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Välkommen
Välkommen till PicoScope 6 - PC-oscilloskopmjukvaran från Pico
Technology.
Med en oscilloskopenhet från Pico Technology förvandlar PicoScope din
dator till ett kraftfull PC-oscilloskop med alla funktioner och samma
prestanda som ett vanligt oscilloskop har - till en bråkdel av
kostnaden.
Hur du använder manualen
Nyheter i den här versionen
Första gången du använder PicoScope
Programversion: PicoScope R6.11.7 (Leveransmeddelande)
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PicoScope 6 - översikt

PicoScope 6 - översikt
PicoScope 6 är Pico Technology:s mjukvara för PC-oscilloskop.
Högre prestanda
Snabbare fångstfrekvens, vilket gör det lättare att se snabba signaler
Snabbare databearbetning
Bättre stöd för de senaste USB-oscilloskopen från PicoScope
Förbättrad användbarhet och utseende
Tydligare grafik och text
Tips och hjälpmeddelanden som förklarar alla funktioner
Lättanvända klickverktyg för panorering och zoomning
Nya funktioner

psw.sv r41

Den senaste Windows .NETtekniken som gör det möjligt
för oss att leverera
uppdateringar snabbare

Flera vyer för samma data,
med unika zoom- och
panoreringsinställningar för
varje vy

Anpassade prober - hanterare
som gör det enkelt för dig att
använda dina egna prober
och sensorer med PicoScope

Avancerade triggningsvillkor,
bland annat puls, fönster och
logik

Egenskapsblad som ger en
snabböversikt över alla
inställningarna

Spektrumläge med en helt
optimerad
spektrumanalysator

Varje kanal har sin egen
lågpassfiltrering

attekanaler för att skapa
matematiska funktioner på
ingångskanaler

Refereravågformer för att
spara kopior av
ingångskanalerna

Godtycklig vågformsdesigner
för oscilloskop med inbyggd
godtycklig
vågformsgenerator

Snabbriggerläge för att fånga
en sekvens av vågformer
med minsta möjliga dödtid

ntegrering med Utforskaren i
Windows för att visa filer
som bilder och konvertera till
andra format

Kommandoradsval för
konvertering av filer

Zoomöversikt för att snabbt
justera zoomningen för att
visa valfri del av vågformen

Seriekodning för RS232, I2C
och andra format - i realtid

Testning med maskgräns för
att visa när en signal går
utanför gränserna

Buffertnavigatorn för att söka
i vågformsbufferten

Larm som varnar dig när en
viss händelse inträffar
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Introduktion
PicoScope 6 är ett komplett program för oscilloskop från Pico Technology. När det
används tillsammans med en maskinvaruenhet från PicoScope så bildar det ett
oscilloskop och spektrumanalysator på din PC.
PicoScope 6 stöder enheterna som är listade i tabellen över enhetsfunktioner.
Programmet kan köras på datorer med Windows XP SP3 -Windows 8. (Se
systemkraven för ytterligare rekommendationer).
Hur man använder PicoScope 6
För att komma igång, läs avsnittet om hur du använder PicoScope för första gången
och det om Picoscopes funktioner.
För mer information, läs beskrivningarna av menyerna och verktygsfälten. Läs även
avsnittet med referenser.
Om du vill guidas steg för steg, titta under “hur man”.

3.1

Juridiskt meddelande
Beviljande av licens. Det material som finns i den här versionen säljs inte, utan
licensieras. Pico Technology Limited ("Pico") beviljar en licens till den person som
installerar programvaran, enligt de villkor som anges nedan.
Tillgång. Licenstagaren samtycker till att tillåta åtkomst till detta program endast till
personer som har blivit underrättade om och accepterar att följa dessa villkor.
Användning. Programvaran i den här versionen är endast avsedd för användning med
Pico-produkter eller med data som samlats in med hjälp av Pico-produkter.
Copyright. Pico hävdar upphovsrätt till, och behåller rättigheterna till, allt material
(programvara, dokument osv.) som ingår i denna utgåva.
Ansvar. Pico och dess agenter bär inget ansvar för förlust eller skada, oavsett hur
sådan uppstår, som är relaterad till användningen av utrustning eller mjukvara från
Pico Technology, om annat inte gäller enligt lag.
Rådighetsfel. Alla program är olika. Därför kan Pico inte kan garantera att dess
utrustning eller programvara är lämplig för ett visst program. Det är därför
användarens ansvar att se till att produkten är lämplig för användarens önskade
tillämpning.
Uppdragskritiska program. Eftersom den programvara körs på en dator som kan
köra andra programvaruprodukter och påverkas av dessa, utesluter denna licens
uttryckligen användning i "verksamhetskritiska" program, till exempel
livsuppehållande systemen.
Virus. Denna programvara övervakas kontinuerligt för virus under
tillverkningsprocessen. Användaren är dock ansvarig för viruskontroll av mjukvaran
när den installeras.
Support. Ingen mjukvara är någonsin felfri, men om du är missnöjd med resultaten
från denna programvara, vänligen kontakta vår tekniska supportpersonal.
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3.2

Introduktion

Uppgraderingar
Vi tillhandahåller uppgraderingar gratis på vår webbplats www.picotech.com. Vi
förbehåller oss rätten att debitera för uppdateringar eller ersättningar som skickas ut
på fysiskt medium.

3.3

Varumärken
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Pico
Technology, PicoScope och PicoLog är internationellt registrerat varumärken.

3.4

Hur man använder denna manual
Om du använder en PDF-läsare för att läsa manualen så kan bläddra i manualen som i
en bok genom att använda knapparna tillbaka och framåt i din läsare. Knapparna bör
se ut ungefär så här:
eller

Tillbaka:

eller

Framåt

Du kan också skriva ut hela manualen för vanlig läsning utan datorn. Leta efter en
Skriv ut-knapp som liknar den här:
Skriv ut

Som en första introduktion till PicoScope rekommenderar vi att du börjar med dessa
ämnen:
Använda PicoScope för första gången
Grunderna om oscilloskop
Grunderna om PC-oscilloskop
Grunderna om PicoScope

psw.sv r41
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Systemkrav
För att vara säker på att PicoScope fungerar korrekt måste du åtminstone ha en dator
som klarar att köra Windows i någon av versionerna som listas nedan. Oscilloskopet
presterar bättre med en kraftfullare dator och gynnas om processorn har flera kärnor.
Artikel
Operativsystem

Lägsta krav

Rekommenderad
specifikation

Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7
eller Windows 8
32-bitars eller 64-bitars utgåva
Inte Windows RT

Processor

300 MHz

1 GHz

Minne

256 MB

512 MB

1 GB

2 GB

USB 2.0-port

USB 2.0-port
(USB 2.0-oscilloskop)
USB 3.0-port
(USB 3.0-oscilloskop)

Ledigt diskutrymme*
Portar

*

PicoScope:s programvara använder inte allt diskutrymme som anges i tabellen. Fritt
utrymme krävs för att kör Windows effektivt.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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Använda PicoScope för första gången

Använda PicoScope för första gången
Vi har designat PicoScope att vara så enkelt att använda som möjligt, även för dem
som är nya inför oscilloskop. När du har följt de inledande stegen nedan så är du snart
på god väg att bli expert på PicoScope.

1.

2.

3.

4.

5.

Installera programmet. Ladda den medföljande CD-skivan, klicka
på länken som heter "Installera programvaran" och följ
instruktionerna som följer på skärmen.
Koppla in din oscilloskopenhet. Windows kommer att känna igen
den och ställa in din dator för att fungera med den. Vänta tills
Windows meddelar att enheten är klar för att användas.
Klicka på den nya PicoScope-ikonen på skrivbordet i Windows.
PicoScope detekterar din oscilloskopenhet och förberer för att visa
en vågform. Den gröna start knappen markeras för att visa att
PicoScope är redo.
Anslut en signal till någon av enhetens ingångskanaler och
beskåda din första vågform! Om du vill lära dig mer om att
använda PicoScope, gå vidare och läs grunderna om PicoScope.

Problem?
Hjälpen är nära! Vår tekniska supportpersonal är alltid redo att svara när du ringer
under kontorstid (se våra kontaktuppgifter). På andra tider kan du lämna ett
meddelande på vårt supportforum eller skicka ett mail.

psw.sv r41
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Grunderna om PicoScope och oscilloskop
Det här kapitlet förklarar grunderna som du behöver för att börja jobba med
PicoScope-programmet. Om du har använt oscilloskop tidigare så kommer det mesta
redan vara bekant. I så fall kan du hoppa över avsnittet med grunderna om oscilloskop
och gå direkt till den PicoScope-specifika informationen. Om oscilloskop är nytt för dig
kan du avsätta några minuter till att läsa åtminstone ämnena med grunder om
oscilloskop och PicoScope.

5.1

Grunderna om oscilloskop
Ett oscilloskop är ett mätinstrument som visar en graf med spänning i förhållande till
tid. Bilden nedan visar ett typexempel på vad som visas på en oscilloskopskärm när en
varierande spänning är ansluten till en av dess ingångskanaler.

Man läser alltid av ett oscilloskops display från vänster till höger. Signalens
kännetecknande spänning-tid ritas som en linje som kallas spår. I det här exemplet är
spåret blått och börjar vid punkt A. Om du tittar till vänster av denna punkt ser du
numret "0,0" på spänningsaxeln, vilket innebär att spänningen är 0,0 V (volt). Om du
tittar under punkt A ser du ett annat nummer "0,0", denna gång på tidsaxeln. Detta
talar om att tiden är 0,0 ms (millisekunder) vid denna punkt.
Vid punkt B, 0,25 millisekunder senare, har spänningen stigit till en positiv topp på
0,8 volt. Vid punkt C, 0,75 millisekunder efter start, har spänningen sjunkit till en
negativ topp på 0,8 volt. Efter 1 millisekund har spänningen stigit till 0,0 volt och en
ny cykel är på väg att börja. Denna typ av signal kallas för sinusvåg och är ett av en
oändlig mängd signaltyper som du kommer att stöta på.
De flesta oscilloskop låter dig justera de vertikala och horisontella skalorna på
displayen. Den vertikala skalan kallas för spänningsområde (i detta exempel
åtminstone, även om skalor i andra enheter, t.ex. milliampere, förekommer). Den
horisontella skalan kallas tidbas och mäts i tidsenheter - i det här exemplet handlar
det om tusendels sekunder.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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5.2

Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Grunderna om PC-oscilloskop
Ett PC-oscilloskop är ett mätinstrument som består av en maskinvaruenhet
(oscilloskopenhet) och ett oscilloskopprogram som körs på en dator. Oscilloskop var
ursprungligen stationära instrument utan signalbehandling eller mätningsförmåga som
endast hade lagringsutrymme som ett dyrt tillägg. Senare oscilloskop började använda
den nya digitala tekniken för att införa fler funktioner, men förblev mycket
specialiserade och dyra instrument. PC-oscilloskop är det senaste steget i
utvecklingen av oscilloskop, där mätningskraften i Pico Technology:s
oscilloskopenheter kombineras med bekvämligheten i din dator som ändå redan står
på skrivbordet.

