiniowanymi wartościami granicznymi.

Aktywny. Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć tryb odchylenia.
Typ odchylenia. Określa kierunek odchylenia częstotliwości.
Częstotliwość zatrzymania. Generator zatrzymuje proces zwiększania częstotliwości
w trybie odchylenia, gdy zostanie osiągniąte Częstotliwość zatrzymania.
Przyrost częstotliwości. Generator zwiększa lub zmniejsza częstotliwość w trybie
odchylenia o tę wartość po każdym Przedziale czasowym przyrostu.
Przedział czasowy przyrostu. Generator zwiększa lub zmniejsza częstotliwość w
trybie odchylenia o wartość przyrostu częstotliwości po każdym zakończeniu
przedziału czasowego.
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Elementy konfiguracji wyzwalania
Generator sygnałów pracuje zwykle nieprzerwanie. Po uruchomieniu funkcji
wyzwalania, generator sygnału czeka na wystąpienie określonego zdarzenia, zanim
wygeneruje sygnał wyjściowy.

Aktywny. Zaznacz to pole, aby włączyć wyzwalanie generatora sygnału.
Źródło wyzwalania. Określa sygnał używany do wyzwalania generatora sygnału:
Oscyloskop. Ten sam warunek wyzwalania, który wyzwala oscyloskop.
Ręczny. Przycisk Wyzwól teraz.
Wejście zewn. Wejście oznaczone jako EXT (jeśli jest na wyposażeniu) na
oscyloskopie.
Typ. Warunek, który musi sygnał wyzwalający:
Wznoszenie. Generator sygnału zostaje uruchomiony, gdy następuje zmiana z
niskiego do wysokiego poziomu.
Opadanie. Generator sygnału zostaje uruchomiony, gdy następuje zmiana z
wysokiego do niskiego poziomu.
Brama wysoka. Generator sygnału jest uruchomiony przy wysokim poziomie
sygnału wyzwalającego.
Brama niska.Generator sygnału jest uruchomiony przy niskim poziomie sygnału
wyzwalającego.
Cykli na wyzwalanie. Liczba cykli określonego przebiegu do wygenerowania podczas
każdego wyzwolenia generatora. Jeśli w pozycji Typ wyzwalania wybrano ustawienie
Brama wysoka lub Brama niska, generator zatrzyma się, gdy sygnał bramy
przestanie być aktywny, nawet jeśli żądana liczba cykli nie została wygenerowana.
Próg. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy w pozycji Źródło wyzwalania wybrano opcję
Wejście zewn. Konfiguruje poziom napięcia używany do rozróżniania między
wysokim i niskim poziomem sygnału wyzwalającego.
Wyzwalanie ręczne. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy w pozycji Źródło wyzwalania
wybrano opcję Ręczne. Jeśli w pozycji Typ wybrano opcję Wznoszenie lub
Opadanie, naciśnięcie tego przycisku wymusza operację tworzenia określonej liczby
cykli przez generator sygnału. Jeśli w pozycji Typ wybrano opcję Brama wysoka lub
Brama niska, naciśnięcie tego przycisku uruchamia generator sygnału generujący
cykle przez czas nieokreślony lub zatrzymuje go.
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Okno dialogowe Generator sygnału (USB DrDAQ)
Lokalizacja:

Przycisk Generator sygnału
DrDAQ

na pasku narzędzi kanałów USB

Cel:

konfiguracja zintegrowanego generatora sygnału USB DrDAQ

USB DrDAQ, okno
dialogowe generatora
sygnału

Podstawowe elementy konfiguracji
Wł. sygnał. Zaznacz to pole, aby włączyć generator sygnału.
Typ sygnału. Pozwala wybrać kształt generowanej fali.
Arbitralny. Otwiera okno Generator arbitralny, który pozwala
użytkownikowi zdefiniować kształt przebiegu.
Częstotliwość. Wpisz wartość w polu lub użyj przycisków
pokrętła, aby wybrać częstotliwość przebiegu wyjściowego.
Amplituda. Amplituda przebiegu mierzona na odcinku pik-pik.
Na przykład, jeśli wartość ustawiona w pozycji Amplituda
wynosi 1 V, a w pozycji Przesunięcie 0 V, wartość sygnału
wyjściowego w ujemnym punkcie szczytowym będzie wynosić
-0,5 V, a w dodatnim +0,5 V.
Przesunięcie. Średnia wartość sygnału. Na przykład, jeśli
wartość ustawiona w pozycji Przesunięcie jest równa 0 V,
szczytowe wartości dodatnie i ujemne napięcia sinusoidy lub fali
prostokątnej będą równe.
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7.7.3

Paski narzędzi i przyciski

Pliki przebiegów arbitralnych
W niektórych oscyloskopach komputerowych PicoScope dostępny jest generator
przebiegów arbitralnych (AWG), który można uruchomić w oknie dialogowym
Generator sygnału. Program PicoScope pozwala zaprogramować generator AWG na
przebieg standardowy, np. na falę sinusoidalną lub prostokątną, bądź przebieg
arbitralny, tworzony lub importowany z pliku tekstowego.
Plik tekstowy przeznaczony dla programu PicoScope 6 stanowi listę dziesiętnych
wartości zmiennoprzecinkowych, jak w poniższym przykładzie:
0,0
0,3
0,9
0,6
0,6
0,0
-0,3
0,0
0,0
0,0

®

W pliku może znajdować się od 10 do 8192 wartości, w liczbie niezbędnej do
określenia przebiegu. Dla każdego wiersza może być przypisana więcej niż jedna
wartość — w takim przypadku wartości muszą być rozdzielone tabulatorami lub
przecinkami.
Wartości są próbkami w przedziale od -1,0 do + 1.0 i muszą być równomiernie
rozłożone w czasie. Dane wyjściowe są skalowane do amplitudy wybranej w oknie
dialogowym Generator sygnału i w razie potrzeby zostaje dodane wybrane
przesunięcie. Na przykład, jeśli amplituda sygnału generatora jest ustawiona na
wartość „1 V” i przesunięcie „0 V”, wtedy wartość próbki -1,0 odpowiada sygnałowi
wyjściowemu -1,0 V, a próbka + 1.0 sygnałowi wyjściowemu + 1.0 V.
Plik powinien zawierać dokładnie jeden cykl przebiegu, który następnie będzie
odtwarzany z prędkością określoną w oknie dialogowym Generator sygnału. W
powyższym przykładzie ustawienie częstotliwości generatora sygnału wynosiło 1 kHz,
przez co czas trwania jednego cyklu przebiegu wynosi 1 ms. W przebiegu znajduje się
10 próbek, więc każda próbka trwa 0,1 ms.
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Okno Generator arbitralny
Lokalizacja:

Okno dialogowe Generator sygnału > Arbitralny

Cel:

pozwala na importowanie, edytowanie, rysowanie i eksportowanie
przebiegów arbitralnych przeznaczonych do załadowania do generatora
przebiegów arbitralnych oscyloskopu użytkownika. Można także
importować i eksportować dane w formacie CSV przeznaczonym do
użytku w innych aplikacjach.

Gdy żądany przebieg będzie wyświetlany w oknie, kliknij przycisk OK lub Zastosuj,
aby zacząć go używać.
Przyciski na pasku narzędzi
Importuj z kanału. Otwiera okno dialogowe Importuj z kanału, które
umożliwia skopiowanie przebiegu z widoku oscyloskopu do okna przebiegów
arbitralnych.
Importuj. Wyświetla okno dialogowe Otwórz, umożliwiając importowanie
przebiegów arbitralnych z pliku tekstowego.
Eksportuj. Wyświetla okno dialogowe Zapisz jako, pozwalając zapisać
przebieg arbitralny w postaci pliku tekstowego.
Rysowanie odręczne. Przechodzi do trybu rysowania odręcznego,
umożliwiającego narysowanie przebiegu arbitralnego z użyciem myszy.
Rysowanie prostoliniowe. Przechodzi do trybu rysowania prostoliniowego,
umożliwiającego narysowanie linii prostej z poprzedniego punktu poprzez
kliknięcie w obszarze przebiegu. Aby rozpocząć rysowanie nowej serii linii,
wystarczy ponownie kliknąć przycisk.
Próbki. Liczba próbek w przebiegu arbitralnym. Każda próbka stanowi zapis
wartości sygnału w określonym momencie w czasie. Próbki są równo
rozłożone w czasie. Na przykład, w przypadku 1024 próbek i ustawienia
częstotliwości odtwarzania generatora przebiegów arbitralnych 1 kHz, każda
próbka to (1/1 kHz ÷ 1024) lub około 0,98 mikrosekundy.
Binarny strumień danych. Rysuje ciąg bitów zgodnie z wyznaczonymi
danymi binarnymi lub szesnastkowymi. Wysokie i niskie poziomy logiczne
można odpowiednio regulować.
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Wyczyść wszystko. Usuwa przebieg arbitralny.
Normalizuj. Dostosowuje przebieg w osi pionowej, tak aby zajmował pełny
zakres [-1, + 1].
Cofnij i Ponów. Przycisk Cofnij przywraca przebieg arbitralny do stanu
sprzed ostatniej wprowadzonej zmiany. Przycisk Ponów odwraca ostatnią
czynność przycisku Cofnij.
Narzędzia powiększania. Aby powiększyć lub pomniejszyć oś czasu, kliknij
przycisk powiększenia „+” lub pomniejszenia„-”, a następnie kliknij obszar
przebiegu. Kliknij przycisk „100%”, aby przywrócić oryginalną skalę osi
czasu.
Ustawienia przebiegu
Kształty przebiegów standardowych. Pozwala narysować
standardowy przebieg z ustawieniami określonymi w
numerycznych elementach konfiguracji poniżej paska narzędzi.
Bieżący przebieg zostanie usunięty.
Cykle. Liczba cykli, które zostaną narysowane. Ten element
konfiguracji jest używany w połączeniu z przyciskami
kształtów przebiegów standardowych. Wybierz jeden ze
kształtów przebiegów standardowych, a następnie wprowadź
liczbę cykli, a program PicoScope narysuje żądaną liczbę cykli
przebiegu.
Minimum. Gdy wciśnięty jest jeden z przycisków kształtów
przebiegów standardowych, ten element konfiguracji
określa minimalny poziom sygnału.
Maksimum. Gdy wciśnięty jest jeden z przycisków
kształtów przebiegów standardowych, ten element
konfiguracji określa maksymalny poziom sygnału.
Współczynnik wypełnienia. W przypadku ustawienia
przebiegu prostokątnego, trójkątnego lub falowego przy użyciu
jednego z przycisków kształtów przebiegów
standardowych, ten element konfiguracji określa
współczynnik wypełnienia sygnału. Współczynnik wypełnienia
to czas, w którym sygnał wykracza poza wartość zero woltów,
podzielony przez łączny czas wypełnienia. W związku z tym
współczynnik wypełnienia w przypadku symetrycznej fali
prostokątnej lub trójkątnej wynosi 50%. Zmniejszenie wartości
współczynnika wypełnienia powoduje skrócenie dodatniej części
cyklu i wydłużenie ujemnej, a jego zwiększenie skutkuje
działaniem odwrotnym.
Pozostałe przyciski
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OK

Kopiuje przebieg z edytora graficznego do generatora przebiegów
arbitralnych i przenosi użytkownika do głównego okna programu
PicoScope.