+
PC

5.3

=
oscilloskopenhet

PC-oscilloscope

Grunderna om PicoScope
PicoScope kan framställa en enkel display, som exemplet i grunderna om oscilloskop,
men har också många avancerade funktioner. Skärmbilden nedan visar PicoScopefönstret. Klicka på någon av de understrukna rubrikerna för att lära dig mer. Se
PicoScope-fönstret för en förklaring av dessa viktiga begrepp.

Obs: Andra knappar kan visas i huvudfönstret i PicoScope beroende på tillgängliga
funktioner i det anslutna oscilloskopet, liksom på inställningarna som används för
PicoScope-programmet.
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fångstlägen
PicoScope kan fungera i tre fångstlägen: skopläget, spektrumläget och
persistensvalet. Läget väljs med knappar i verktygsfältet för fångstinställning.

I skopläget visar PicoScope en huvudsaklig skopvy och optimerar dess
inställningar för användning som ett PC-oscilloskop, vilket låter dig ställa in
fångsttiden direkt. Du kan fortfarande visa en eller flera sekundära spektrumvyer.
I spektrumläget visar PicoScope en huvudsaklig spektrumvy och optimerar
inställningarna för spektrumanalys. Du kan även ange frekvensintervallet direkt på
ett liknande sätt som med en dedikerad spektrumanalysator. Du kan fortfarande
visa en eller flera sekundära skopvyer.
I persistensvalet visar PicoScope en enda, modifierad skopvy där gamla
vågformer är kvar på skärmen i blekta färger medan nya vågformer ritas i ljusare
färger. Se även: Hur man hittar en bugg med hjälp av persistensvalet och dialogen
för persistensvalet.
När du sparar vågformer och inställningar så sparar PicoScope bara data för det läge
som används. Om du vill spara inställningarna för båda fångstlägen måste du växla till
det andra läget och spara inställningarna igen.
Se även: Hur fungerar fångstlägen med vyer?

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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5.3.2

Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Hur fungerar infågningslägen med vyer?
Fångstläget talar om för PicoScope om du främst är intresserad av att visa vågformer
(skopläge) eller frekvenskartor (spektrumläget). När du väljer ett fångstläge ställer
PicoScope in maskinvaran på lämpligt sätt och visar sedan en vy som matchar
fångsten (en skopvy om du valt skopläget eller persistensvalet, eller en spektrumvy
om du valt spektrumläget). Resten av detta avsnitt gäller inte för persistensvalet, där
endast en enda vy är tillåten.
När PicoScope har visat dig den första vyn kan du om du vill lägga till fler skop- eller
spektrumvyer, oavsett vilket fångstläge du befinner dig i. Du kan lägga till och ta bort
så många extra vyer du vill, så länge en vy som matchar fångstläget.

Exempel visar hur du kan välja fångstläget och öppna ytterligare vyer i PicoScope.
Överst: persistensval (endast en vy. Mitten: skopläge. Botten: spektrumläge.

När du använder en sekundär vy (en spectrumvy i skopläge, eller skopvy i
spektrumetläge) kan du se data komprimerad vågrätt i stället för att visas snyggt som
en primär vy. Vanligtvis kan du åtgärda detta med hjälp av zoomningsverktygen.

psw.sv r41
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PicoScope-fönstret
PicoScope-fönstret visar ett datablock som har hämtats från oscilloskopet. När du
öppnar PicoScope första gången innehåller det bara en skopvy, men du kan lägga till
fler vyer genom att klicka på lägg till vy i vymenyn. Skärmbilden nedan visar alla de
viktigaste funktionerna i PicoScope-fönstret. Klicka på de understrukna rubrikerna för
mer information.

Ordna vyerna i PicoScope-fönstret
Om PicoScope-fönstret innehåller mer än en vy så ordnar PicoScope vyerna i ett
rutnät. Detta sker automatiskt, men du kan anpassa själv om du vill. Varje
rektangulärt utrymme i rutnätet kallas för en ruta. Du kan flytta en vy till en annan
ruta genom att dra dess namnflik (visa mig), men du kan inte flytta den utanför
PicoScope-fönstret. Du kan också placera mer än en vy i en ruta genom att dra och
släppa en vy ovanpå en annan.
För flera val, högerklicka på en vy för att hämta dess vymenyn eller välj vyer från
menyfältet och sedan ett av menynalternativen för att ordna vyerna.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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5.5

Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Skopvy
En oscilloskopvy visar data som fångas av oscilloskopet som en graf med
signalstyrka mot tid. (Se grunderna om oscilloskop för mer information om dessa
begrepp.) PicoScope inleds med en vy, men du kan lägga till fler vyer med hjälp av
vymenyn. Precis som skärmen på ett konventionellt oscilloskop visar en skopvy en
eller flera vågformer med en gemensam horisontell tidsaxel, där signalnivån visas på
en eller flera vertikala axlar. Varje vy kan ha lika många vågformer som oscilloskopet
har kanaler. Klicka på en av etiketterna nedan för att läsa mer om en funktion.

Skopvyer är tillgängliga oavsett vilket läge - skopläge eller spektrumläge - som är
aktivt.

psw.sv r41
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MSO-vy
Tillämpbarhet:

endast oscilloskop med blandsignal (MSO:er)

MSO-vyn visar blandade analoga och digitala data på samma tidbas.

Digitala ingång, knapp:

Växlar den digitala vyn på och av och öppnar dialogen
digital inställning.

Analog vy:

Visar de analoga kanalerna. Samma som en vanlig
skopvy.

Digital vy

Visar digitala kanaler och grupper. Se digital vy.

Splitter:

Dra upp och ner för att flytta partitionen mellan analoga
och digitala sektioner.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Digital vy
Plats: MSO-vy

Anmärkning 1: Du kan högerklicka på digitalvyn för att nå den digitala
snabbmenyn.
Anmärkning 2: Om du inte kan se digitalvyn när du behöver det, kontrollera att (a)
digitalingångasknappen är aktiv och (b) minst en digital kanal har valts för visning i
dialogrutan digital inställning.

psw.sv r41

Digitala kanaler:

Visas i den ordning som de visas i dialogen digital inställning
där de kan döpas om.

Digital grupp:

Grupper skapas och namnges i dialogrutan digital inställning.
Du kan expandera och dölja dem i digitalvyn med hjälp av
knapparna och .
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Digital snabbmeny
Plats: Högerklicka på den digitala vyn

Undervy:

Analog:
Visa eller dölj den analoga skopvyn.
Digital:
Visa eller dölj den digitala skopvyn.
Finns också på vymenyn.

Format:

Det numeriska format i vars grupp värden visas i den
digitala skopvyn.

Rita
grupper:

Efter värden: Rita grupper med övergångar endast där
värdet ändras:

Efter tid: Rita grupper med övergångar fördelade lika i
tid, en gång per samplingsperiod. Vanligtvis måste du
zooma in för att se de enskilda övergångarna:

Efter nivå: Rita grupper som analoga nivåer härledda
från digital data:

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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Grunderna om PicoScope och oscilloskop

XY-vy
En XY-vy, i sin enklaste form, visar ett diagram över en kanal mot en annan. XY-läget
är användbart för visa fasrelationer mellan periodiska signaler (med Lissajous figurer)
och för plottning av I-V (ström-spänning) kännetecken hos elektroniska komponenter.

I exemplet ovan har två olika periodiska signaler matats in i de två ingående
kanalerna. Smidig krökning av spårningen talar om för oss att ingångarna är ungefär
exakt sinustoner. Tre öglor i spårningen visar att kanal B har ungefär tre gånger
frekvensen av kanal A. Vi kan säga att förhållandet inte är exakt tre eftersom spåren
är långsamt roterande, även om du inte kan se det i den här statiska bilden. Eftersom
XY-vyn inte har någon tidsaxel säger den ingenting om de absoluta
signalfrekvenserna. För att mäta frekvensen måste vi öppna en skopvy.
Hur man skapar en XY-vy
Det finns två sätt att skapa en XY-vy.
Använda kommandot lägg till vy > XY i vymenyn. Detta lägger till en ny XY-vy i
PicoScope-fönstret utan att ändra den ursprungliga skop- eller spektrum vyn eller
vyerna. Det väljer automatiskt de två mest lämpliga kanalerna på X- och Y-axlarna.
Alternativt kan du ändra X-axelns kanaltilldelning med kommandot för x-axeln (se
nedan).
Använda kommandot för x-axeln på vymenyn. Detta konverterar den aktuella
skopvyn till en XY-vy. Det underhåller de befintliga Y-axlarna och låter dig välja en
tillgänglig kanal för X-axeln. Med denna metod kan du även tilldela en mattekanal
eller en referensvågform till X-axeln.

psw.sv r41
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Triggermarkör
Triggermarkören visar nivån på och tidpunkten för triggerpunkten.

Markörens höjd på den vertikala axeln visar nivån som triggern är inställd till och dess
position på tidsaxeln visar tiden då den inträffar.
Du kan flytta triggermarkören genom att dra den med musen eller, för mer exakt
kontroll, med hjälp av knapparna på verktygsfältet för triggning.
Andra former av triggermarkörer
Om skopvyn är zoomad och panorerad så att triggerpunkten är utanför skärmen visas
triggermarkören utanför skärmen (visas ovan) vid sidan av gradnätet för att ange
triggernivå.
I fördröjningsläget efter triggning ersätts triggermarkören tillfälligt av
eftertriggningspilen medan du justera fördröjningen efter triggern.
När vissa avancerade triggertyper används så visar triggermarkören ändringarna på
fönster som visar dess övre och nedre tröskelvärden.
För mer information, se avsnittet om triggertiming.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Pil efter trigger
En här pilen är en modifierad form av triggermarkören som visas tillfälligt på en
skopvy medan du ställer in en fördröjning efter triggern eller drar triggermarkören
efter att ha ställt in en fördröjning. (Vad innebär fördröjning efter en trigger?)

Den vänstra änden av pilen indikerar triggerpunkten och
ligger i linje med nollan på tidsaxeln. Om nollan på
tidsaxeln är utanför skopvyn så visas den vänstra änden
av post-triggerpilen så här:

Den högra änden av pilen (ersätter tillfälligt triggermarkören) anger
triggerreferenspunkten.
Använd knapparna på triggeningsverktygsfältet för att ställa in en posttriggerfördröjning.

psw.sv r41
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Spektrumvy
En spektrumvy är en vy med data från en skopenhet. Ett spektrum är ett diagram
över signalnivån på en lodrät axel som funktion av frekvensen på den horisontella
axeln. PicoScope öppnar med en skopvy, men du kan lägga till en spectrumvy med
hjälp av vymenyn. Som med skärmen i en konventionell spektrumanalysator visar en
spektrumvy ett eller flera spektrum med en gemensam frekvensaxel. Varje vy kan ha
så många spektrum som skopenheten har kanaler. Klicka på en av etiketterna nedan
för att läsa mer om en funktion.