Zastosuj

Kopiuje przebieg z edytora graficznego do generatora przebiegów
arbitralnych i pozwala użytkownikowi pozostać w oknie Generator
arbitralny.
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Okno dialogowe Importuj z kanału
Lokalizacja:

Okno Generator arbitralny > Przycisk Importuj z kanału (

Cel:

umożliwia kopiowanie przechwyconych danych z oscyloskopu do okna
Generator arbitralny

)

Wybierz kanał:

Pozwala zaimportować ostatni przebieg dowolnego dostępnego
kanału.

Wybierz próbki:

Domyślnie importowany jest cały cykl przechwytywania. Ten
element konfiguracji pozwala określić podzestaw
przechwytywania między określonymi liczbami próbek lub między
linijkami. Podzestaw zostanie zeskalowany w celu dopasowania
do liczby próbek określonej w pozycji Próbki w oknie Generator
arbitralny.
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Menu Sygnały demonstracyjne
Lokalizacja:

uruchom program PicoScope bez podłączonego oscyloskopu
> okno dialogowe Połącz z urządzeniem
> wybierz pozycję „Wersja demonstracyjna”
> przycisk Generator sygnału (

Cel:

)

konfiguracja sygnałów testowych umożliwiających wypróbowanie funkcji
programu PicoScope bez podłączonego urządzenia

Po kliknięciu przycisku Generator sygnału
, zostanie wyświetlona poniższa
rozwijana lista dostępnych kanałów w wersji demonstracyjnej:

Kliknij jeden z kanałów, aby otworzyć okno dialogowe Sygnały demonstracyjne,
umożliwiające konfigurację sygnału z tego kanału.
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Okno dialogowe Sygnały demonstracyjne
Lokalizacja:

uruchom program PicoScope bez podłączania oscyloskopu
> okno dialogowe Połącz z urządzeniem
> wybierz pozycję „Wersja demonstracyjna”
> przycisk generatora sygnału (
> wybierz kanał

Cel:

)

sterowanie jednym kanałem źródła sygnału „demonstracyjnego” —
funkcja programu PicoScope zapewniające różne sygnały testowe
symulujące oscyloskop

Wł. sygnał: Zaznacz to pole, aby uruchomić źródło sygnału
demonstracyjnego.
Typ sygnału: Wybierz z listy typów sygnałów standardowych.
Przebieg arbitralny: Otwórz Edytor przebiegu arbitralnego.
Częstotliwość: Wpisz żądaną częstotliwość w hercach lub użyj
przycisków pokrętła.
Amplituda: Wpisz żądaną amplitudę w woltach lub użyj przycisków
pokrętła.
Przesunięcie: Wprowadź liczbę, aby dodać przesunięcia DC do
sygnału demonstracyjnego. Domyślna średnia wartość sygnałów
demonstracyjnych wynosi zero woltów.
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Pasek narzędzi Start/Zatrzymaj
Pasek narzędzi Start/Zatrzymaj pozwala uruchomić oscyloskop i zatrzymać jego
pracę. Kliknij w dowolnym miejscu na pasku narzędzi lub naciśnij przycisk
uruchomienia/zatrzymania na klawiaturze (domyślnym ustawieniem jest przycisk
spacji), aby uruchomić lub zatrzymać próbkowanie.

Ikona Start. Podświetlona, gdy oscyloskop znajduje się w trakcie
próbkowania.
Ikona Zatrzymaj. Podświetlona, gdy oscyloskopu został zatrzymany.
Ten pasek narzędzi znajduje się zwykle w dolnej części okna programu, ale można go
przenieść do góry, przechodząc kolejno do pozycji Narzędzia > Ustawienia > Opcje
> Dolny pasek narzędzi na górze.
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Pasek narzędzi wyzwalania
Pasek narzędzi wyzwalania pozwala określić moment rozpoczęcia przechwytywania
danych. Zobacz też: Wyzwalanie.

Tryb wyzwalania. Zawartość listy dostępnych trybów zależy od
rodzaju używanego oscyloskopu.
Żaden: Program PicoScope nieprzerwanie pobiera przebiegi bez
oczekiwania na sygnał uruchomienia funkcji wyzwalania.
Auto: Program PicoScope oczekuje na zdarzenie wyzwalające,
zanim rozpocznie przechwytywanie danych. Jeśli zdarzenie nie
nastąpi w przeciętnym limicie czasu, program będzie mimo to
przechwytywał dane. Proces będzie powtarzany do momentu
kliknięcia przycisku Zatrzymaj. Tryb „Auto” nie konfiguruje
automatycznie poziomu wyzwalania.
Powtarzalne: Program PicoScope oczekuje na zdarzenie
wyzwalające przez nieograniczony czas, zanim dane zostaną
wyświetlone. Proces będzie powtarzany do momentu kliknięcia
przycisku Zatrzymaj. Jeśli zdarzenie wyzwalające nie następuje,
program PicoScope nie wyświetla żadnych danych.
Pojedyncze: Program PicoScope odczekuje jeden raz na zdarzenie
wyzwalające, a następnie zatrzymuje próbkowanie. Aby wymusić
powtórzenie tego procesu przez program PicoScope, kliknij przycisk
Start. Wyzwalanie Pojedyncze to jedyny typ wyzwalania, który
umożliwia zapełnienie całego buforu pamięci w jednym procesie
przechwytywania.
Nagły: Program PicoScope wysyła do oscyloskopu polecenie
pozyskiwania ciągu przebiegów z możliwie minimalnym opóźnienia
między nimi. Ekran nie jest aktualizowany do momentu
przechwycenia ostatniego przebiegu w ciągu. Po zakończeniu
operacji można prześledzić kolejne przebiegi, korzystając z paska
narzędzi nawigacji buforowej.
Uwaga: tryb nagłego wyzwalania jest dostępny tylko w niektórych
urządzeniach (patrz Tabela funkcji urządzeń) i w najszybszych
podstawach czasu.
ETS: Próbkowanie z wykorzystaniem czasu równoważnego. Program
PicoScope przechwytuje kilka cykli powtarzającego się sygnał, a
następnie łączy wyniki w celu wygenerowania jednego przebiegu o
wyższej rozdzielczości czasowej niż jest to możliwe w przypadku
jednego przechwycenia. Warunkiem uzyskania dokładnych wyników
jest idealna powtarzalność sygnału i stabilne wyzwalanie. Tryb ETS
nie jest dostępny w oscyloskopach sygnałów mieszanych, gdy
aktywne są kanały cyfrowe.
W trybie ETS z włączoną funkcją Wyzwalania zaawansowanego typ
wyzwalania powróci do ustawienia Prostego wyzwalania
zboczem, a przycisk Wyzwalanie zaawansowane zostanie
dezaktywowany.
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Paski narzędzi i przyciski
Wyzwalanie zaawansowane. Kliknij, aby otworzyć okno
dialogowe Wyzwalanie zaawansowane, które zapewnia dostęp do
dodatkowych typów wyzwalania. Jeśli przycisk jest nieaktywny,
oznacza to, że w elemencie konfiguracji wyzwalania wybrano opcję
Żaden lub ETS, bądź używany oscyloskop nie obsługuje tego trybu.
Aby aktywować przycisk Wyzwalanie zaawansowane, ustaw inną
opcję w elemencie konfiguracji, np Auto, Powtarzalne lub
Pojedyncze.
Źródło wyzwalania. Jest to kanał monitorowany przez program
PicoScope pod kątem stanu funkcji wyzwalania.
Zbocze narastające. Kliknij, aby wyzwalać zboczem narastającym
przebiegu.
Zbocze opadające. Kliknij, aby wyzwalać zboczem opadającym
przebiegu.
Poziom wyzwalania. Pozwala ustawić poziom wyzwalania. Można
to także zrobić, przeciągając znacznik wyzwalania w górę lub w dół
na ekranie.
Przełącznik wstępny (od 0% do 100%). Ten parametr umożliwia
regulację wyświetlanej części przebiegu przed punktem wyzwalania.
Domyślnie jest to 50%, dzięki czemu znacznik wyzwalania znajduje
się pośrodku ekranu. Parametr można także regulować,
przeciągając znacznik wyzwalania w lewo lub prawo.
Aktywuj opóźnienie w czasie. Przycisk służy do przełączania
elementu konfiguracji funkcji Opóźnienie w czasie (patrz
następny element).
Opóźnienie w czasie. Opóźnienie to przedział czasu, który
program PicoScope do rozpoczęcia próbkowania po upływie punktu
wyzwalania. Parametr można także modyfikować, przeciągając
znacznik wyzwalania, gdy przycisk Opóźnienie w czasie jest
włączony. Podczas przeciągania znacznika przez krótki czas będzie
wyświetlana strzałka opóźnienia w czasie. Aby to nastąpiło, należy
najpierw upewnić się, czy przycisk Opóźnienie w czasie jest
aktywny.
Patrz temat pokrewny „Ustawienia czasowe wyzwalania”, aby
uzyskać informacj e o wzaj emnej zależności funkcj i Przełącznik
wstępny i Opóźnienie w czasie.
Szybkie zapisy. W trybie wyzwalania Nagły jest to liczba
przebiegów zapisywanych w ciągu. Przechwytywanie będzie
odbywać się z możliwie najkrótszym czasem martwym między
przebiegami.
Ten pasek narzędzi znajduje się zwykle w dolnej części okna programu, ale można go
przenieść do góry, korzystając z opcji Dolny pasek narzędzi na górze w menu
Narzędzia > Ustawienia > Opcje.
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Okno dialogowe Wyzwalanie zaawansowane
Lokalizacja:

Pasek narzędzi wyzwalania > przycisk Wyzwalanie
zaawansowane (

Cel:

)

ustawienie bardziej zaawansowanych typów wyzwalania niż proste
wyzwalanie zboczem