Till skillnad från i skopvyn klipps gränserna för intervallet som visas på den vertikala
axeln inte i spektrumvy, så att du kan tillämpa axelskalning eller förskjutning för att
se mer data. Lodräta axeletiketter ges inte för data utanför vad som anses vara ett
"användbart" intervall, men linjalerna fungerar fortfarande utanför detta intervall.
Spektrumvyer är tillgängliga oavsett aktivt läge - skopläge eller spektrumläge.
För mer information se: Hur man ställer in spektrumvyn och dialogen för
spektrumval.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Persistensval
Persistensalterantiv lägger på flera vågformer på samma vy, med tätare data eller
nyare vågformer i ljusare färger än de äldre. Detta är användbart för att upptäcka
skillnader när du behöver kunna se ett sällsynt fel som är gömt i en serie upprepade
normala händelser.
Aktivera persistensvalet genom att klicka på knappen persistensläge
på
verktygsfältet för fångsinställningar. Med persistensvalet inställt med
standardvärdena kommer skärmen att se ut så här:

Färgerna anger datafrekvensen. Rött används för högfrekvensdata, med gul för
mellanliggande frekvenser och blått för minst frekvent data. I exemplet ovan är
vågformen mest i den röda regionen men buller orsakar att det ibland vandrar in i de
blå och gula områdena. Dessa är standardfärger, men du kan ändra dem med hjälp av
den dialogrutan för persistensval.
Detta exempel visar persistensvalet i dess mest grundläggande form. Se
persistensvalets dialogruta för olika sätt att ändra displayen för att anpassa din
tillämpning och hur man upptäcker en bugg med persistensalterantivet för ett
praktiskt exempel.
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Måttabell
En måttabell visar resultaten av automatiska mätningar. Varje vy kan ha sin egen
tabell och du kan lägga till, ta bort eller redigera mätningar i den här tabellen.

Mätningar, tabellkolumner
Namn:
Namnet på den mätning som du valde i dialogrutan lägg till mätning
eller redigera mätning. Ett "F" efter namnet anger att statistiken för
detta mått är filtrerad.
Omfång

Sektion av vågform eller spektrum som du vill mäta. Detta är "hela spåret"
som standard.

Värde

Mätningens ”live”-värde, från den senaste fångsten

Min

Det lägsta värdet på mått efter att mätningen började

Max

Det maximala värdet sedan mätningen började

Genomsn Det aritmetiska medelvärdet på mätningarna sedan den sista infångsten,
itt
där n ställs in på sidan allmännt i inställningsdialogen.
σ

Standardavvikelse för mätningar sedan de senaste n fångsterna, där n
ställs in på sidan allmännt i alternativdialogen.

fångsttal Antalet fångster som används för att skapa statistiken ovan. Börjar på 0
när triggning är aktiverad och räknas upp till antalet ingfångster som
anges på sidan allmännt i alternativdialogen.
För att lägga till, redigera eller ta bort mätningar
Se: Verktygsfältet för mätninga.
För att ändra bredden på en mätningskolumn
Börja med att se till att valet av auto-bredd på kolumnen
inte är aktiverat i mätningsmenyn. Om nödvändigt kan du
klicka på valet för att stänga av det. Dra sedan den lodräta
avgränsaren mellan kolumnrubrikerna för att ändra storlek på
kolumner, som visat i mitt emot.
Ändra uppdateringshastigheten på statistiken
Statistiken (min, max, genomsnitt, standardavvikelse) är baserad på antalet
fångster som visas i kolumnen fångsttal. Du kan ändra det högsta infångsstalet
kontrollen fångststorlek på ”allmänt”-sidan i inställningsdialogen.
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psw.sv r41

22

5.13

Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Pekverktygsspets
Pekverktygets spets är en låda som visar den vågräta och lodräta axeln på
muspekarens plats. Den visas tillfälligt när du klickar i bakgrunden av en vy.

Pekverktygsspets i en skopvy

psw.sv r41
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Signallinjaler
Signallinjalerna (kallas ibland markörer) hjälper dig att mäta absoluta och relativa
signalnivåer i en skop-, XY- eller spektrumvy.

I skopvyn ovan är de två färgade rutorna till vänster om den lodräta axeln linjalens
handtag för kanal A. Dra en av dessa nedåt från viloläget i det övre vänstra hörnet så
kommer en signallinjal (en vågrät streckad linjen) att gå ut från den.
När en eller flera signallinjaler används visas linjalförklaringen. Det här är en tabell
som visar alla signallinjalens värden. Om du stänger av linjalförklaringen med
stängknappen tas alla linjalerna bort.
Signallinjalen fungerar även i spektrum- och XY-vyerna.
Linjalens pekverktyg
Om du flyttar muspekaren över någon av linjalerna så visar PicoScope ett pekverktyg
med linjalnummer och dess signalnivå. Du ser ett exempel på detta i bilden ovan.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Tidslinjaler
Tidslinjalerna mäter tid på en oscilloskopvy eller frekvensen på en spektrumvy.

I skopvyn ovan är de två vita rutorna på tidsaxeln tidslinjalens handtag. När du drar
dessa till höger från det nedre vänstra hörnet visas vertikala streckade linjer som
kallas tidslinjaler. Linjalerna fungerar på samma sätt på en spektrumvy, men
linjalförklaringen visar deras horisontella positioner i frekvensenheter snarare än i tid.
Linjalens pekverktyg
Om du håller muspekaren över en av linjalerna, som vi gjorde i exemplet ovan, visar
PicoScope en knappbeskrivning med linjalen och dess tidsvärde.
Linjalförklaring
Tabellen överst i vyn är linjalförklaringen. I det här exemplet visar tabellen att
tidslinjalen 1 är vid 148.0 mikrosekunder, linjalen 2 är vid 349.0 mikrosekunder och
skillnaden mellan dem är 201.0 mikrosekunder. Klicka på stängningsknappen på
linjalförklaringen för att även ta bort alla linjalerna.
Frekvensförklaring
Frekvensförklaringen i det nedre högra hörnet på en skopvy visar 1 /D, där D är
skillnaden mellan två tidslinjaler. Noggrannheten i denna beräkning beror på hur
noggrant du har placerat linjalerna. För större noggrannhet med periodiska signaler
används frekvensmätningsfunktionen som är inbyggd i PicoScope.

psw.sv r41
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Faslinjaler
Plats: Skopvy
Faslinjalerna hjälper till att mäta tidpunkten för en cyklisk vågform på en skopvy. I
stället att mäta i förhållande till triggerpunkten, som tidslinjaler gör, mäter faslinjaler i
förhållande till början och slutet av det tidsintervall som du anger. Mätningar kan visas
i grader, procent eller en anpassad enhet som valts i rutan med linjalinställningar.
För att använda faslinjaler, dra två faslinjalen på vågformen från deras inaktiva
position enligt illustrationen nedan:

När du har dragit båda faslinjalerna i position kommer skopvyn kommer att se ut så
här (vi har också lagt till två tidslinjaler, av ett skäl som kommer att förklaras senare):

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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Grunderna om PicoScope och oscilloskop
i skopvyn ovan har de två faslinjalerna dragits på plats för att markera början och
slutet av en cykel.
Standardstart och slutfasvärdena 0° och 360° visas under linjalerna och kan redigeras
till valfria anpassade värden. Till exempel vid mätningstiming på en fyrtaktsmotor är
det vanligt att visa slutet fasen som 720° som en cykel består av två rotationer med
vevaxlarna.
Linjalförklaring
Faslinjalerna blir mer kraftfulla när de används tillsammans med tidslinjaler. När båda
typerna av linjalerna används tillsammans, som visats ovan, visar linjalförklaringen
positionerna för tidslinjalerna i fasenheter samt tidsenheter. Om två tidslinjaler är
placerade, visar förklaringen också fasskillnaden dem emellan. Stäng linjalförklaringen
för att avfärdar alla linjaler, inklusive faslinjalerna.

psw.sv r41
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Linjalinställningar
Plats: Triggningsfältet
Linjalinställningarna låter dig styra beteendet hos tidslinjalerna och faslinjalerna.

Fasvirning

Om denna ruta är ikryssad är tidslinjalens värden utanför
intervallet som anges av faslinjalerna som är invirade i intervallet.
Om faslinjalerna till exempel är satta till 0° och 360° så kommer
värdet av en tidslinjal precis till höger om 360° faslinjalen att vara
0° och värdet av tidslinjalen precis till vänster om 0° faslinjalen
bli 359°. Om kryssrutan är avmarkerad så är linjalvärdena
obegränsade.

Faspartition

Om du ökar detta värde över 1 så blir utrymmet mellan två
faslinjalers partitioneras lika med det angivna antalet intervaller.
Intervallen är markerade med brutna linjer mellan faslinjalerna.
Raderna hjälper dig att tolka komplexa vågformer som
vakuumtrycket hos en fyrtaktsmotor med dess intag,
komprimering, tändning och avgasfaser, eller en beräknad ACvågform i ett nätaggregat med växelläge.

Faslinjaler med 4 partitioner

Enheter

Du kan välja mellan grader, procent eller anpassat.
Egenanpassat värde gör att du kan ange din egen symbolenhet
eller namn.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.

psw.sv r41

28

5.18
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Linjalförklaring
Linjalförklaring är en ruta där visar positionerna för alla linjalerna som du har
placerat på vyn. Det visas automatiskt när du placerar en linjal på vyn:

Redigering
Du kan justera en linjals position genom att redigera något av värdena i de två första
kolumnerna. Infoga ett grekiskt µ ( mikrosymbolen som betyder en miljondel eller
x 10-6), skriv in bokstaven "u".
Följelinjaler
När två linjaler har placerats på en kanal så visas låsknappen bredvid den linjalen i
linjalförklaringen. Klick på denna knapp orsakar de två linjalerna att spåra varandra.
Om man drar en så följer den andra efter och upprätthåler ett fast avstånd. Knappen
ändras till när linjalerna är låsta.
TIPS: För att ställa in ett par följelinjaler med känt avstånd mellan dem, börja med
att klicka på låsknappen och redigera sedan de två värdena i linjalenförklaringen så
att de hålls isär med önskat avstånd.
Faslinjaler
När faslinjaler används visar linjalförklaringen ytterligare informationen.
Se även: frekvensförklaring.

5.19

Frekvensförklaring
Frekvensens förklaring visas när du har placerat två tidslinjaler på en skopvy. Visar
1/D i hertz (SI-enheten för frekvens, lika med cyklar per understöder), där D är
tidsskillnaden mellan de två linjalerna. Du kan använda detta för att uppskatta
frekvensen av en periodisk vågform, men du kommer att få mer exakta resultat
genom att skapa en frekvensmätning med knappen lägga till mätningar på
verktygsfältet för mätningar.
För frekvenser upp till 1.666 kHz kan förklaringen också visa frekvensen i RPM (varv
per minut). Visning av RPM kan aktiveras eller inaktiveras i den inställningar >
alternativdialogen.
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Egenskapsblad
Plats:

’Vyer > visa egenskaper

Syfte:

visar en sammanfattning av de inställningar som PicoScope 6 använder

Egenskapsbladet som visas på den högra sidan i PicoScope-fönstret.

Antal samplingar. Antalet samplingar
som fångats. Detta kan vara lägre än
det antal som begärs i kontrollen för
maximal sampling . Ett nummer inom
parentes är antalet interpolerade
samplingar om interpolering är
aktiverad.
Fönster. Fönsterfunktionen tillämpas
på uppgifterna innan spektrumet
kalkyleras. Denna väljs i dialogen för
spektrumval.
Tidsgrind. Antalet prover som
PicoScope använder för att beräkna ett
spektrum är lika med två gånger
antalet lagerplatser. Detta
samplingsantal uttrycks som ett
tidsintervall som kallas .tidsgrind. Det
mäts från början av fångsten.
Upplösningsförhöjning. Antal bitar,
inklusive upplösningsförhöjning, som
valts i dialogrutan för kanalval.
Effektiv upplösning, gäller endast
oscilloskop med flexibel
upplösning). PicoScope försöker
använda det värde som anges av
kontrollen för maskinvarans
upplösning i verktygsfältet
ångstinställning, men på vissa
spänningsområden ger maskinvaran en
lägre faktisk upplösning. Tillgängliga
upplösningar anges i oscilloskopets
datablad.
fångsthastighet. Antalet vågformer
som fångas per sekund. Visas endast i
persistensvalet.
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Anpassade prober
En prob är en givare, mätningsenheten eller annat tillbehör som du ansluter till en
inmatningskanal på din skopenhet. PicoScope har ett inbyggt bibliotek med vanliga
probtyper, såsom x1- och x10 spänningsprober som används med de flesta
oscilloskop. Om din prob inte ingår i denna lista kan du använda dialogrutan
anpassade prober för att definiera en ny. Anpassade prober kan ha ett
spänningsområde inom funktionerna i oscilloskopet, visas i alla enheter och har
antingen linjära eller ickelinjära egenskaper.
Anpassade probdefinitioner är särskilt användbara när du vill visa probens utdata i
andra enheter än volt, eller för att använda linjära och ickelinjära datakorrigeringar.
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Mattekanaler
En mattekanal är en matematisk funktion av en eller flera insignaler. Funktionen kan
vara så enkel som "Invertera A", som ersätter Invertera-knappen på ett vanligt
oscilloskop eller en komplicerad funktion som du definierar. Kan visas i en oscilloskop-,
XY- or spektrum vy på samma sätt som en insignal och har precis som en
ingångssignal sin egen måttaxel, skalnings- och förskjutningsknappen och färg.
PicoScope 6 har en uppsättning inbyggda matematiska kanaler för de viktigaste
funktionerna, inklusive "A + B" (summan av kanalerna A och B) och "A-B" (skillnaden
mellan kanalerna A och B). Du kan också definiera egna funktioner med hjälp av
ekvationsredigeraren eller ladda fördefinierade mattekanaler från filer.
Bilden nedan är en tre stegs guide för att använda mattekanaler:

1. Verktyg > mattekanaler (sökväg). Klicka här för att öppna
mattekanalsdialogen som visas överst till höger i bilden ovan.
2. Mattekanaler. Här visas alla tillgängliga mattekanaler. I exemplet ovan visas
endast de inbyggda funktionerna.
3. Mattekanal. När den är aktiverad visas en vågform som referens i den valda
oscilloskop- eller spektrum vyn. Du kan ändra dess skala och förskjutning, precis
som med alla andra kanaler. I exemplet ovan definieras den nya mattekanalen
(nederst) som A-B, skillnaden mellan ingångskanaler S (överst) och B (i mitten).
Du kan ibland se en blinkande varningssymbol - längst ner på mattekanalens
axel. Detta innebär att kanalen inte kan visas eftersom ingånskälla saknas. Detta
inträffar till exempel om du aktiverar A + B funktionen medan kanal B är
avstängd.
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Referensvågformer
En referensvågform är en lagrad kopia av en ingångssignal. Du kan skapa en genom
att högerklicka på vyn och välja kommandot referensvågformer och vilken kanal
som ska kopieras. Den kan visas i en skop- eller spektrumvy på samma sätt som en
insignal och har precis som en ingångssignal sin egen måttaxel, knapp för skalning
och förskjutning och färg.
För mer kontroll över referensvågformer, använd dialogrutan referensvågformer som
visas nedan.

1. Knapp för referensvågform. Klicka här för att öppna dialogrutanför
referensvågformer som visas till höger i bilden ovan.
2. Referensvågformens dialogrutag. Här visas alla tillgängliga inmatningskanaler
och referensvågformer. I exemplet ovan är inmatningskanalerna A och B påslagna
så att de visas i den tillgängliga sektionen. Bibliotekssektionen är tom till att
börja med.
3. Fördubblingsknapp. När du väljer en inmatningskanal eller refererensvågform och
klickar på knappen så kopieras det markerade objektet till bibliotekssektionen.
4. Biblioteketssektion. Denna visar alla din referensvågformer. Var och en har en
kryssruta som styr huruvida vågformen visas på displayen.
5. Referensvågform. När den är aktiverad visas en vågform som referens i den
valda oscilloskop- eller spektrum vyn. Du kan ändra dess skala och förskjutning,
precis som med alla andra kanaler. I exemplet ovan är den nya referensvågformen
(nederst) en kopia av kanal A.
6. Axelkontrollknappen. Öppnar en dialogruta för axelskalning som låter dig justera
skala, förskjutning och fördröjning för denna vågform.
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Seriekodning
Du kan använda PicoScope för avkoda data från en seriell buss. Till skillnad från en
konventionell bussanalysator kan du se högupplösta elektriska vågformen på samma
gång som data i PicoScope. Datan integreras i skopvyn så det finns ingen anledning
att lära sig en ny skärmlayout.
Hur man använder seriekodning
1. Välj verktyg > seriekodning.
2. Avsluta dialogrutan för seriekodning.
3. Välja att visa data i vy eller i fönstret, eller båda delarna.
4. Du kan avkoda flera kanaler i olika format samtidigt. Använda den
avkodningsfliken under datatabellen "i fönstret" (visas i bilden ovan) för att välja
vilken kanal data ska visas på i tabellen.
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psw.sv r41

34

5.25

Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Maskgränstestning
Maskgränstest är en funktion som talar om när en vågform eller spektrum går
utanför ett visst område, som kallas mask och ritas på skopvyn eller spektrumvyn.
PicoScope kan rita masken automatiskt genom att spåra en fångad vågform, eller så
kan du dra den manuellt. Maskgränstestningen är användbar för att detektera
tillfälliga fel under felsökning och för att hitta felfungerande enheter under
produktionstestning.
För att börja, gå till PicoScope:s huvudmenyn och välj verktyg > masker > lägg till
masker. Då öppnas dialogrutan med maskbibliotek. När du har markerat, laddat
eller skapat en mask visas skopvyn enligt följande:

(A) Mask

Visar det tillåtna området (i vitt) och det otillåtna (i
blått). Genom att högerklicka i maskområdet och välja
redigera mask kommer du till
maskredigeringsdialogen. Du kan ändra maskfärger
med verktyg > inställningar > färger; lägga till, ta
bort och spara masker med den maskmenyn; eller
gömma och visa masker med vyer > maskmenyn.

(B) Misslyckade vågformer Om vågformen går in i det otillåtna området räknas det
som ett fel. Den del av vågformen som orsakade felet
markeras och kvarstår på displayen tills fångsten
startas om.
(C) Måttabell

5.26

Antalet fel sedan början av det aktuella oscilloskopet
kördes visas i måttabellen. Du kan rensa felräknaren
genom att stoppa och starta om fångsten med hjälp av
start/stopp-knappen. Mätningstabellen kan visa
andra mått samtidigt som antalet misslyckande masker.

Larm
Larm är åtgärder som PicoScope kan programmeras att utföra när vissa händelser
inträffar. Använd kommandot verktyg > larm för att öppna larmdialogen där du
konfigurerar funktionen.
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De händelser som kan trigga ett larm är:
Fångst - när oscilloskopet har fångat en fullständig vågform eller ett block av
vågformer.
Fulla buffertar - när vågformsbufferten blir fullt.
Misslyckad(e) maskering(ar) - när en vågform misslyckas i ett
maskbegräsningstest.
De åtgärder som PicoScope kan utföra är:
Signal
Spela upp ljud
Stoppa fångst
Starta om fångst
Köra exekverbar fil
Spara aktuell buffert
Spara alla buffertar
Se larmdialogrutan för mer information.
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Grunderna om PicoScope och oscilloskop

Buffertnavigator
PicoScope:s vågformsbuffert kan hålla upp till 10 000 vågformer, beroende på hur
mycket minne som är tillgängligt i oscilloskopet. Buffertnavigatorn hjälper dig
bläddra igenom bufferten snabbt för att hitta den vågform som du söker.
Börja med att klicka på knappen buffertvavigator
i verktygsfältet för
buffertnavigering. Detta öppnar buffertnavigator fönstret 2019:

Klicka på någon av den synliga vågformer att föra den till navigators framsida för
närmare granskning eller använd kontrollerna:
Buffertar som ska
visas

Start:
Bakåt:

Zooma in:
Zooma ut:

Framåt:

Slut:

Om någon av kanalerna har en mask som tillämpas så kan du
välja kanalen från listan. Buffertnavigatorn kommer visar
sedan endast de vågformer som inte klarade masktestet på den
kanalen.
Bläddra till vågform nummer 1.
Bläddra till nästa vågformen på vänster sida.
Ändra skalan för vågformer i navigatorvyn. ’Det finns tre
zoomnivåer:
Stor: standardvy. En vågform fyller fönstrets höjd.
Medel: medelstora vågformer ovanför en rad av små vågformer.
Liten: ett rutnät av små vågformer. Klicka på den översta eller
nedersta raden av bilder för att bläddra uppåt eller nedåt i
rutnätet.
Bläddra till nästa vågformen till höger.
Visa den senaste vågformen i bufferten. (Antalet vågformer
beror på inställningen av erktyg > inställningar >
allmännt > maximala vågformer och på vilken typ skop som
är anslutet).