Lista typów wyzwalania
zaawansowanego. W tym elemencie
konfiguracji wyświetlane są wszystkie
dostępne typy wyzwalania zaawansowanego.
Kliknij odpowiedni warunek, a po prawej
stronie okna dialogowego zostanie wyświetlony
schemat i opis.
Jeśli opcja Wyzwalanie ETS w pasku narzędzi
wyzwalania jest włączona, to wybór dowolnego
typu wyzwalania, z wyjątkiem prostego
wyzwalania zboczem, powoduje wyłączenie
trybu ETS.
Opcje wyzwalania zaawansowanego.
Dostępne opcje zależą od wybranego typu
wyzwalania. Patrz Typy wyzwalania
zaawansowanego. Instrukcje i wykresy są
także wyświetlane w oknie dialogowym.
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Typy wyzwalania zaawansowanego
Opcję Typy wyzwalania zaawansowanego można włączyć w oknie dialogowym
Wyzwalanie zaawansowane.
Aby uzyskać dostęp do wszystkich typów wyzwalania z wyjątkiem cyfrowego, należy w
pierwszej kolejności wybrać sygnał, który oscyloskop użyje do wyzwalania; z tego
powodu w pozycji Źródło ustaw opcję A, B, Ext lub AuxIO. Nazwy te odpowiadają
złączom wejściowym BNC na oscyloskopie. Następnie wybierz jeden z poniższych
typów wyzwalania.
Zboczem. Opcja ta umożliwia ustawienie funkcji wyzwalania zboczem
narastającym i opadającym, które są dostępne z poziomu paska narzędzi
wyzwalania. Zamieszczono ją w tym oknie dialogowym jako alternatywny
sposób ustawiania funkcji wyzwalania zboczem.
Próg wyzwalania można określić w oknie dialogowym Wyzwalanie
zaawansowane lub przeciągając znacznik wyzwalania w widoku oscyloskopu.
Jest to jedyny typ wyzwalania zgodny z trybem ETS.
Zboczem — zaawansowane. W tym typie wyzwalania dostępne są dodatkowe
opcje wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym oraz Histereza,
niedostępne w funkcji wyzwalania Zboczem. Opcja wyzwalania zboczem
narastającym lub opadającym wyzwala na obu zboczach przebiegu i jest
przydatna do jednoczesnego monitorowania impulsów o obu biegunowościach.
Hysterezę opisano w osobnym temacie.
Oknem. Ten typ wyzwalania wykrywa moment wejścia lub wyjścia sygnału z
określonego okna napięciowego. Element konfiguracji Kierunek określa, czy
wyzwalacz powinien wykryć sygnał wchodzący do okna, wychodzący z niego,
czy też oba te sygnały. Przeskok 1 i Przeskok 2 to górna i dolna granica okna
napięciowego Kolejność określania dwóch wartości napięcia nie ma znaczenia.
Ustawienie funkcji Histereza pozwala zmniejszyć liczbę nieprawidłowych
przypadków wyzwalania na zaszumionym sygnale. Opisano ją w osobnym
temacie.
Szerokością impulsu. Ten typ wyzwalania wykrywa impulsy o określonej
szerokości.
W pierwszej kolejności ustaw Kierunek impuls, dodatni lub ujemny, zgodnie
z odpowiednią biegunowością impulsu.
Następnie wybierz jedną z czterech opcji w pozycji Stan:
Większy niż wyzwala przy impulsach szerszych niż określony czas.
Mniejszy niż wyzwala przy impulsach węższych (przydatne do
wyszukiwania zakłoceń).
W zakresie czasu wyzwala przy impulsach szerszych niż Czas 1, ale
węższych niż Czas 2 (przydatne do wyszukiwania impulsów zgodnych ze
specyfikacjami).
Poza zakresem czasu stanowi odwrotność powyższego: wyzwala przy
impulsach węższych niż Czas 1 lub szerszych niż Czas 2 (przydatne do
wyszukiwania impulsów niezgodnych ze specyfikacjami).
W dalszej kolejności ustaw wartość P. przeskoku wyzwalania w woltach lub
innych jednostkach, albo przeciągnij znacznik wyzwalania w widoku
oscyloskopu.
Na końcu ustaw Czas 1 (i Czas 2, jeśli jest dostępny), aby określić szerokość
impulsu.
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Czasem okresu. Ten typ pozwala wyszukać dwa kolejne zbocza o tej samej
biegunowości, oddzielone określonym przedziałem czasu.
W pierwszej kolejności wybierz ustawienie w pozycji Zbocze początkowe,
Narastające lub Opadające, zgodnie z biegunowością określonych zboczy.
Następnie wybierz jedną z czterech dostępnych opcji w pozycji Stan:
Większy niż wyzwala, gdy drugie zbocze następuje w odstępie
czasowym większym niż Czas 1 po pierwszym zboczu (przydatne do
wykrywania brakujących zdarzeń).
Mniejszy niż wyzwala, gdy drugie zbocze następuje w odstępie
czasowym mniejszym niż Czas 1 po pierwszym zboczu (przydatne do
wykrywania niezgodności ustawienia czasowego i nieprawidłowych
zboczy).
W zakresie czasu wyzwala, gdy drugie zbocze następuje w odstępie
czasowym większym niż Czas 1 po pierwszym zboczu i mniejszym niż
Czas 2 (przydatne do wyszukiwania prawidłowych zboczy).
Poza zakresem czasu wyzwala, gdy drugie zbocze następuje w
odstępie czasowym mniejszym niż Czas 1 po pierwszym zboczu lub
większym niż Czas 2 (przydatne do wyszukiwania nieprawidłowych
zboczy).
Na końcu ustaw Czas 1 (i Czas 2, jeśli jest dostępny), aby określić odstęp
czasu.
Czasem pozost. w oknie. Jest to połączenie wyzwalania oknem i wyzwalania
szerokością impulsu. Wykrywa moment wejścia lub wyjścia sygnału z okna
napięciowego przez określony czas.
Czasem po zboczu. Wykrywa zbocze, po którym nie następuje wyznaczony
czas ze zmianą poziomu napięcia. Funkcja ta jest przydatna do wyzwalania na
końcu ciągu impulsów.
Czasem po oknie. Jest to połączenie wyzwalania oknem i czasem po zboczu.
Wykrywa moment wejścia sygnału do określonego okna napięciowego i
pozostaje w tym oknie przez wyznaczony czas. Funkcja ta jest przydatna do
wykrywania zablokowania sygnału przy określonym napięciu.
Słabym impulsem. Wykrywa impuls przekraczający jeden próg, który
następnie opada poniżej tego samego progu bez przekraczania drugiego.
Zwykle używa się tej funkcji do wyszukiwania impulsów, które nie osiągają
prawidłowego poziomu logicznego.
Sygnałem cyfr. (Tylko urządzenia MSO) Wyzwala w przypadku połączenia
stanu wejść cyfrowych i przejścia (zbocza) na jedno wejście cyfrowe. Patrz
Wyzwalanie sygnałem cyfrowym.
Warunkiem log. Wykrywa logiczne połączenie sygnałów wejściowych
oscyloskopu. Warunki, które mogą być stosowane do każdego sygnału
wejściowego, różnią się: wejściowe sygnały analogowe mogą być kwalifikowane
na podstawie zbocza, poziomu lub okna; EXT i D15...D0 (jeśli są dostępne) są
kwalifikowane na podstawie poziomu ze zmiennym progiem; AUXIO jest
kwalifikowane na podstawie poziomu ze stałym progiem TTL. Patrz Wyzwalanie
warunkiem logicznym.
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Histereza
Histereza to jedna z funkcji wyzwalania zaawansowanego w programie PicoScope 6,
która ogranicza częstotliwość fałszywego wyzwalania przy zaszumionych sygnałach. Po
włączeniu funkcji histerezy, oprócz głównego progu wyzwalania, zostaje uruchomiona
także opcja pomocniczego napięcia progu wyzwalania. Wyzwalanie następuje
wyłącznie w momencie przekroczenia przez sygnał dwóch progów w określonej
kolejności. Pierwszy próg powoduje uzbrojenie funkcji wyzwalania, a drugi uruchamia
wyzwalanie. Zasadę działania objaśniono na przykładzie.

Zaszumiony sygnał z jednym progiem

Przyjrzyj się powyższemu sygnałowi o dużym stopniu zaszumienia. W przypadku tego
sygnału trudno jest w niezawodny sposób uruchomić wyzwalanie przy użyciu funkcji
standardowego wyzwalania zboczem narastającym, ponieważ sygnał kilkukrotnie
przekracza próg wyzwalania (czerwona linia na obrazku) w ciągu jednego cyklu. W
powiększonym widoku podświetlonych części sygnału widać, jak pomocna może być
histereza.

Zaszumiony sygnał z progiem histerezy

W powiększonych widokach dolna czerwona linia oznacza pierwotny próg. Górna
czerwona linia to drugi próg używany przez funkcję wyzwalania z użyciem histerezy.
Sygnał wznosi się ponad niższy próg w punktach (1) i (2), powodując uzbrojenie
funkcji wyzwalania, jednak bez jej uruchomienia. W punkcie (3) sygnał ostatecznie
przecina górny próg, uruchamiając wyzwalanie. Zbocza narastające zaszumionych
impulsów w punktach (4) i (5) na opadającym zboczu sygnału sprawiają, że sygnał
przekracza próg górny i dolny w nieodpowiedniej kolejności, dlatego funkcja
wyzwalania nie zostaje uzbrojona ani uruchomiona. W związku z tym wyzwalanie
następuje tylko w jednym dobrze zdefiniowanym punkcie cyklu (3), mimo zaszumienia
sygnału.
Funkcja histerezy jest domyślnie włączona dla wszystkich typów wyzwalania
zaawansowanego. Elementy konfiguracji histerezy w oknie dialogowym Wyzwalanie
zaawansowane umożliwiają zmianę napięcia histerezy w postaci wartości procentowej
pełnej skali. Znacznika wyzwalania wskazuje granicę zakresu histerezy.
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Okno dialogowe Wyzwalanie sygnałem cyfrowym
Lokalizacja:

Okno dialogowe Wyzwalanie zaawansowane > przyciski
Sygnałem cyfrowym

i Logiką

.

Cel:

konfiguracja wyzwalania w wejściach cyfrowych

Zastosowanie:

Tylko urządzenia MSO

Tabela wzorów
Zawiera listę wszystkich dostępnych kanałów wejściowych zgodnie z ustawieniami
wybranymi w oknie dialogowym Konfiguracja kanałów cyfrowych. Każdy z nich
można monitorować pod kątem niskiego lub wysokiego poziomu, narastającego lub
opadającego zbocza, bądź też zignorować. Można określić dowolną liczbę poziomów,
jednak nie większą niż jedno przejście (zbocze).
D7 = X (zignorowane)
D7 = 0 (niski poziom)
D7 = 1 (wysoki poziom)
D7 = R (zbocze narastające)
D7 = F (zbocze opadające)
Podsumowanie wzorów
W tej sekcji przedstawiono te same ustawienia co w tabeli wzorów, ale w bardziej
zwięzłej formie.
Format numeryczny używany w tej sekcji: Binarny
lub Szesnastkowy.
Pełny wzór wyzwalania i przejścia. W trybie binarnym
bity są oznaczone w następujący sposób:
X = ignoruj
0 = binarny 0
1 = binarny 1
R = zbocze narastające
F = zbocze opadające
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Okno dialogowe Wyzwalanie warunkiem logicznym
Lokalizacja:

Okno dialogowe Wyzwalanie zaawansowane >
przycisk Warunkiem log.

Cel:

ustawienie wyzwalania w przypadku występowania kilku wejść

Zastosowanie:

wszystkie urządzenia z więcej niż jednym wejściem aktywnym

Elementy konfiguracji wejść
Dostępny jest zestaw elementów konfiguracji dla każdego aktywnego wejścia
oscyloskopu. Wybór wejść zależy od modelu używanego oscyloskopu. Wybór
elementów konfiguracji (progi, histereza, tryb okna itd.) dla każdego wejścia zależy
również od możliwości sprzętowych oscyloskopu.
Kanał A
Kanał B
Kanał C
Kanał D
Wejście EXT (jeśli jest dostępne)
Wejście AUX (jeśli jest dostępne)
Wejścia cyfrowe (tylko oscyloskopy sygnałów mieszanych).
Elementy konfiguracji w tym oknie są takie same jak w oknie
dialogowym Wyzwalanie sygnałem cyfrowym.
Zaznacz to pole, aby uwzględnić odpowiednie kanały
wejściowe dla funkcji wyzwalania warunkiem logicznym. Jeśli
pole wyboru nie jest zaznaczone, dany kanał zostanie
pominięty w procesie wyzwalania warunkiem logicznym.
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Element konfiguracji warunku logicznego
Pozwala określić działanie logiczne stosowane w celu
połączenia warunków wyzwalania. W funkcji wyzwalania
warunkiem logicznym uwzględnione są tylko kanały wejściowe
z zaznaczonym polem “Użyty” (patrz powyżej).

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

muszą być spełnione wszystkie warunki wyzwalania
żaden z warunków wyzwalania nie musi być spełniony
musi być spełniony co najmniej jeden warunek wyzwalania
żaden z warunków wyzwalania nie musi być spełniony
musi być spełniona nieparzysta liczba warunków wyzwalania
musi być spełniona parzysta liczba warunków wyzwalania
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Paski narzędzi i przyciski

Pasek narzędzi powiększania i przewijania
Pasek narzędzi powiększania i przewijania umożliwia poruszanie się w widoku
oscyloskopu lub widma. Do każdego przycisku przypisany jest skrót klawiaturowy,
patrz poniżej.

CTRL + S
lub
Esc

Narzędzie wskaźnika standardowego. Przywraca standardowy
wygląd wskaźnika. Wskaźnik umożliwia klikanie przycisków,
przeciąganie linijek i obsługę wszystkich elementów konfiguracji w
oknie programu PicoScope.

CTRL + D Narzędzie przeciągania. Zamienia kursor w łapkę ( ), która
pozwala przeciągać widok, aby przesunąć go w pionie i w poziomie
w trybie powiększenia. Widok można przesuwać także za pomocą
pasków przewijania. Naciśnięcie klawisza Esc powoduje
przywrócenie narzędzia wskaźnika standardowego.
Ctrl + M

Narzędzie powiększania oknem. Po kliknięciu tego przycisku
wskaźnik zostaje zastąpiony narzędziem powiększania oknem:
.
Użyj go do narysowania pola (nazywanego ruchomym
obramowanie) w widok, a program PicoScope powiększy to pole,
aby wypełnić widok. Zostaną wyświetlone paski przewijania, które
można przesuwać w widoku; można także poruszać się za pomocą
narzędzia przeciągania (patrz powyżej). W trybie powiększenia
wyświetlane jest również okno Sygnał główny. Naciśnięcie
klawisza Esc powoduje przywrócenie standardowego narzędzia
wyboru.
Po wskazaniu osi czasu, wskaźnik zamienia się w narzędzie
powiększania oknem ( ), co ogranicza funkcję powiększania do osi
poziomej. Zapewnia to możliwość powiększania w dowolnej skali
bez naruszania współczynnika powiększenia/pomniejszenia w
pionie.

CTRL + I

Narzędzie powiększania. Zamienia wskaźnik w narzędzie
powiększania:
. Aby powiększyć wskazany obszar, kliknij w
widoku, gdy narzędzie jest aktywne. W trybie powiększenia
wyświetlane jest również okno Sygnał główny.
Po wskazaniu osi czasu, wskaźnik zamienia się w narzędzie
powiększania w poziomie ( ), co ogranicza funkcję powiększania
do osi poziomej. Opcja ta umożliwia powiększanie bez naruszania
współczynnika powiększenia/pomniejszenia w pionie.

CTRL + O Narzędzie pomniejszania. Zamienia wskaźnik w narzędzie
pomniejszania:
. Aby pomniejszyć wskazany obszar, kliknij w
widoku, gdy narzędzie jest aktywne.
Po wskazaniu osi czasu, wskaźnik zamienia się w narzędzie
pomniejszania w poziomie ( ), co ogranicza funkcję powiększania
do osi poziomej. Opcja ta umożliwia pomniejszanie bez naruszania
współczynnika powiększenia/pomniejszenia w pionie.
Cofnij powiększenie. Przywraca widok z wcześniejszymi
ustawieniami powiększenia/pomniejszenia i przesunięcia.
CTRL + U Pokaż cały przebieg na ekranie. Resetuje widok do standardowej
wielkości. Widok nie będzie wyświetlany z paskami przewijania, a
funkcja przesuwania będzie niedostępna.
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7.10.1 Sygnał główny
Podczas każdej operacji powiększania przy użyciu paska narzędzi powiększania i
przewijania, powinno zostać wyświetlone okno Sygnał główny*:
W oknie Sygnał główny znajdują się kompletne
przebiegi z wszystkich aktywnych kanałów.
Prostokąt obejmuje obszar widoczny w bieżącym
widoku.

Przebieg można dowolnie przesuwać, przeciągając
prostokąt.

Można również dostosować współczynnik
powiększenia, przeciągając krawędzie prostokąta,
aby zmienić jego rozmiar.

Przycisk Minimalizuj: zmniejsza rozmiar okna
Sygnał główny bez wpływu na ustawienia
powiększenia.
Przycisk Zamknij: zamyka okno Sygnał
główny i przywraca współczynnik powiększenia
do wartości 100%.
*Uwaga: jeśli okno Sygnał główny nie jest wyświetlane, funkcja mogła zostać
wyłączona. Zaznacz opcję Sygnał główny w zakładce Narzędzia > Ustawienia >
Opcje.
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Jak...

Jak...
W tym rozdziale objaśniono, jak wykonać niektóre typowe zadania.
Jak przełączyć na inne urządzenie
Jak wykorzystać linijki do pomiaru sygnału
Jak przeprowadzić pomiar różnicy czasu
Jak przenieść widok
Jak skalować i przesuwać sygnał
Jak skonfigurować widok widma
Jak wyszukać zakłócenie za pośrednictwem trybu nadpisywania
Jak skonfigurować test ograniczenia maską
Jak zapisać przy wyzwalaniu

8.1

Jak przełączyć na inne urządzenie
Odłącz nieużywane urządzenie.
Zamknij okno dialogowe Sprawdź kabel USB.
Podłącz nowe urządzenie.
Program PicoScope wykryje nowe urządzenie i zacznie z niego korzystać.
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Jak wykorzystać linijki do pomiaru sygnału
Przeprowadzanie pomiarów sygnału do masy przy użyciu jednej linijki
Przyjrzyj się paskowi narzędzi kanałów, aby wyszukać kod koloru kanału, dla
którego zostanie przeprowadzony pomiar:

Odszukaj uchwyt linijki w tym kolorze (kolorowy kwadracik w górnym lewym lub
prawym górnym rogu w widoku oscyloskopu lub widma):

Przeciągnij uchwyt linijki w dół. Wzdłuż całego widoku będzie wyświetlana linijka
sygnału (przerywana linia pozioma). Zwolnij uchwyt, gdy linijka zostanie ustawiona
w odpowiednim miejscu.

Przyjrzyj się legendzie linijki (mała tabelka wyświetlana w widoku). Wiersz tabelki
powinien być oznaczony kwadracikiem w kolorze odpowiadającym kolorowi uchwytu
linijki. W pierwszej kolumnie umieszczono poziom sygnału wyznaczony przez linijkę.

Przeprowadzanie pomiarów różnicowych przy użyciu dwóch linijek
Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami dla pomiarów „przy użyciu jednej
linijki“.
Przeciągnij w dół uchwyt drugiej linijki tego samego koloru do miejsca
wyznaczającego mierzony poziom sygnału.
Ponownie spójrz na legendę linijki. W drugiej kolumnie jest wyświetlana wartość
poziom sygnału drugiej linijki, a w trzeciej różnica między obiema linijkami.
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8.3

Jak...

Jak przeprowadzić pomiar różnicy czasu
Znajdź uchwyt linijki czasu (biały kwadracik w dolnym lewym rogu w widoku
oscyloskopu).

Przeciągnij uchwyt linijki w prawo. W widoku oscyloskopu pojawi się linijka czasu
(pionowa linia przerywana). Zwolnić uchwyt, gdy linijka znajduje się w położeniu
czasowym, które zostanie użyte jako punkt odniesienia.

Przeciągnij uchwyt drugiej linijki w prawo, do miejsca wyznaczającego mierzony
czas.
Przyjrzyj się legendzie linijki (mała tabelka w widoku oscyloskopu). Wiersz tabelki
powinien być oznaczony białym kwadracikiem. W pierwszych dwóch kolumnach
znajduje się ustawienie czasowe obu linijek, a w trzeciej różnica czasu.

W legendzie częstotliwości wyświetlane jest 1 /D, gdzie D oznacza różnicę czasu.

W podobny sposób można przeprowadzić pomiar różnicy częstotliwości w widoku
widma.
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Jak przenieść widok
Można z łatwością przeciągnąć widok z jednego wziernika do drugiego. W tym
przykładzie przedstawiono cztery wzierniki z widokami oscyloskopu o nazwach
„Oscyloskop 1” do „Oscyloskop 4”. Załóżmy, że chcesz przesunąć widok „Oscyloskop 4”
do wziernika w lewym górnym rogu.
1. Kliknij kartę z nazwą widoku
„Oscyloskop 4” i przytrzymaj
przycisk myszy.

2. Przeciągnij wskaźnik myszy do
nowej lokalizacji przy karcie z
nazwą widoku „Oscyloskop 1”.

3. Zwolnij przycisk myszy, a
widok zostanie przeniesiony do
nowej lokalizacji.
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8.5

Jak...

Jak skalować i przesuwać sygnał
Program PicoScope zapewnia kilka sposobów zmiany wielkości i położenia sygnału w
trakcie pobierania lub po jego zakończeniu. Metody te można stosować zarówno w
widokach oscyloskopu jak i widma. Nie powodują modyfikacji przechowywanych
danych, zmieniają tylko sposób ich wyświetlania. Są to opcje dodatkowe, dostępne
równolegle z funkcją przesunięcia analogowego w niektórych oscyloskopach (patrz
Tabela funkcji urządzeń).
Globalne powiększanie i przewijanie
Jest to zwykle najszybszy sposób, aby móc przyjrzeć się dokładniej sygnałom.
Narzędzia globalnego powiększania i przewijania powodują jednoczesne przeniesienie
wszystkich sygnałów. Są umieszczone w pasku narzędzi powiększania i przewijania.

W powiększonym widoku paski przewijania pionowego i poziomego umożliwiają
przesuwanie sygnałów jako grupy. Przewijanie w obrębie wykresu jest także możliwe
przy użyciu narzędzia przeciągania.
Automatyczne dopasowanie osi
Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku oscyloskopu lub widma i wybierz pozycję
Automatyczne dopasowanie osi:
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Program PicoScope automatycznie skaluje i przesuwa kanały, aby dopasować je do
widoku widok bez nakładania. Jest to najszybszy sposób na uporządkowanie widoku
oscyloskopu:

Skalowanie i przesunięcie osi
Użyj tych narzędzi, jeśli funkcja Automatyczne dopasowanie osi (patrz powyżej)
nie przynosi żądanego efektu. Pozwala to osobno rozmieścić poszczególne kanały w
widoku (w przeciwieństwie do narzędzi globalnego powiększania i przewijania, które
wprowadzają modyfikacje do wszystkich kanałów jednocześnie).
Kliknij przycisk skalowania
w dolnej części osi, którą chcesz zmodyfikować.
Zostaną wyświetlone elementy konfiguracji skalowania osi. Aby dopasować
przesunięcie bez użycia elementów konfiguracji skalowania osi, kliknij oś pionową i
przeciągnij ją w górę lub w dół.
Czym ta metoda różni się od skalowania danych przy użyciu sondy
użytkownika?