Klicka någonstans på PicoScope:s huvudfönser för att stänga buffertnavigatorns
fönster.
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Menyer
Menyer är det snabbaste sättet att komma till PicoScope:s viktigaste funktioner.
Menyfältet är alltid närvarande överst i huvudfönstret i PicoScope, direkt under
fönstrets namnfält. Du kan klicka på något av menyalternativen eller tryck på Alttangenten och sedan navigera till menyn med piltangenterna, eller genom att trycka
på Alt-tangenten följt av den understrukna bokstaven i någon av menypunkterna.

Listan över objekt i menyraden kan variera beroende på fönstret som är öppet i
PicoScope.
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6.1

Menyer

Filmeny
Plats:

Menyfältet > fil

Syfte:

ger tillgång till ingåns- och utgångsfunktioner på filen

Anslut enhet. Det här kommandot visas endast när det inte finns någon
ansluten skopenhet. Det öppnar dialogrutan anslut enhet som låter dig välja
vilken skopenheten du vill använda.
Öppna. Låter dig välja den fil du vill öppna. PicoScope kan öppna .psdataoch .psd-filer som innehåller både vågformsdata och inställningar av
skopenheten liksom .pssettings- och .pss- filer som endast innehåller
skopenhetsinställningar. Du kan skapa dina egna filer med kommandona
spara och spara som.... som beskrivs nedan. Om filen har sparats med en
annan skopenhet än den som för närvarande är ansluten så måste PicoScope
ändra de sparade inställningarna så att de passar den aktuella enheten.
Tips: Använda tangenterna för att bläddra med en sida upp eller sida ner
för att gå igenom alla vågformsfiler i samma katalog.

Spara. Sparar alla vågformer med det filnamn som visas i namnfältet. Om
du inte har angett ett filnamn ännu så kommer sparadialogen nu att begära
en.
Spara som. Öppnar sparadialogen som låter dig spara inställningarna,
vågformer, anpassade prober och matematikkanaler för alla vyer i olika
format. Endast vågformer för läget som används för närvarande (skopläge
eller spektrumläge) kommer att sparas.
I persistensvale heter kommandot spara persistens som och sparar bara
data för detta läge.
Startinställningar. Öppnar de startinställningsmenyn.
Förhandsgranska. Öppnar förhandsgranskningsfönstret som låter dig se
hur din arbetsyta kommer att skrivas ut när du väljer kommandot för
utskrift.
Skriv ut. Öppna en vanlig dialogruta för Windows-utskriftsservrar där du
kan välja en skrivare, ange utskriftsalternativ och sedan skriva ut den
markerade vyn.
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Senaste filerna. En lista över de senast öppnade eller sparade filerna.
Listan sammanställs automatiskt, men du kan rensa den med hjälp av fil
sidan av inställnings dialogen.
Stäng. Stäng PicoScope utan att spara några data.
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6.1.1

Menyer

Dialogen för att spara som
Plats:

Arkiv > spara alla vågformer som eller spara aktuell vågform som

Syfte:

låter dig spara dina vågformer och inställningar (inklusive anpassade
prober och aktiva mattekanaler) till en fil i olika format

Ange ditt valda filnamn i rutan för filnamn och välj ett filformat i rutan spara som
typ. Du kan spara data i följande format:
Datafiler (.psdata)

Lagrar vågformer och inställningar från det
aktuella oscilloskopet. Kan öppnas på alla
datorer med PicoScope.

Inställningsfiler (.pssettings)

Lagrar alla inställningar (men inte vågformer)
från det aktuella oscilloskopet. Kan öppnas på
alla datorer med PicoScope.

CSV (kommaavgränsade)-filer (.csv)Lagrar vågformer som en textfil med
kommateckenavgränsade värden. Detta
format är lämplig för att importera till
kalkylprogram som Microsoft Excel. Det första
värdet på varje rad är tidsstämpeln som följs
av ett värde för varje aktiv kanal, inklusive
visade mattekanaler. (Detaljer)
Textfiler (tabbavgränsade) (.txt)
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Lagrar vågformer som en textfil med
tabbavgränsade värden. Värdena är desamma
som i CSV-formatet. (Detaljer)
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Bitmapbilder (.bmp)

Lagrar en bild av vågformerna, gradnätet och
linjaler i Windows BMP-format. Bilden är
800 pixlar bred och 600 pixlar hög,
16 miljoner färger och okomprimerad. BMPfiler är lämpliga för att importera till Windows
desktop publishing-program.

GIF-bilder (.gif)

Lagrar vågformer, gradnätet och linjaler i
Compuserve GIF-format. Bilden är 800 pixlar
bred och 600 pixlar hög, 256 färger och
komprimerad. GIF-filer används ofta för att
illustrera webbsidor.

Animerad GIF-bild (*.gif)

Skapar en animerad GIF som visar alla
vågformerna i bufferten i sekvens. Varje
vågform är formaterad som i det enda GIFformatet som beskrivs ovan.

PNG-bilder (.png)

Lagrar i gradnät, linjaler och vågformer i
PNG-format. Bilden är 800 pixlar bred och
600 pixlar hög, 16 miljoner färger och
komprimerad.

MATLAB 4-filer (.mat)

Lagrar vågformsdata i MATLAB 4-format.

Alternativ
De tre första valen styr vad som händer när vågformsbufferten innehåller mer än en
vågform:
Alla vågformsbuffertar

Spara alla vågformer i en enda.PSDATA fil.
Efter att filen har laddats kan du stega
igenom vågformerna med verktygsfältet för
buffertnavigering.

Endast den aktuella
vågformsbufferten

Spara den enkla vågformen som visas för
närvarande.

Vågformsbuffertar

Spara den angivna listan eller intervallet av
vågformer. Varje vågform identifieras av dess
indexnummer. Till exempel:
1,2,9,10
2, 5-10

Endast zoomade regioner

Om vågformen zoomas horisontellt, spara
bara den synliga delen.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.
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Menyer
Filformat för exporterad data
PicoScope 6 kan exportera rådata i antingen text eller binärt format:
Textbaserade filformat
Lätt att läsa utan specialverktyg
Kan importeras till vanliga kalkylprogram
-Filer är mycket stora om det finns många samplingar i datan (så filer är
begränsade till ca 1 miljon värden per kanal)
Textfil, formatinformation
Binärt filformat
Filer förblir relativt små och kan även komprimeras i vissa situationer (vilket
innebär att mängden sparad data är obegränsad)
Antingen krävs en särskild ansökan för att läsa filerna eller så måste användaren
skriva ett program för att läsa data från filen
Om du behöver spara mer än 64 K värden per kanal så måste du använda ett binärt
filformat som MATLAB®-formatet .MAT.
Binärt filformat, detaljer
Datatyper för att lagra PicoScope 6 data
Oavsett om datatyperna som lästes in från en binär fil eller en textbaserad fil,
rekommenderar vi följande dataformat för att lagra värdena som laddas från en
PicoScope 6-datafil:
Samplad data (som till exempel spänningar) bör använda 32-bitars
flyttalsdatatyper med enkel precision.
Gånger bör använda 64-bitars flyttalsdatatyper med dubbel precision.
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Textformat

Textformat filer exporteras av PicoScope 6 och kodas som standard i UTF-8-format.
Detta är ett populärt format som kan återge en stor mängd tecken, samtidigt som det
behåller viss kompatibilitet med ASCII-teckenuppsättningen, om bara västeuropeiska
standardtecken och siffror används i filen.
CSV (kommaavgränsade värden)
CSV-filer lagrar data i följande format:
Tid, kanal A, kanal B
(µs), (V), (V)
-500.004, 5.511, 1.215
-500.002, 4.724, 2.130
-500, 5.552, 2.212
…
Det finns ett kommatecken efter varje värde på en linje som representerar en kolumn
med data och en retur vid slutet av linjen för att representera en ny rad med data. De
1 miljon värdena per kanalgräns hindrar att alltför stora filer skapas.
Obs. CSV-filerna är inte det bästa valet av format om du arbetar i ett språk som
använder kommatecken som decimaltecken. Försök istället använda tabbavgränsat
format som fungerar på nästan samma sätt.
Tabbavgränsat
Tabbavgränsade filer lagra data i följande format:
Tid
(µs)
500.004
-500.002
-500
…

Kanal A
(V)
5.511
4.724
5.552

Kanal B
(V)
1.215
2.130
2.212

Filerna har ett tabb-tecken efter varje värde på en linje som representerar en kolumn
med data och retur vid slutet av linjen för att representera en ny rad med data. Filerna
fungerar på alla språk och är ett bra val för att dela data internationellt. De 1 miljon
värdena per kanalgräns hindrar att alltför stora filer skapas.
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Binära format

PicoScope 6 kan exportera data i version 4 av .mat binära filformat. Detta är ett
öppet format och fullständiga specifikationen är fritt tillgängliga på webbplatsen
www.mathworks.com. PicoScope 6 sparar data till den MAT-filformat på ett visst sätt
som beskrivs nedan.
Importera till MATLAB
Ladda in filen i din arbetsyta med hjälp av följande syntax:
load myfile
Varje kanals data lagras i en gruppvariabel som döps av kanalen. Därmed hamnar den
samplade datan för kanalerna A till D i fyra matriser som heter A, B, C och D.
Det finns bara en uppsättning tidsdata för alla kanaler och denna läses in i en av två
möjliga format:
1. En starttid, ett intervall och en längd. Variablerna är namngivna Tstart, Tinterval
och längd.
2. En matris med gånger (används ibland för ETS-data). Tidsgruppen heter T.
Om tiderna som laddas in som Tstart, Tinterval och längd kan du använda följande
kommando för att skapa motsvarande tidsgrupp:
T = [Tstart : Tinterval : Tstart + (längd-1) * Tinterval];
Obs: Storleken på den största filen som MATLAB kan öppna beror på datorns resurser.
Det är därför möjligt för PicoScope att skapa en MATLAB-fil som vissa versioner av
MATLAB kanske inte kan öppna. Tänk på denna risk när du sparar viktiga data.
Utforskar filformatet
Den fullständiga filspecifikationen som är tillgänglig från www.mathworks.com, gör det
överflödigt för denna guide att beskriva hela formatet. I stället beskriver denna guide
nog av format så att du kan få data från filen och använda den i ditt eget program.
De variabler som beskrivs ovan (under importera till MATLAB) lagras i en serie av
datablock. Vart och ett föregås av en rubrik. Varje variabel har en egen rubrik och
datablock och motsvarande variabels namn lagras med dem (såsom A, B, Tstart). I
följande avsnitt beskrivs hur du läser varje variabel från filen.
Ordning på datablock anges inte, så program bör se till variabelns namn för att avgöra
vilken variabel det är som för närvarande laddas.
Rubriken
Filen består av ett antal datablock som föregås av 20 byte rubriker. Varje huvud
innehåller fem 32-bitars heltal (som beskrivs i tabellen nedan).
Byte
0–3
4–7
8 – 11
12 – 15
16 – 19
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Värde
Dataformat (0, 10 eller 20)
Antal värden
1
0
Namnlängd
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Dataformat
”Dataformat” i de första 4-byten beskriver typ av numerisk data i matrisen.
Värde
0
10
20

Beskrivning
Dubbel (64-bitars flyttal)
Enkel (32-bitars flyttal)
Heltal (32-bitars)

Antal värden
”Antalet värden” är ett 32-bitars heltal som beskriver antalet numeriska värden i
gruppen. Detta värde kan vara 1 för variabler som endast beskriver ett värde. men för
grupper med samplingar eller tider kan man förvänta sig att det är ett stort antal.
Namnlängd
Den “namnlängden är längden på namnet på variabeln som en null-avslutad 1 byte
per tecken ASCII-sträng. Sista null-avslutande tecknet (‘\0’) ingår i namnlängden så
om variabelnamnet är “TStart” (samma som “TStart\0”) blir namnlängden 7.
Datablocket
Datablocket börjar med namnet på variabeln (som t.ex. A, Tinterval) och du bör läsa
in antal byte som beskrivs under ”namnlängd” under rubriken (utan att glömma att
den sista byten i strängen är ‘\0’ om ditt programmeringsspråk måste ta hänsyn till
detta).
Den återstående delen av datablocket utgörs av själva datan, så läs i antalet värden
som beskrivs i den ”antal värden” under rubriken. Kom ihåg att ta hänsyn till storleken
på varje värde som beskrivs i ”dataformat” under rubriken.
Kanaldata såsom spänningar, i variabler som A och B, lagras som 32-bitars flyttal med
enkel precision. Tider som Tstart, Tinterval och T lagras som 64-bitars flyttal med
dubbel precision. Längd lagras som ett 32-bitars heltal.
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6.1.2

Menyer

Startinställningsmenyn
Plats:

File > tartinställningar

Syfte:

låter dig läsa in, spara och återställa startinställningarna för PicoScope 6

Spara startinställningar. Sparar de aktuella inställningarna så att de är redo nästa
gång du väljer ladda startinställningar. Dessa inställningar är koms ihåg från en
session i PicoScope 6 till nästa.
Ladda startinställningar. Återgår till de inställningar som du skapade med
kommandot spara startinställningar.
Återställ startinställningarna. Tar bort startinställningarna som du skapade med
kommandot para startinställningar och återställer installationens
standardinställningar.
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Redigeringsmenyn
Plats:

Menyfältet > redigera

Syfte:

ger tillgång till funktioner för urklipp och anteckningsredigering

Kopiera som bild Kopierar den aktiva vyn till urklipp som en bitmapp. Du kan sedan
klistra in bilden i ett program som accepterar bitmappsbilder.
Kopiera som text. Kopierar data i den aktiva vyn som text till urklipp. Du kan klistra
in data i ett kalkylblad eller ett annat program. Textformatet är samma som används
av dialogrutan spara när du väljer .txt-formatet.
Kopiera hela fönstret som bild. Detta kopierar en bild av PicoScope-fönstret till
urklipp. Det ges som en alternativ motsvarighet till att trycka på Alt-PrintScrn för
användare med bärbara datorer utan PrintScrn-knapp. Du kan klistra in bilden i ett
program som kan visa bilder, till exempel ett ordbehandlingsprogram eller ett DTPprogram.
Anteckningar. Öppnat ett anteckningsområde längst ner i PicoScope-fönstret. Du kan
skriva eller klistra in egna anteckningar i detta område.
Detaljer. [Endast PicoScope Automotive] öppnar dialogrutan med fordonetsdetaljer
där du kan ange information fordonet som testas.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.

psw.sv r41

48

6.2.1

Menyer

Anteckningsområdet
Plats:

redigera > anteckningar

Syfte:

en textruta för att skriva egna anteckningar

Ett anteckningsområde kan visas längst ner i PicoScope-fönstret. Du kan ange valfri
text i detta område. Du kan också kopiera text från ett annat program och klistra in
den här.

6.2.2
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Dialogrutan för fordonsdetaljer (endast PicoScope Automotive)
Plats:

Redigera > detaljer
Arkiv > spara

Syfte:

en databas som hjälper dig att hålla koll på dina kunder
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Vymenyn
Plats:

Menyfältet > vyer, eller högerklicka på en vy.

Syfte:

styr utformningen av nuvarande vy, ett rektangulärt omr
PicoScope-fönstret som visar skop-, spektrum- eller andr
data.

Innehållet i vymenyn kan variera beroende på var du
klickar och hur många vyer som är öppna. Om den
aktuella vyn innehåller en måtttabell så visas en
kombinerad mätningsmenyn och vymenyn.
Lägg till vy:
Lägg till en vy med den valda typen (skop, XY eller
spektrum). I det automatiska rutnätsläget (standard)
ordnar PicoScope rutnätet för att göra plats för den nya
vyn, upp till högst fyra vyer. Några ytterligare vyer
kommer att läggas till som flikar i existerande rutor.
Om du har valt ett fast rutnätslayout så kommer
PicoScope inte att ändra den.
Undervy:
(Endast oscilloskop med blandad signal) Växla analog
vy och digital vy på och av självständigt.

Byt namn på vyn:

Ändra standardetikett på "skop" eller "spektrum" till en
valfri titel.

Stäng vy:

Ta bort en vy från PicoScope-fönstret. I läget med
automatiskt rutnätslayout (standard) ordnar PicoScope
rutnätet för att göra det bästa av det återstående
utrymmet. I läget för fast rutnätslayout (om du har valt
ett rutnät med fast layout) så kommer PicoScope inte att
ändra rutnätet.

Kanaler:

Välj vilka kanaler som är synliga i den aktuella vyn. Varje
vy, när den skapats, visar alla ingående kanaler, men du
kan sätta på och stänga av dem med detta kommando.
Endast de ingående kanalerna som är aktiverade (inte
inställda till "Av" i verktygsfältet med kanalinställningar)
finns tillgängliga för visning. Menyn med kanaler listar
också mattekanaler och refererensvågformer. Du kan
välja upp till 8 kanaler i valfri vy.

X-axel:

Välj någon lämplig kanal som ska driva X-axeln. Som
standard representerar X-axeln tid. Om du väljer en
inmatningskanal istället så blir vyn omfattning en XY-vy
som visar en ingång mot en annan. Ett snabbare sätt att
skapa en XY-vy är att använda kommandot lägga till vy
(se ovan).
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Menyer
Rutnät:

Rutnätets layout är som standard "automatiskt" läge, där
PicoScope automatiskt ordnar visningar i ett rutnät. Du
kan också välja en av standardlayouterna för rutnät eller
skapa en egen layout. PicoScope sparar dessa när du
lägger till eller ta bort vyer.

Arrangera rutnät:

Justera rutnätets layout för att passa vyantalet. Flyttar
alla tabbade vyer till tomma rutor. Åsidosätter eventuella
tidigare val av rutnätslayout.

Återställ vystorlekar:

Om du har satt ny storlek på någon av vyerna genom att
dra de lodräta eller vågräta avgränsningslinjerna mellan
visningsportarna så återställer valet alla visningsportar till
sina ursprungliga storlekar.

Flytta vy till:

Flytta en vy till en angiven vyport. Du kan uppnå samma
effekt genom att dra vyn i sin namnflik och släppa de i en
ny ruta. Se hur man flyttar en vy.

Arrangera vyer:

Om flera vyer är staplade i samma visningsområdet, flytta
dem till sina egna visningsportar.

Ordna axlar automatiskt: Skalar och förskjuter alla spår för att fylla vyn och
undvika överlappningar.
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Återställ vylayout:

Återställ skalfaktor och förskjutning för den markerade
vyn till relevanta standardvärden.

Visa egenskaper:

Visar egenskapsbladet som listar oscilloskopinställningar
som normalt göms.

Referensvågformer:

Kopiera en av de tillgängliga kanalerna till en ny
referensvågform och lägg till vyn.

Masker:

Välj vilka masker (se maskgränstestning) som ska vara
synliga.

Lägg till mätning:
Redigera mätning:
Ta bort mätning:

Se mätningsmenyn.
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Dialogruta för anpassad rutnätslayout
Plats:

högerklicka på visa > vymenyn > rutnätslayout > anpassad
layout...
eller vyer > rutnätslayout

Syfte:

om delen med rutnätslayout av vymenyn inte innehåller den layout
som du vill ha ger denna dialogruta ytterligare alternativ

Du kan lägga upp vyns rutnät med valfritt antal rader och kolumner upp till 4 gånger
4. Du kan sedan dra vyerna till olika platser i rutnätet.
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6.4

Menyer

Mätningsmenyn
Plats:

Menyraden > mätningar

Syfte:

kontrollerar måttabell

Lägg till mätning. Lägger till en rad i måttabellen och öppnar
måttredigeringsdialogen. Du finner denna knapp också på verktygsfältet
för mätningar.
Redigera mätning. Detta val tar dig till den dialogrutan för
mätningsredigering. Du hittar knappen på verktygsfältet för mätningar
eller så kan du redigera en mätning genom att dubbelklicka på en rad
med måttabellen.
Ta bort mätning. Tar bort den markerade raden från måtttabellen. Du
kan också hitta denna knapp på verktygsfältet för mätningar.
Rutnätets teckensnittsstorlek. Anger teckenstorleken för posterna i
den måttabellen.
Kolumnens autobredd. Om denna knapp trycks så kommre
kolumnerna i måttabellen kontinuerligt att justeras för att passa
innehållet när tabellen ändras. Klicka igen för att släppa knappen.
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Dialogen för att lägga till / redigera mätning
Plats:

Mätningsverktygsfältet >
lägg till mätning eller knappen
redigera mätning
Vy-menyn >
lägg till mätning eller knappen
redigera mått
Dubbelklicka på en mätning i måttabellen

Syfte:

gör det möjligt att lägga till en mätning av en vågform till den valda vyn
eller att redigera en befintlig mätning

PicoScope uppdaterar automatiskt en mätning varje gång den uppdaterar vågformen.
Om detta är den första mätningen för vyn, skapar PicoScope en ny måttabell för att
visa mätningen. I annat fall lägger den till den nya mätningen längst ner i den
befintliga tabellen.
Kanal

De av enhetens kanaler som ska mätas.

Typ

PicoScope kan göra ett stort antal mätningar av vågformer. Se
mätningar (för användning med räckvidd utsikt) eller
spektrummätningar (för användning med spektrumvyn).