Można utworzyć sondę użytkownika w celu skalowania danych pierwotnych. Sonda
użytkownika może zmienić skalę i położenie danych na wykresie, ale różni się od
pozostałych metod skalowania w kilku istotnych aspektach.
Skalowanie przy użyciu sondy użytkownika to trwałe przekształcenie. Skalowanie
następuje w momencie pobierania przebiegu i nie można go później zmienić.
Zmianom ulegają rzeczywiste wartości danych, dlatego osie wykresu mogą nie
przedstawiać już pierwotnego zakresu napięcia urządzenia.
Skalowanie z zużyciem sondy użytkownika może być nieliniowe i w ten sposób
zmieniać kształt sygnału.
Sondy użytkownika są przydatne do zaprezentowania charakterystyki sondy fizycznej
lub przetwornika podłączonego do oscyloskopu. Wszystkie narzędzia powiększania,
przewijania, skalowania i przesunięcia w dalszym ciągu mogą być używane do danych
skalowanych przy użyciu sond użytkownika dokładnie w taki sam sposób, jak w
przypadku danych pierwotnych.
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8.6

Jak...

Jak skonfigurować widok widma
Tworzenie widoku widma
W pierwszej kolejności upewnij się, że dla trybu wyzwalania nie wybrano ustawienia
ETS, ponieważ otworzenie widoku widma w trybie wyzwalania ETS nie jest możliwe.
Widok widma można otworzyć na trzy sposoby:
Kliknij przycisk Tryb widma w pasku narzędzi konfiguracji pobierania. Stosowanie
tej metody pozwala uzyskać najlepsze wyniki analizy widma z oscyloskopu. W
trybie widma można w dalszym ciągu otworzyć widok oscyloskopu, aby podejrzeć
dane w wymiarze czasowym, ale program PicoScope optymalizuje ustawienia dla
widoku widma.
Przejdź do menu Widoki, wybierz pozycję Dodaj widok, a następnie opcję Widmo.

Metoda ta pozwala otworzyć widok widma w aktualnie ustawionym trybie, tj. trybie
oscyloskopu lub trybie widma. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się przełączenie
do trybu widma, w opisany powyższej sposób.
Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym widoku, wybierz pozycję Dodaj widok, a
następnie opcję Widmo. Menu jest podobne do menu Widoki, które pokazano
powyżej.
Konfiguracja widoku widma
Patrz okno dialogowe Ustawienia widma.
Wybór źródła danych
Program PicoScope pozwala wyświetlić widok widma na podstawie danych bieżących
lub przechowywanych. Jeśli program PicoScope jest uruchomiony (przycisk Start jest
wciśnięty), w widoku widma wyświetlane są bieżące dane. W przeciwnej sytuacji, gdy
program PicoScope jest zatrzymany (przycisk Zatrzymaj jest wciśnięty), w widoku
wyświetlane są dane przechowywane na aktualnie wybranej stronie bufora przebiegu.
Po zatrzymaniu programu PicoScope można skorzystać z elementów konfiguracji
bufora do przewijania jego zawartości, a widok widma zostanie ponownie obliczony na
podstawie aktualnie zaznaczonego przebiegu.
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Jak wyszukać zakłócenie za pośrednictwem trybu nadpisywania
W trybie nadpisywania można wyszukać rzadkie zdarzenia niewidoczne w
powtarzających się przebiegach. W standardowym trybie oscyloskopu takie zdarzenie
może pojawić się na ekranie przez ułamek sekundy — zbyt szybko, aby nacisnąć
spację i zatrzymać je na ekranie. W trybie nadpisywania zdarzenie pozostaje na
ekranie przez ustalony czas, umożliwiając odpowiednią konfigurację opcji wyzwalania,
aby móc zapisać je w bardziej niezawodny sposób.
Instrukcje krok po kroku
Skonfiguruj oscyloskop na wyzwalanie powtarzającym się przebiegiem, takim jak
poniższy. Są podejrzenia występowania sporadycznych zakłóceń, ale nie widać
jeszcze żadnych nieprawidłowości, dlatego do analizy zostanie użyty tryb
nadpisywania.
Aby kontynuować, kliknij przycisk Tryb nadpisywania.
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Jak...
Wcześniejszy widok oscyloskopu zostaje zastąpiony widokiem nadpisywania, jak
pokazano poniżej. Natychmiast można dostrzec trzy impulsy o różnych kształtach.
Na tym etapie element konfiguracji Nasycenie w oknie Opcje nadpisywania jest
ustawiony na wartość maksymalną, aby móc z łatwością rozpoznać różnice
przebiegów.
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Teraz, gdy udało się odnaleźć zakłócenia, element konfiguracji Nasycenie zostanie
ustawiony na wartość minimalną. Kliknij przycisk Opcje nadpisywania, aby
otworzyć okno dialogowe Opcje nadpisywania, a następnie dostosuj wartość
nasycenia za pomocą suwaka. Wyświetlany obraz zmieni się, jak pokazano poniżej.
Przebiegi są teraz ciemniejsze, ale mają szerszy zakres kolorów i odcieni.
Najczęściej występujący przebieg jest wyświetlany w kolorze czerwonym. Jest to
normalny kształt impulsu. Drugi przebieg jest wyświetlany w kolorze
jasnoniebieskim, co oznacza, że pojawia się z mniejszą częstotliwością oraz że
występują sporadyczne wahania szerokości impulsów wynoszące około 10 ns. Trzeci
przebieg jest wyświetlany w kolorze ciemnoniebieskim, ponieważ pojawia się z
mniejszą częstotliwości niż dwa poprzednie i wskazuje sporadycznie występujący
krótki impuls o amplitudzie mniejszej o około 300 mV od normalnej.
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Jak...
Tryb nadpisywania sprawdził się w tej sytuacji. Udało się odnaleźć zakłócenia,
którym należy teraz przyjrzeć się dokładniej. Najlepszym sposobem jest powrót do
standardowego widoku oscyloskopu, tak aby można było użyć funkcji wyzwalania
zaawansowanego i pomiaru automatycznego zintegrowanych w programie
PicoScope.
Kliknij przycisk Tryb oscyloskopu. Skonfiguruj ustawienie zaawansowanego
wyzwalania szerokością impulsu, aby wyszukać implus dłuższy niż 60 ns. Program
PicoScope natychmiast wyszuka słaby impuls.

Teraz można dodać funkcję pomiarów automatycznych lub przeciągnąć linijki w
odpowiednie położenie, aby szczegółowo przeanalizować krótki impuls.
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Jak skonfigurować test ograniczenia maską
1. Wyświetl stabilny przebieg w widoku oscyloskopu. Odpowiednio ustaw zakres
napięcia i podstawę czasu, tak aby istotny element zajmował większość widoku. W tym
przykładzie został zaprezentowany powtarzający się impuls w postaci, w jakiej może
występować w magistrali danych.

2. Wybierz polecenie Narzędzia > Maski > Dodaj maski.
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Jak...
3. Powinno wyświetlić się okno dialogowe Biblioteka masek:

Ustawieniem domyślnym jest Kanał A. Ustawienie to można zmienić, aby zastosować
maskę dla innego kanału.
4. Kliknij przycisk Generuj , aby otworzyć okno dialogowe Generowanie maski:
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5. Na tym etapie zaakceptuj ustawienia domyślne i kliknij przycisk Generuj. Następnie
kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Biblioteka masek, aby powrócić do widoku
oscyloskopu:

Wokół pierwotnego przebiegu znajduje się teraz maska.
6. Program PicoScope zatrzymuje pobieranie w momencie otwarcia okna
dialogowego Biblioteka masek, dlatego naciśnij klawisz spacji, aby ponownie
uruchomić pobieranie. Jeśli jakiekolwiek część przechwytywanego przebiegu nie
znajdzie się w obszarze maski, zostaje wyświetlona w kontrastującym kolorze. W
tabeli pomiarów wyświetlana jest liczba takich błędów:

7. W ten sposób otrzymano aktywny test ograniczenia maską. Informacje na temat
edytowania, importowania i eksportowania masek znajdują się w temacie Test
ograniczenia maską. Test ograniczenia maską można również skonfigurować w widoku
widma lub XY.
Więcej informacji na temat tej funkcji, patrz: Test ograniczenia maską.
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Jak...

Jak zapisać przy wyzwalaniu
Zapisz przy wyzwalaniu to tylko jedna z wielu opcji dostępnych w funkcji Alarmy.
1. Skonfiguruj program PicoScope na wyświetlanie przebiegu i włącz funkcję
wyzwalania:

2. Wybierz polecenie Narzędzia > Alarmy:
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3. Powinno wyświetlić się okno dialogowe Alarmy:

4. W pozycji Zdarzenie wybierz opcję Pobieranie:
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Jak...
5. Wybierz pierwszy element w listy Działania, kliknij przycisk Edytuj i zmień opcję
Działania na Zapisz bieżący bufor:

6. Kliknij przycisk
umieszczony z prawej strony pola Plik pole i wpisz nazwę i
lokalizację zapisywanego pliku:
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7. Upewnij się, że pola wyboru Zapisz bieżący bufor i Włącz alarm są zaznaczone:

8. Kliknij przycisk OK. Program PicoScope będzie teraz zapisywać plik przy każdym
zdarzeniu wyzwalającym.
9. Wyłączyć alarm, gdy nie będzie już potrzebny, aby uniknąć tworzenia niechcianych
plików.
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9

Odniesienia

Odniesienia
Oto sekcje zawierające szczegółowe informacje na temat działania programu
PicoScope.
Typy pomiarów
Funkcje okna widma
Ustawienia czasowe wyzwalania
Składnia wiersza polecenia
Słowniczek pojęć

9.1

Typy pomiarów
W oknie dialogowym Edytuj pomiary znajduje się wybór pomiarów, które mogą zostać
wykonane w programie PicoScope.
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Pomiary oscyloskopu
Wartość skuteczna AC. Wartość średniej kwadratowej (RMS) przebiegu
pomniej szona o średnią DC. Jest równoważna z pomiarem tętnienia.
Czas cyklu. Program PicoScope wyszukuje powtarzający się schemat przebiegu i
mierzy czas trwania jednego cyklu.
Średnia DC. Średnia wartość przebiegu.
Wypełnienie. Czas, przez jaki sygnał utrzymuje się ponad swoją wartością średnią,
wyrażony jako wartość procentowa okresu trwania sygnału. Wypełnienie 50% oznacza,
że okresy utrzymywania się sygnału w części dodatniej i ujemnej są takie same.
Stopień opadania. Szybkość, z jaką opada poziom sygnału, wyrażona w jednostkach
sygnału na sekundę. Kliknij przycisk Zaawansowane w oknie dialogowym Dodaj
pomiar lub Edytuj pomiar, aby określić progi poziomu sygnału dla danego pomiaru.
Częstotliwość. Liczba cykli przebiegu na sekundę.
Czas opadania. Czas opadania sygnału z górnego do dolnego progu. Kliknij przycisk
Zaawansowane w oknie dialogowym Dodaj pomiar lub Edytuj pomiar, aby określić
progi poziomu sygnału dla danego pomiaru.
Szerokość impulsu wysokiego. Czas, przez który sygnał pozostaje ponad swoją
wartością średnią.
Szerokość impulsu niskiego. Czas, przez który sygnał pozostaje poniżej swojej
wartości średniej.
Maksimum. Najwyższy poziom sygnału.
Minimum. Najniższy poziom sygnału.
Pik-Pik. Różnica między wartością maksimum i minimum.
Czas narastania. Czas narastania sygnału z dolnego do górnego progu. Kliknij
przycisk Zaawansowane w oknie dialogowym Dodaj pomiar lub Edytuj pomiar,
aby określić progi poziomu sygnału dla danego pomiaru.
Stopień narastania. Szybkość, z jaką narasta poziom sygnału, wyrażona w
jednostkach sygnału na sekundę. Kliknij przycisk Zaawansowane w oknie
dialogowym Dodaj pomiar lub Edytuj pomiar, aby określić progi poziomu sygnału
dla danego pomiaru.
Rzeczywista wartość skuteczna. Wartość średniej kwadratowej (RMS) przebiegu
uwzględniająca wartość DC.
Błędy maski. Specjalna funkcja pomiarowa zliczająca błędy przebiegów w trybie testu
ograniczenia maską. Pomiar ten jest dodawany do tabeli automatycznie, podczas
korzystania z testu ograniczenia maską, więc zazwyczaj nie ma potrzeby, aby
zaznaczać go ręcznie.
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Pomiary widma
Aby dodać pomiar widma, otwórz widok widma, a następnie kliknij przycisk Dodaj
pomiar. Pomiary można zastosować w trybie oscyloskopu lub widma.
Częstotliwość przy piku. Częstotliwości, przy której wyświetlana jest wartość
sygnału przy piku.
Amplituda przy piku. Amplituda wartości sygnału przy piku.
Średnia amplituda przy piku. Amplituda wartości sygnału przy piku uśredniona dla
określonej liczby przechwyceń.
Ogółem moc. Moc całego sygnału cały przechwyconego w widoki widma, obliczona
przez dodanie wartości mocy we wszyskich wartościach widma.
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (TDH). Stosunek sumy mocy
harmonicznych do mocy przy częstotliwości podstawowej.

Całkowite zniekształcenie harmoniczne plus szum (TDH+N). Stosunek sumy
mocy harmonicznych plus szum do mocy podstawowej. Wartości THD+N są zawsze
większe od wartości THD dla tego samego sygnału.

Wolny od zakłóceń zakres dynamiczny (SFDR). Jest to stosunek amplitudy
określonego punktu (zwykle składowej częstotliwości przy piku) oraz składowej
częstotliwości o drugim co do wielkości amplitudzie (tzw. „współczynnik częstotliwości
SFDR”). Składowa „współczynnika częstotliwości SFDR” nie musi być harmoniczną
składowej częstotliwości podstawowej. Na przykład, może to być silny sygnał,
niezależny sygnał zaszumiony.
Stosunek wartości sygnał + szum + zniekształcenie do wartości sygnał +
szum (SINAD). Stosunek (wyrażony w decybelach), sygnału, szumu i zniekształcenia
do szumu i zniekształcenia.

Stosunek sygnał/szum (SNR). Stosunek (wyrażony w decybelach) średniej mocy
sygnału do średniej mocy szumu. Zalecane jest użycie okien Hanninga lub Blackmana
z uwagi na niski poziom szumu.
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Zniekształcenie intermodulacyjne (IMD). Pomiar zniekształcenia wywołanego
nieliniowym zmieszaniem dwóch tonów. Gdy urządzenie odbiera wiele sygnałów, może
wystąpić wymieszania modulacyjne lub nieliniowe syganłów. W przypadku sygnałów
wejściowych przy częstotliwościach f1 i f2, dwa sygnały zniekształcenia drugiego rzędu
będą odpowiednio częstotliwościami: f3 = (f1 + f2) i f4 = (f1 - f2).
Zniekształcenie IMD wyraża się jako stosunek dB sumę wartości skutecznej okresów
zniekształcenia do sumy wartości skutecznej dwóch tonów wejściowych. Pomiar
zniekształcenia IMD może być przeprowadzany dla okresów zniekształcenia dowolnego
rzędu, ale przeważnie używa się okresów drugiego rzędu. Drugorzędowe
zniekształcenia intermodulacyjne wyznacza się ze wzoru:

gdzie
F3 i F4 to amplitudy dwóch okresów zniekształcenia drugiego rzędu (przy
częstotliwościach f3 i f4 zdefiniowanych powyżej)
oraz:
F1 i F2 to amplitudy tonów wejściowych (przy częstotliwościach f1 i f2, oznaczonych
linijkami częstotliwości w oknie widma).
Dla porównania, okresy trzeciego rzędu występują przy częstotliwościach (2F1 + F2),
(2F1 - F2), (F1 + 2F2) i (F1 - 2F2).
Uwaga: Zalecane jest użycie okien Hanninga lub Blackmana z uwagi na niski poziom
szumu. Zalecana jest wielkość przekształcenia FFT rzędu 4096 lub większa —
zapewnia ona odpowiedni rozkład spektralny do pomiarów IMD.
Błędy maski. Patrz sekcja Test ograniczenia maską.
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Typy przebiegów w generatorze sygnału
Zawartość listy typów przebiegów w oknie dialogowym Generator sygnału zależy
od rodzaju podłączonego oscyloskopu. Pełna lista jest następująca:
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Sinus

Sinusoida

Prostokąt

Fala prostokątna

Trójkąt

Symetryczna fala trójkątna

Wznoszenie

Wznosząca krzywa piłokształtna

Opadanie

Opadająca krzywa piłokształtna

Synch

sin(x)/x, obcięta na osi x

Gaussa

„Krzywa dzwonowa” normalnego rozkładu,
obcięta na osi x

Półsinusoida

Sinusoida wyprostowana

Biały szum

Losowe próbki z maksymalną szybkością
aktualizacji AWG

PRBS

Binarny ciąg pseudolosowy — losowy ciąg bitów
z regulowaną przepływowością

Napięcie DC

Napięcie stałe, regulowane za pomocą elementu
konfiguracji Przesunięcie

Arbitralny

Każdy przebieg utworzony w edytorze
przebiegów

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika PicoScope 6

9.3

179

Funkcje okna widma
Do utworzenia widoku widma program PicoScope rejestruje blok próbkowanych danych
w określonym przedziale czasowym, a następnie używa algorytmu szybkiej
transformacji Fourier Transform do obliczenia jego widma. Algorytm zakłada sygnał na
poziomie zerowym poza przedziałem czasowym. Zazwyczaj założenie to powoduje
nagłe przejścia do wartości zerowej po obu stronach danych. Przejścia te wpływają na
obliczane widmo, tworząc niepożądane artefakty, np. błędy tętnienia i wzmocnienia.
Aby ograniczyć występowanie artefaktów, sygnał może być wzmacniany na początku i
osłabiany na końcu bloku. Istnieje kilka najczęściej używanych „funkcji okna”, które
można połączyć z danymi, aby zmienić moc sygnału, i które są dobierane zgodnie z
rodzajem sygnału oraz celem wykonywania pomiaru.
Element konfiguracji funkcji okna w oknie dialogowym Opcje analizy widma
pozwala wybrać jedną ze standardowych funkcji okna do analizy widma. W poniższej
tabeli przedstawiono niektóre współczynniki jakości używane do porównywania funkcji.
Okno

Gł. szer.
Listek
Spadek
szczytu (wart. po najwyższej wzmoc.
@ -3 dB)
str. (dB)
po str. listka
(dB/oktawa)

Uwagi

Blackman

1,68

-58

18

często używane do sygnałów
dźwiękowych

Gaussowskie 1,33 do 1,79

-42 do -69

6

minimalne błędy czasu i
częstotliwości

Trójkątne

1,28

-27

12

nazywane także oknem
Bartletta

Hamminga

1,30

-41,9

6

nazywane także
wzniesionym sinus kwadrat;
stosowane do analizy mowy

Hann

1,20 do 1,86

-23 do -47

12 do 30

nazywane także sinus
kwadrat; używane do
sygnałów dźwiękowych i
wibracji

BlackmanaHarrisa

1,90

-92

6

ogólne zastosowanie

Płaskie

2,94

-44

6

nieznaczna
nierównomierność
tłumienności; używane
głównie do kalibracji

Prostokątne

0,89

-13,2

6

bez wzmacniania i zanikania;
maksymalna ostrość;
używane do krótkich
przebiegów przejściowych
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9.4
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Ustawienia czasowe wyzwalania (część 1)
Funkcje regulacji przełącznika wstępnego i opóźnienia w czasie zostały opisane
osobno w sekcji „Pasek narzędzi wyzwalania”. Ważne jest jednak, aby zrozumień także
wzajemną zależność tych dwóch elementów konfiguracji. Oto zrzut ekranu z widokiem
oscyloskopu i włączoną funkcją opóźnienia w czasie:

psw.pl r41

Uwaga 1.

Punkt odniesienia wyzwalania ( ) znajduje się poza przebiegiem. Jest to
spowodowane ustawieniem opóźnienia w czasie wynoszącym 200 µs, co
oznacza, że wyzwalanie nastąpiło 200 µs przed punktem odniesienia,
gdzieś z lewej strony widoku oscyloskopu. Oś czasu została odpowiednio
dostosowana, tak aby punkt odniesienia znajdował się na wysokości
200 ms.

Uwaga 2.

Przełącznik wstępny jest ustawiony na wartość 25%, co sprawia, że punkt
odniesienia wyzwalania jest wyświetlany na 25% szerokości widoku
oscyloskopu od lewej strony.

Uwaga 3.

Program PicoScope ogranicza opóźnienie punktu wyzwalanie-odniesienie
do wielokrotności całkowitego czasu przechwytywania. Po osiągnięciu
tego ograniczenia program uniemożliwi zwiększanie wartości przełącznika
wstępnego, i w przypadku wydłużenia opóźnienia w czasie, zmniejszy
wartość przełącznika wstępnego, aby nie dopuścić do przekroczenia limitu
przez łączną wartość. W większości trybów wyzwalania wielokrotność ta
wynosi zwykle 100, a w trybie ETS jest to wartość 1.
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Ustawienia czasowe wyzwalania (część 2)
W sekcji „Ustawienia czasowe wyzwalania (część 1) wprowadzono pojęcia przełącznika
wstępnego i opóźnienia w czasie. Na poniższym wykresie przedstawiono ich wzajemną
zależność.