Sektion

Mät hela spåret, bara sektionen mellan linjalerna eller, i
förekommande fall, en cykel som markeras av någon av linjalerna.

Avancerat

Ger tillgång till avancerade mätningsinställningar.
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6.4.2
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Menyer

Avancerade mätningsinställningar
Plats:

Dialogrutan Lägg till mätning eller redigera mätning > avancerat

Syfte:

justerar parametrarna för vissa mätningar, som t.ex. filtrering och
spektrumanalys

Tröskel

Vissa mätningar, som stigtid och falltid, kan göras med olika
trösklar. Välj en som är lämplig här. När man jämför stig-. och
falltid med tillverkarens specifikationer är det viktigt att
använda samma trösklar för alla mätningar.

Spektrumomfång

Vid mätning av topprelaterade parametrar såsom ”frekvens vid
topp” i en spektrumvy kan PicoScope söka efter en topp i
närheten av den angivna linjalens plats. Alternativet talar om
för PicoScope hur många frekvensfack som ska genomsökas.
Standardvärdet är 5. Det talar om för PicoScope att söka från 2
frekvensfack under till 2 frekvensfack över linjalens frekvens,
vilket ger totalt 5 frekvensfack inklusive linjalfrekvensen.
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PicoScope kan lågpassfiltrera statistiken för att producera
stabilare och mer exakta siffror. Filtrering är inte tillgänglig på
alla mätningstyper.
Aktivera filter - markera för att aktivera lågpassfiltrering, om
tillgänglig. Ett “F” visas efter mätningens namn i måttabellen.
Automatisk - markera för att ställa in lågpassfiltrets
egenskaper automatiskt

Gränsfrekvensk

Filtrets gränsfrekvens normaliserad till mätningsfrekvensen.
Intervall: 0 till 0.5.

Filterstorlek

Antalet prov som använts för att skapa filtret

Harmonisering

Dessa alternativ gäller för distorsionsmätningar i spektrumvyer.
Du kan ange vilken harmonik PicoScope ska använda för dessa
mätningar.

Högsta harmonik

Den högsta harmoniken som ska inkluderas vid beräkningen av
distorsionseffekt

Sökningsintervall

Antalet frekvensfack som ska genomsökas, centrerat på den
förväntade frekvensen, när man söker en harmonisk topp

Harmoniskt
brusgolv

Nivån i dB ovan som signalerar att toppar kommer att räknas
som harmonik
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6.5

Menyer

Verktygsmenyn
Plats:

Menyfältet > verktyg

Syfte:

ger tillgång till diverse verktyg för signalanalys

Anpassade prober: Definiera nya prober och kopiera, radera, flytta och
redigera befintliga.
Mattekanaler: Lägg till eller redigera en kanal som är en matematisk
funktion av en eller flera andra kanaler.
Referensvågformer: Skapa, ladda eller spara en kanal som en kopia av en
befintlig kanal.
Seriekodning: Avkoda och visa innehållet i en seriell dataström som t.ex.m
en CAN-buss.
Larm: Ange åtgärder som ska vidtas på vissa händelser.
Sökmallar: Utför sökmallstestning på en vågform. Detta detekterar när
vågformen avviker från den angivna formen.
Makroinspelning: Spara en vanliga åtgärdssekvens.
Alternativ: Ange olika val som styr PicoScope:s beteende.
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Dialogruta för anpassade prober
Plats:

Verktyg > anpassade prober
eller klicka på knappen kanalalternativ

Syfte:

låter dig välja fördefinierade prober och ställa in anpassade prober

Valet av prober som visas kan variera beroende på vilken version av programvaran
PicoScope du använder.
Förstå problistan
Alla prober som PicoScope känner till är listade under tre huvudrubriker: Inbyggd,
bibliotek och laddad. Problistan bevaras mellan sessioner så att PicoScope aldrig
glömmer dina anpassade prober, såvida du inte tar bort dem.
Inbyggda prober. De inbyggda proberna levereras av Pico Technology och
förändras inte om du laddar ner en godkänd uppdatering från oss. Som
säkerhetsåtgärd tillåter PicoScope inte dig att redigera eller ta bort dessa prober.
Om du vill ändra någon av dem så kan du kopiera den till ditt bibliotek genom att
klicka på fördubbla och sedan redigera kopian i ditt bibliotek.
Biblioteketsprober. Detta är de prober som du har skapat med hjälp av någon av
de metoder som beskrivs i det här avsnittet. Du kan redigera, radera eller kopiera
vilken du vill av dessa prober genom att klicka på lämplig knapp i dialogrutan.
Laddade prober. Prober i PicoScope:s datafiler (.psdata) eller inställningsfiler
(.pssettings) som du har öppnat visas här tills du kopierar dem till ditt bibliotek.
Du kan inte redigera eller ta bort dessa prober direkt, men du kan klicka på
fördubbla för att kopiera dem till ditt bibliotek där du kan redigera dem. Du kan
också importera prober från anpassade intervall som är lagrade i PicoScope 5:s
.psd- och .pss-filer, men dessa saknar vissa av de funktioner som tillhandahålls i
PicoScope 6. (Se “Uppgradera från PicoScope 5” för mer information).
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Menyer
Lägga till en ny prob till ditt bibliotek
Det finns tre sätt att skapa en ny prob:
1.Använda fördubblings knappen som beskrivs ovan.
2.Klicka på ny prob... för att definiera en ny prob.
3.Klicka på importera för att läsa in en probdefinition från en *.psprobe- fil och
lägga till den i ditt bibliotek. Dessa filer levereras normalt av Pico, men du kan också
skapa dina egen genom att definiera en ny prob och sedan klicka på exportera.
Metod 2 och 3 öppnar guiden för anpassad prob som leder dig genom
probendefinieromgsprocessen.

6.5.1.1

Guide för anpassade prober
Plats:

Dialogrutan anpassad prob > ny prob

Syfte:

låter dig definiera anpassade prober och ställa in anpassade intervall

Första dialogrutan i serien är antingen dialogrutan skapa ny anpassad prob eller
dialogrutan redigera en befintlig anpassad prob.
6.5.1.1.1

Dialogrutan för att skapa ny anpassad prob

Plats:

Dialogrutan anpassad prob > ny prob

Syfte:

introducerar processen där du kan skapa en ny anpassad prob

Hur du använder dialogrutan
Klicka på nästa för att fortsätta med dialogrutan probens utdataenheter.
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Dialogrutan för att redigera befintlig anpassad prob

Plats:

Anpassade prober, dialogruta > redigera

Syfte:

introducerar dig till processen för att redigera en befintlig anpassad prob

Hur du använder dialogrutan
Klicka nästa för att fortsätta med dialogrutan probens utgångsenheter där du kan
redigera de anpassade proben.
Klicka på hoppa framåt... om du redan har lagt upp den anpassade probens
grundläggande egenskaper och vill lägga till eller ändra ett anpassat omfång manuellt.
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6.5.1.1.3

Menyer
Dialogrutan med probens utdataenheter

Plats:

Dialogen för att skapa ny anpassad prob > nästa

Syfte:

låter dig välja de enheter som PicoScope kommer att använda för att
visa resultatet av din anpassade prob

Hur man använder dialogrutan
För att välja en standard SI-enhet, klicka på använd en standardenhet från
listan och välj en i listan.
Om du vill ange en anpassad enhet, klicka på använd anpassad enhet som
definieras nedan och ange enhetens namn och symbol.
Klicka nästa för att fortsätta till dialogrutan för skalningsmetod.
Klicka tillbaka för att återvända till dialogrutan där du skapar ny anpassad prob om
detta är en ny prob eller dialogrutan redigera befintlig anpassad prob om detta är
en befintlig prob.

psw.sv r41

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.

PicoScope 6 - användarguide
6.5.1.1.4

61

Dialogrutan för skalningsmetod

Plats:

Dialogrutan med probens utgångsenheter > nästa

Syfte:

låter dig definiera kännetecken som PicoScope använder för att
konvertera den anpassade probens spänningsutgång till en mätning på
displayen

Hur man använder dialogrutan
Om du inte behöver någon skalning eller förskjutning klickar du på knappen
tillämpa ingen skalning.
Om proben behöver linjär skalning, klicka på knappen använda en linjär ekvation
och ange övertoning (eller skalningsfaktor) m och förskjutning c i ekvationen y =
mx + c, där y är värdet som visas och x är probens matningsspänning.
Om du vill tillämpa en olinjär funktion på probens utgång, välj använda en
uppslagstabell..., och klicka sedan på skapa en uppslagstabell... för att skapa
en ny uppslagstabell. Detta tar dig till dialogrutan med skalning av uppslagstabell.
Klicka nästa för att fortsätta intervallhanteringsdialogen.
Klicka tillbaka för att återvända till dialogrutan med probens utgångsenheter.
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6.5.1.1.4.1

Menyer
Skalning av referenstabell (dialogruta)

Plats:

Syfte:

Dialogrutan med skalningsmetod > skapa en referenstabell eller
redigera uppslagstabellen...
skapar en referenstabell för att kalibrera en anpassad prob

Redigera referenstabellen
Först väljer lämpliga värden i rullgardinsmenyerna indataenheter och skalade
enheter. Om din prob till exempel är en aktuell klämma som matar ut en millivolt per
ampere över intervallet -600 till +600 ampere, välj indataenheter i millivolt och
utdataenheter i ampere.
Därefter anger du vissa data i skalningstabellen. Klicka på den första tomma cellen
överst i tabellen och skriv “-600”. Tryck sedan på flik knappen och skriv “-600”. När
du är redo att gå in i nästa par av värde, trycker du på flik knappen igen för att starta
en ny rad. Du kan också högerklicka på tabellen för att få en mer detaljerad meny
med alternativ, som visas på bilden. I exemplet ovan har vi angett ett något olinjärta
svar; Om svaret hade varit linjär så det skulle ha varit lättare att använda det linjära
alternativet i dialogrutan med skalningsmetod.
Importera/exportera
Med knapparna importera och exportera kan du fylla tabellen från data i en
kommaavgränsad eller tabbavgränsad textfil och spara tabellen till ny fil.
Efterbehandling
Klicka OK eller avbryt för att komma tillbaka till dialogrutan med skalningsmetod.
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Dialogrutan för intervallhantering

Plats:
Syfte:

Dialogrutan för skalningsmetod > nästa
låter dig åsidosätta Picoscopes automatiska intervallskapande funktion
för anpassade prober. I de flesta fall är det automatiska förfarandet
tillräckligt.