Funkcja przełącznika wstępnego ustawia widok oscyloskopu zależnie od punktu
odniesienia, pozwalając określić, jaka część przebiegu powinna znajdować się przed
punktem odniesienia, a jaka następować po nim.
Funkcja opóźnienia w czasie działa jak opcja wyzwalania z opóźnieniem w
standardowym oscyloskopie. Program PicoScope odczekuje ten czas po zdarzeniu
wyzwalającym, zanim narysuje punkt odniesienia wyzwalania. W oscyloskopach
występują ograniczenia liczby przedziałów czasowych próbkowania, które mogą
upłynąć od zdarzenia wyzwalającego do zakończenia przechwytywania, dlatego
oprogramowanie może odpowiednio dopasować wartość przełącznika wstępnego, aby
nie naruszyć ograniczenia.
Wskazówka: Jeśli zdefiniowano opóźnienie w czasie, można kliknąć przycisk
opóźnienia w czasie w trakcie pracy oscyloskopu w dowolnym momencie, aby
przełączać między wyświetlaniem zdarzenia wyzwalającego i punktu odniesienia
wyzwalania.
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9.6

Odniesienia

Tabela funkcji urządzeń
Niektóre funkcje programu PicoScope 6 wymagają użycia specjalnego sprzętu i dlatego
nie są dostępne we wszystkich urządzeniach. Dostępność funkcji podano w poniższej
tabeli. Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki poszczególnych
urządzeń.
Seria / model

DC

BW

ADC-212 [7]
USB DrDAQ

a

LPF

50Ω

FC

a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

DIN

EXT

AUX

a
a

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

a
a
ADV

a
[1]

[1]

[5]

[6]

a
a
a
a
a
a
a
a
a

RNT

RAP

SGT

FR

[2]

[2]

a
a
a
a
a
a
a
a

[3]

[3]

PicoScope 2000 MSO

AWG

a
a
a
a
a
a
a
a
a

[1]

PicoScope 2000
PicoScope 2000A

SWP

a

PicoLog 1000

Seria / model

GEN

[4]

a
a
a
a
a
a
a
a

[6]

ADC-212 [7]
USB DrDAQ
PicoLog 1000
[2]

PicoScope 2000
PicoScope 2000A
PicoScope 2000 MSO
PicoScope 3000
PicoScope 3000 A/B
PicoScope 3000 MSO
PicoScope 4000
PicoScope 5000
PicoScope 5000 A/B
PicoScope 6000

a
a

a
a
a

[7]

PicoScope 6000 A/B/C/D

1. tylko od 2204 do 2208.
2. tylko od 2206 do 2208.
3. tylko 2206A, 2207A
i 2208A.
4. tylko 3205 i 3206.
5. tylko 4223, 4224, 4423
i 4424.
6. tylko 4226 i 4227.
7. tylko 4226, 4227 i 4262.
8. Tylko oprogramowanie
PicoScope Automotive.
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50Ω
ADV
AWG
AUX
BW
DC
DIN
EXT
FR
FC
GEN
LPF
RAP
RNT
SGT
SWP

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

[1]

a
a

a
a
a
a
a
a
a

[3]

a
a
a
a
a
a

[5]

a

Wejścia 50 Ω
Wyzwalanie zaawansowane
Generator przebiegów arbitralnych
Dodatkowe wejście/wyjście
Ogranicznik szerokości pasma z funkcją
przełączania
Regulacja przesunięcia DC
Wejścia cyfrowe
Wejście zewnętrzne sygnału wyzwalającego
Rozdzielczość zmienna
Licznik częstotliwości
Generator sygnału
Filtrowanie dolnoprzepustowe
Szybkie wyzwalanie
Wyzwalanie słabym impulsem
Funkcje wyzwalania generatora sygnału
Tryb odchylania generatora sygnału
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Składnia wiersza polecenia
Program PicoScope można uruchomić z wiersza polecenia systemu Windows, co
umożliwia ręczne uruchamianie zadań lub z pomocą pliku wsadowego bądź innego
programu.
Wyświetlanie interfejs GUI
PicoScope <filename>
<filename>

Określa pojedynczy plik .psdata lub .pssettings.

Na przykład: PicoScope C:\Temp\source.psdata
Wyświetlanie pomocy
PicoScope /?
Wyświetla pomoc we wszystkich opcjach wiersza poleceń.
Konwertowanie pliku .psdata
PicoScope /C,/c
Konwertuje plik .psdata z jednego formatu na inny. Nie można używać z
poleceniem /p[rint].
Składnia:
PicoScope /c[onvert] <names> [/d <names>] /f <format> [/q]
[/b [<n>[:<m>]] | [all]] [/v <viewportname>]
<names>

Określa listę jednego lub większej liczby katalogów lub
plików .psdata. Do określania kilku plików można użyć
symboli wieloznacznych. Jeśli katalog został określony,
wszystkie pliki .psdata w tym katalogu zostaną
określone. Jest to argument obowiązkowy.

/d <names>

Miejsce docelowe. Domyślnym ustawieniem jest nazwa
pliku wejściowego z nowym rozszerzeniem.

/f <format>

Format docelowy: csv, txt, png, bmp, gif, agif
[animowany GIF], psdata, pssettings, mat [MATLAB].
Jest to argument obowiązkowy.

/q

Tryb cichy. Brak pytania przed operacją zastąpienia
plików. Domyślnie wyświetlany jest monit.

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

Numer przebiegu n, zakres przebiegu od n do m lub
wszystkie przebiegi. Domyślnym ustawieniem jest
bieżący przebieg.

/v <viewportname>

Widok do konwersji. Domyślnym ustawieniem jest
bieżący widok.

Na przykład:
PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Scope2
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Drukowanie widoku
PicoScope /P,/p
Drukuje widok z pliku .psdata. Nie można używać z poleceniem /c[onvert].
Składnia:
PicoScope /p[rint] <names> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <viewportname>]
<names>

Określa listę jednego lub większej liczby katalogów lub
plików .psdata. Do określania kilku plików można użyć
symboli wieloznacznych. Jeśli katalog został określony,
wszystkie pliki .psdata w tym katalogu zostaną
określone. Jest to argument obowiązkowy.

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

Numer przebiegu n, zakres przebiegu od n do m lub
wszystkie bufory. Domyślnym ustawieniem jest bieżący
przebieg.

/v <viewportname>

Widok do konwersji. Domyślnym ustawieniem jest
bieżący widok.

Na przykład:
PicoScope /p C:\Temp\source.psdata /b 5:9 /v Scope2
Importowanie uwag
PicoScope /N,/n
Kopiuje tekst z określonego pliku do obszaru Uwagi.
Składnia:
PicoScope /n[otes] <notes filename> <filename>
<notes filename>

Określa pojedynczy plik tekstowy.

<filename>

Określa pojedynczy plik .psdata lub .pssettings.

Na przykład:
PicoScope /n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata
Uruchamianie polecenia automatyzacji
PicoScope /A,/a
Uruchom makro w istniejącym wystąpieniu programu PicoScope 6.
Składnia:
PicoScope /a[utomation] <macro>
<macro>

Ścieżka pliku .psmacro zawierającego makro

Przykłady:
PicoScope /a MyMacro.psmacro
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Elastyczny system zasilania
Elastyczny system zasilania urządzeń PicoScope oferuje wybór dwóch źródeł zasilania:
Kablem USB podłączonym do portu USB
Zasilaczem sieciowym podłączony do gniazda DC IN
Zasilanie USB
W przypadku korzystania z zasilania USB po raz pierwszy, program PicoScope
wyświetli przypomnienie o niepodłączonym zasilaniu sieciowym:

Można wtedy podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda DC IN oscyloskopu lub wybrać
opcję zasilania USB. Po podłączeniu zasilacza okno dialogowe zostanie automatycznie
zamknięte.
Oscyloskop można podłączyć do zasilania USB na dwa sposoby:
Za pomocą podwójnego kabla USB podłączonego do dwóch portów USB na
komputerze lub do koncentratora USB. Obsługiwany jest każdy zasilany port USB
zgodny ze specyfikacją USB 2.0. Nie można używać pasywnego koncentratora USB.
Za pomocą standardowego kabla USB podłączonego do jednego portu USB na
komputerze. Doprowadzane natężenie w tym porcie powinno wynosić 1000 mA.
Porty USB w większości komputerów stacjonarnych i pełnowymiarowych laptopów
spełniają ten warunek. W razie wątpliwości zapoznaj się z specyfikacją techniczną
producenta komputera.
Program PicoScope wyświetli komunikat z wymaganiami:
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Odniesienia
Niewystarczająca moc zasilanie USB
Jeśli dostępna moc zasilania USB nie jest wystarczająca, program PicoScope wyświetli
następujące okno dialogowe:

Przełącz kabel do portu USB zapewniającego odpowiednią moc zasilania, użyj
podwójnego kabla USB lub podłącz zasilacz sieciowy.
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Słowniczek pojęć
AWG. Generator przebiegów arbitralnych (AWG) to obwód z możliwością generowania
przebiegów o niemal każdym kształcie. Programowanie następuje z pliku danych
użytkownika, definiującego napięcie wyjściowe w określonej liczbie punktów
rozłożonych równomiernie w czasie. Obwód wykorzystuje te dane do rekonstrukcji
przebiegu z użyciem określonej amplitudy i częstotliwości.
CSV. Wartości rozdzielane przecinkami. Plik tekstowy zawierający dane tabelaryczne, z
kolumnami rozdzielanymi przecinkami i wierszami rozdzielanymi podziałami wiersza.
Format CSV jest używany do importowania i eksportowania plików przebiegów
arbitralnych programu PicoScope. Przebiegi można także wyeksportować z programu
PicoScope w formacie CSV. Pliki CSV można importować do arkuszy kalkulacyjnych i
innych programów.
Czas martwy. Czas od zakończenia jednego przechwycenia i do rozpoczęcia
następnego. Użycie szybkiego trybu wyzwalania pozwala maksymalnie ograniczyć
czas martwy.
ETS. Próbkowanie z wykorzystaniem czasu równoważnego. Metoda zwiększenia
wskaźnika próbkowania skutecznego oscyloskopu. W widoku oscyloskopu program
przechwytuje kilka cykli powtarzającego się sygnału, a następnie łączy wyniki w celu
wygenerowania jednego przebiegu o wyższej rozdzielczości czasowej niż w przypadku
jednego przechwycenia. Warunkiem uzyskania dokładnych wyników jest idealna
powtarzalność sygnału i stabilne wyzwalanie.
Etykieta narzędzia. Etykieta wyświetlana w trakcie przesuwania wskaźnika nad
określonymi częściach ekranu PicoScope, takimi jak przyciski, elementy sterowania czy
linijki.
IEPE. Zintegrowany obwód piezoelektryczny. Typ czujnika, zazwyczaj służącego do
wykrywania przyspieszenia, wibracji lub dźwięku, z wbudowanym wzmacniaczem.
Czujniki IEPE można używać tylko ze specjalnymi oscyloskopami PicoScope,
wyposażonymi w wejścia zgodne z IEPE.
Kanał. Oscyloskop jest wyposażony w jeden lub większą liczbę kanałów, z których
każdy może próbkować jeden sygnał. W oscyloskopach o dużej szybkości transmisji
znajduje się zwykle jedno złącze BNC na kanał.
Komputerowy rejestrator danych. Przyrząd pomiarowy składający się z interfejsu
sprzętowego i oprogramowania PicoLog instalowanego na komputerze. Urządzenie
można również używać z oprogramowaniem PicoScope w celu utworzenia oscyloskopu
z wielokanałowym napięciem wejściowym.
Linijka. Pionowa lub pozioma linia przerywana, którą można przeciągnąć w
odpowiednie miejsce na przebiegu w widoku. Poziom sygnału, wartość czasu lub
częstotliwości wszystkich linijek w programie PicoScope są wyświetlane w polu legendy
linijki.
MSO. Oscyloskop sygnałów mieszanych. Przyrząd przechwytujący i wyświetlający
sygnały analogowe i cyfrowe na tej samej podstawie czasu.
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Odniesienia
Odchylenie standardowe. Statystyczny pomiar rozprzestrzeniania się zestawu
próbek. Odchylenia standardowe zestawu
określa się jako:

gdzie
to średnia arytmetyczna wszystkich próbek. Jednostki wartości odchylenia
standardowego są takie same jak w przypadku pierwotnych próbek.
Oscyloskop. Urządzenie firmy Pico Technology, które można podłączyć do portu USB
lub równoległego portu komputera. Dzięki oprogramowaniu PicoScope komputer
użytkownika staje się oscyloskopem komputerowym.
Oscyloskop komputerowy. Przyrząd pomiarowy składający się z oscyloskopu i
oprogramowania PicoScope instalowanego na komputerze. Oscyloskop komputerowy
ma te same funkcje co tradycyjny oscyloskop laboratoryjny, ale jest bardziej
elastyczny i tańszy. Wydajność oscyloskopu komputerowego można zwiększyć,
przeprowadzając modernizację standardowych części komputera w sklepie
komputerowym lub wymieniając oscyloskop na nowszy. Także oprogramowanie można
zaktualizować dzięki pobraniu aktualizacji ze strony Pico Technology.
Oś. Linia z oznaczeniem wartości pomiarów. W programie PicoScope wyświetlana jest
jedna oś pionowa dla każdego kanału aktywnego w widoku, z pomiarami w woltach lub
innych jednostkach. W każdym widoku znajduje się także jedna oś pozioma, na której
znajdują się jednostki czasu (w widoku oscyloskopu) lub częstotliwości (w widoku
widma).
Rozdzielczość w pionie. Liczba bitów używana do wyświetlania poziomu sygnału
przez oscyloskop. Liczba ta zależy od właściwości urządzenia. W określonych
przypadkach można ją jednak zwiększać przy użyciu funkcji zwiększania
rozdzielczości.
Siatka. Układ wzierników. Liczba wierszy i kolumn siatki może wynosić 1, 2, 3 lub 4.
Siatka nitek. Poziome i pionowe linie przerywane w każdym widoku. Pomagają
oszacować amplitudę i czas lub częstotliwość punktu na przebiegu.
Sonda. Sprzęt podłączony do oscyloskopu, które podbiera mierzony sygnał. Sondy
pobierają sygnał w dowolnej formie, ale zawsze doprowadzają do oscyloskopu sygnał
napięciowy. W programie PicoScope zintegrowano definicje standardowych sond, ale
można także zdefiniować sondy niestandardowe.
Sprzężenie AC. W tym trybie oscyloskop odrzuca sygnały o bardzo niskiej
częstotliwości, poniżej około 1 Hz. Pozwala to wykorzystać pełną rozdzielczości
oscyloskopu do pomiaru sygnałów prądu zmiennego, ignorując wszelkie przesunięcia
DC. W tym trybie nie można przeprowadzić pomiaru poziomu sygnału względem masy.
Sprzężenie DC. W tym trybie oscyloskop przeprowadza pomiar poziomu sygnału
względem masy sygnałowej. Wyświetlane są części DC i AC.
Tryb demonstracyjny. W przypadku uruchomienia programu PicoScope bez
podłączonego urządzenie możliwe jest wybranie „urządzenia demonstracyjnego”, czyli
wirtualnego oscyloskopu umożliwiającego testowanie oprogramowania. Program jest
wtedy uruchomiony w tzw. wersji demonstracyjnej. Zapewnia ona źródło
symulowanego sygnału z możliwością konfiguracji dla każdego kanału wejściowego
urządzenia demonstracyjnego.
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Tryb progresywny. W standardowym trybie w widoku oscyloskopu program
PicoScope wielokrotnie nanosi przebieg w ciągu każdej sekundy. Przełącza się jednak
do trybu progresywnego w przypadku podstaw czasu o szybkości mniejszej niż
200 ms/div . W tym trybie program PicoScope nie odczekuje do zakończenia
przechwytywania, aby zaktualizować widok oscyloskopu, tylko aktualizuje go na
każdym etapie przechwytywania.
Widok. Wyświetlanie danych z oscyloskopu. Dostępne są trzy typy widoków: widok
oscyloskopu, widok XY oraz widok widma.
Wyświetlanie na wierzchu. Program PicoScope umożliwia wyświetlanie wielu
widoków, ale tylko jeden z nich może znajdować się na wierzchu w określonym
momencie. Kliknięcie przycisku na pasku ma zwykle wpływ na widok, który znajduje
się na wierzchu. Aby ustawić dany widok na wierzchu, kliknij go.
Wyzwalanie. Funkcja oscyloskopu, która monitoruje sygnał wejściowy i określa
moment rozpoczęcia przechwytywania. W zależności od ustawionego warunku
wyzwalania, wyzwalanie może nastąpić w momencie przekroczenia przez sygnał progu
lub w chwili spełnienia bardziej złożonych warunków.
Wziernik. Widoki w oknie programu PicoScope są rozmieszczone w postaci siatki, a
każdy prostokątny obszar w siatce jest nazywany wziernikiem.
Zwiększenie rozdzielczości. Próbkowanie w szybszym tempie niż wymagane, a
następnie łączenie nadmiaru próbek poprzez uśrednienie. Technika ta może zwiększyć
rozdzielczość efektywną oscyloskopu w przypadku niewielkich szumów na sygnale.
(Więcej szczegółów)
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tryb odchylenia 133, 182
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Grubość linii 101

Drukowanie 40
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Edytuj istniejącą sondę użytkownika, okno
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195

Siatka użytkownika, okno dialogowe
Sinx(x)/x, ustawienia 96
Skalowanie
przycisk

53

Tryb demonstracyjny 142, 143, 187
Tryb nadpisywania 22
opcje 129

10, 160
115

przycisk 125
włączanie i wyłączanie

Skalowanie osi 112
Skalowanie tabeli, okno dialogowe
Składnia wiersza polecenia

65

Tryb progresywny
Tryb widma 11
przycisk 125

72

Jednostki wyjściowe, okno dialogowe
użytkownika 32

zapisywanie

133, 182

Tryb oscyloskopu 11
przycisk 125

Skróty klawiaturowe 97, 154
Słowniczek pojęć 187
Sonda 187
Identyfikacja, okno dialogowe

Sondy użytkownika
okno dialogowe

Tryb odchylenia

183

103

32
59

63

187

włączanie i wyłączanie
Tryby pobierania

103

12

U

40

Urządzenie, jak przełączyć

156

Spacja 144
Sprzężenie AC

187

USB DrDAQ

Sprzężenie DC

187

Ustalanie zakresów, okno dialogowe 66
Ustawianie kolejności kanałów 115
Ustawianie kolejności względem osi Z 115

Sprzężenie, element konfiguracji
Start/Zatrzymaj, pasek narzędzi
Statystyka 23
Statystykafiltrowanie

111
144

Ustawienia 58
Domyślne ustawienia drukowania
język 99
klawiatura 97

56

Strumień bitów 139
Sygnał dźwiękowy 87
Sygnały demonstracyjne
menu 142
okno dialogowe

kolory

143

101

próbkowanie

Symbol ostrzegawczy kanału 33
Symbole
czerwony, ostrzeżenie 14

wybór urządzenia
zapisywanie

103

40

Ustawienia językowe 99
Ustawienia kanału
w arkuszu Ustawienia 31

33

System pomiarowy
wybór 99
Szczegóły pojazdów, okno dialogowe

96

szybkość pobierania 95
tryby nadpisywania 103
tryby widma 103

33

symbol ostrzegawczy, żółty

50

Szybkie wyzwalanie 182
Szybkość próbkowania 125

Ustawienia kolorów 101
Ustawienia maks. liczby przebiegów
Ustawienia początkowe, menu 48
Ustawienia wielkości pobierania

Ś
Ślad

8

Średnia (statystyka)

100

menedżer zasilania 95
okno dialogowe 93
podstawowe 94

Sygnały wejściowe IEPE 111
Symbol ostrzegawczy 111
czerwony 14
żółty

122

23

T
Tabela funkcji urządzeń 182
Test ograniczenia maską 36, 58
Jak 167
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94

94

Ustawienia, arkusz 31
Ustawienie szybkości pobierania 95
Utwórz nową sondę użytkownika, okno dialogowe
61
Uwagi
importowanie z wiersza polecenia 183

W
Wejścia 50 Ω DC 182
Wejścia cyfrowe 118, 182
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196

Indeks

Wejścia cyfrowe, przycisk
Wejścia DC 50 Ω 111

przedziałem czasowym 147
punkt odniesienia 180

118

Wejścia przyspieszeniomierza

słabym impulsem

111

176

Stosunek sygnał/szum (SNR) 176
Wolny od zakłóceń zakres dynamiczny (SFDR)
176
Zniekształcenie intermodulacyjne (IMD) 176
Widok 187
jak przenieść 159
menu 51
oscyloskop 14
widmo

21

włączanie widoków pomocniczych
wybieranie kanałów 51
XY 18

51

Widok kanałów cyfrowych
menu kontekstowe 17
Widok oscyloskopu 12, 14
Widok widma 12, 21
jak skonfigurować 162

14, 111

Wskaźnik standardowy, narzędzie
Wsparcie techniczne 4
Wygładzanie 96

154

Wyjścia cyfrowe 121
USB DrDAQ 124

124

Wyzwalanie 145, 180, 187
brakujące zdarzenia 148
czasem okresu 148
czasem po zboczu 148
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Wyzwalanie oknem

148

Wyzwalanie słabym impulsem 148, 182
Wyzwalanie stanem 151
Wyzwalanie sygnałem cyfrowym, okno dialogowe
151
Wyzwalanie szerokością impulsu 147, 148
Wyzwalanie warunkiem logicznym
okno dialogowe 152
Wyzwalanie zaawansowane
typy 148, 182

148

145, 147

Wyzwalanie zboczem 148
Wyzwalanie zewnętrzne (EXT)
Wziernik 187

145, 182

151

Zaawansowane ustawienia pomiarów
Zakłócenia, wyszukiwanie 148
Zakończ 40
Zakres, element konfiguracji

111

Zasilanie AC

170

95

Zasilanie baterią 95
Zasilanie DC IN 185
Zasilanie główne 95
95

Zasilanie USB 185
Zastosowanie o znaczeniu krytycznym
Zastrzeżenia prawne 4
145

56

Zamknij plik 40
Zapisz do wyzwalania 87
Zapisz jako 40
okno dialogowe 41

Zasilanie sieciowe

147

element konfiguracji trybu
oknem 148
pasek narzędzi 103, 145

19

Zapisz plik 40
Zapisz przy wyzwalaniu
Zasilanie 185

121

Wyłączenie odpowiedzialności 4
Wymagania systemowe 6
Wyświetlanie na wierzchu 187

dwuzboczowe

znacznik

Wyzwalanie czasem okresu 148
Wyzwalanie czasem po zboczu 148
Wyzwalanie interwałem 147

Z

Wskaźnik przekroczenia zakresu

USB DrDAQ

148

zaawansowane 145, 147
zakłócenia 148
zboczem 148

Wzór wyzwalania

Widok XY 18
Wielokąt 90
Wirusy 4

Wyjście PWM
PicoLog 1000 Series

151
147, 148
180

warunkiem logicznym

Całkowite zniekształcenie harmoniczne (TDH)
176
Całkowite zniekształcenie harmoniczne plus
szum (TDH+N) 176
Częstotliwość przy piku 176
Ogółem moc

148

sygnałem cyfrowym
szerokością impulsu
ustawienia czasowe

Wersja demonstracyjna 142
Wersja oprogramowania 1
Widmo, pomiary
Amplituda przy piku 176

Zbocze narastające, przycisk
Zbocze opadające, przycisk

4

145
145
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Zgodność z przeznaczeniem
Zmiana rozdzielczości 182
Zmienna %buffer%

197

4

87

Zmienna %file% 87
Zmienna %time% 87
Znaki towarowe 4, 4
Zwiększenie rozdzielczości

112, 113, 187
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