Hur man använder dialogrutan
Om du väljer alternativet ”låt programvaran hantera mina intervall åt mig
automatiskt”, klickar du nästa för att komma till dialogrutan för identifiering av
anpassade prober. PicoScope:s automatiska intervall bör vara idealiska för de flesta
tillämpningarna.
Om du väljer ”jag hanterar intervall för anpassade prober manuellt”, klickar
du nästa för att komma till dialogrutan med anuell intrevallinställning.
Klicka tillbaka för att återvända till dialogrutan för filtermetod.
Vad är automatiska intervall?
När funktionen för automatiska intervall är markerad övervakar PicoScope
styrsignalen hela tiden och justerar området vid behov för att kunna visa signalen med
maximal upplösning. Denna funktion är tillgänglig för samtliga standardintervall och
kan endast användas med anpassade intervall om du väljer ”låt programvaran
hantera mina intervall åt mig automatiskt” i den här dialogrutan.
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6.5.1.1.6

Menyer
Dialogrutan för manuell intervallinställning

Plats:

Intervall hanteringsdialogen > avancerat > nästa

Syfte:

skapar intervall manuellt för din anpassade prob

Hur man använder dialogrutan
Om du önskar kan du klicka på autogenerera intervall så skapar programmet ett
antal intervall för den valda enheten. Detta skapar samma lista med intervall som du
skulle ha fått genom att välja Låt programmet hantera mina intervall åt mig
automatiskt i den föregående dialogrutan. När du väljer en rad, ett diagram i listan
nedan visas dess relation till omfattningen enheten är input range — Detta förklaras
ytterligare Redigera rad dialogrutan. Du kan sedan redigera intervallen genom att
klicka på redigera eller också kan lägga till en ny rad genom att klicka på nytt
intervall. Båda dessa knappar tar dig till den intervallredigeringsdialogen.
Klicka nästa för att fortsätta till filter metodsdialogen.
Klicka tillbaka för att återgå till intervallhanteringsdialogen.
Hur du använder ett nytt anpassat intervall
När du har skapat ett eget intervall
kommer det att visas i
rullgardinslistan med intervall i
verktygsfältet med kanaler, så här:
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Dialogrutan för intervallredigering

Plats:

Dialogrutan manuell intervallinställning > redigera eller nytt intervall

Syfte:

redigering av ett manuellt intervall för en anpassad prob

Automatiskt läge
Om du lämnar knappen “automatisk” nedtryckt så kommer programmet automatiskt
att fastställa det bästa intervallet för maskinvaruindata för enheten när du ändrar
gränserna för skalade intervall. Detta är det bästa läget för nästan alla intervall.
Du bör ställa in gränserna för skalade intervall till de högsta och lägsta värdena
som du vill se på skopvyns vertikala axel.
Fast intervallläge
Om du trycker på knappen “hårdvaruindata, intervall” och väljer ett indataintervall
från rullgardinslistan så använder PicoScope sedan detta oavsett vilka skalade gränser
du väljer. Ange övre och lägre skalade intervallsgränser som du vill visas på toppen
och botten av den vertikala axeln i Picoscope:s räckviddsvy.
Vad är indataintervall?
Ett indataintervall är signalintervallet, vanligen i volt, på ingångskanalen i skopenhet.
Ditt skalade intervall bör matcha detta så noga som möjligt för att göra det mest av
skopets upplösning.
Vad är ett skalat intervall?
Det skalade intervallet är det intervall som visas på den vertikala axeln av skopvyn när
proben är markerad.
Skalningen som du valde på sidan för skalning smetod definierar förhållandet mellan
indataområdet och det skalade intervallet. I den här dialogrutan kan du ställa in
intervall som ska visa den skalade datan i skopvyn.
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Menyer
Intervallanvändningsfältet
Det här diagrammet längst ned i dialogrutan visar hur väl ingångsintervallet på
enheten matchas till det skalade intervallet.

• Grön -avsnittet i indataområdet som används av det skalade intervallet. Detta
bör vara så stort som möjligt, för att maximera användningen av skopenhetens
upplösning.
• Blå -områden i indataområdet som inte används. Dessa anger bortkastad
upplösning.
• Grå -delar av skalat intervall som inte omfattas av ingångsintervallet. Detta
kommer att resultera i slösat utrymme i diagrammet. Intervallanvändningsfältet
kanske inte representerar dessa områden noggrant när icke-linjär skalning
används. Du bör därför alltid testa de skalade intervallgränserna på skopvyn.
Avancerat-fliken
Efterbehandling
Klicka OK eller avbryt för att återgå till dialogrutan för manuell inställningar av
intervall.

psw.sv r41

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.

PicoScope 6 - användarguide
6.5.1.1.6.2

67

Dialogrutan för intervallredigering (avancerat-fliken)

Plats:

Dialogrutan manuell inställning av intervall > redigera eller nytt
intervall > avancerat-fliken

Syfte:

konfigurera avancerade alternativ för anpassade prober

Dessa alternativ är för fabriken och vi rekommenderar att du inte ändrar dem.
Efterbehandling
Klicka OK eller avbryt för att återgå till dialogrutan för manuell inställningar av
intervall.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.

psw.sv r41

68
6.5.1.1.7

Menyer
Dialogrutan med filtermetod

Plats:

Dialogrutan manuell inställning av intervall > nästa

Syfte:

ställer in variabel filtrering för denna anpassade prob

Denna dialogruta har samma effekt som alternativet för att aktivera den
lågpassfiltreringen manuellt i dialogrutan Kanalalternativ. Filtrering kommer endast att
ske om skopenheten stöder filtrering.
Tillbaka: Gå till dialogrutan Manuell inställning av intervall
Nästa: Gå till dialogrutan Identifiering av anpassad prob
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Dialogrutan för identifiering av anpassad prob

Plats:

Intervallhantering, dialogrutan > nästa

Syfte:

ange text för att identifiera den anpassade proben

Hur du använder dialogrutan
Klicka tillbaka för att återvända till dialogrutan filtermetod.
Nu kommer probnamnet att visas i problistan.
Någon beskrivning används inte i den aktuella versionen av programvaran.
Fyll i textfälten och klicka bästa för att fortsätta till avslutningsdialogen för anpassad
prob.
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6.5.1.1.9

Menyer
Avslutningsdialogen för anpassade prober

Plats:

Anpassad prob, identifikationsdialogen > nästa

Syfte:

signaler i slutet av den anpassade probens inställningsförfarandet

Hur du använder dialogrutan
Klicka på tillbaka för att återvända till den anpassade probens identifkationsdialog.
Klicka på avsluta för att acceptera inställningarna av den anpassade proben och
återgå till den anpassade probens dialogruta.
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Dialogrutan för mattekanaler
Plats:

Verktyg > mattekanaler

Syfte:

skapa, redigera och styra mattekanaler, som är virtuella kanaler som
genereras av matematiska funktioner för ingångskanaler

Mattekanaler
(lista)

Huvudområdet för mattekanalernas dialogruta är
mattekanallistan som visar alla inbyggda biblioteket och
inladdade mattekanaler. För att välja huruvida en vågform visas
i PicoScope-fönstret, klicka på lämplig kryssruta och sedan OK.
Du kan ha upp till 8 kanaler i valfri vy, inklusive ingångs-och
mattekanaler. Om du försöker aktivera en 9:e kanal kommer
PicoScope att öppna en ny vy.
Inbyggd: dessa mattekanaler definieras av PicoScope och kan
inte ändras
Bibliotek: Detta är mattekanalerna som du definierar med
knappen skapa eller duplicera, redigera, eller ladda in den
med importera-knappen
Laddad: detta är mattekanalerna i PicoScope:s inställningar
eller datafiler som du har laddat

Skapa

Öppnar guiden för mattekanaler som guidar dig genom
processen att skapa eller redigera en mattekanal. Den nya
kanalen visas under "bibliotek" i mattekanallistan.
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Menyer
Redigera

Öppnar guiden för mattekanaler så att du kan redigera den
valda mattekanalen. Du måste först välja en kanal i
bibliotekssektionen i mattekanallistan. Om du vill redigera
vågformen i inbyggd eller, laddad sektion börja med att kopiera
den till bibliotekssektionen genom att klicka på duplicera,
markera den och klicka redigera.

Ta bort

Permanent borttagning av den valda mattekanalen. Endast
mattekanaler i bibliotek avsnittet kan tas bort.

Duplicera

Skapar en kopia av den valda mattekanalen. Kopian placeras i
biblioteksavsnittet där du kan redigera genom att klicka på
redigera.

Importera

Öppnar en .psmaths -mattekanalfil och placerar mattekanalerna
som den innehåller i biblioteks avsnittet.

Exportera

Sparar alla mattekanaler från biblioteks avsnittet till en ny
.psmaths- fil.
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Guiden för mattekanaler
Plats:

Verktygsfältet för kanalinställning > mattekanaler

Syfte:

att skapa, redigera och styra mattekanaler, virtuella kanaler som
genereras av matematiska funktioner för ingångskanaler

1. Introduktion

2. Ekvation

3. Kanalnamn

4. Enheter och intervall

5. Klar
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Menyer
Introduktionsdialog med guide för mattekanaler

Plats:

Mattekanaler, dialogrutan > skapa (om du inte har kryssat i
kryssrutan "visa inte denna introduktionssida igen")

Syfte:

introducerar guiden till mattekanaler
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Ekvationsdialog i guiden till mattekanaler

Plats:

Guide för mattekanaler

Syfte:

låter dig ange eller redigera ekvationen för en mattekanal. Du kan
skriva direkt i ekvationsrutan eller klicka på kalkylatorknapparna och
låta programmet infoga symboler åt dig. En röd felsymbol
visas till
höger om ekvationsrutan om ekvationen innehåller ett syntaxfel.

Grundvyn

Ekvationsdialog i guiden till mattekanaler

Grundläggande knappar
Knapp

Ekvation

Beskrivning
ensa ekvation. Rensar hela innehållet i
ekvationsrutan.
Rensa. Rensar det enkla tecknet till vänster om
markören.

+

Lägg till:

-

Subtrahera (eller negera)

’*

Multiplicera

/

Dividera

A...D

ngångskanaler. Antalet knappar varierar
beroende på antalet kanaler på ditt oscilloskop.

{...}, T

Andra operander. Visar en rullgardinslista med
tillgängliga ingångar till ekvationer, inklusive
referensvågformer och tid.

(...)

Parentes. Uttryck inom parentes ska utvärderas
innan uttryck på vardera sida.

...
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Menyer
Avancerat läge
Klicka på avancerat för att visa fler funktionsknappar, inklusive trigonometriska
funktioner och logaritmer.

Mattekanalens ekvationsguidesdialog, avancerad vy

Avancerade knappar
Knapp

Ekvation
sqrt()

Beskrivning
Kvadratroten

^

Potens. Höja x till potensen avy.

ln()

Naturliga logaritmen

abs()

Absolut värde

freq()

Frekvens. Beräknas i hertz.

norm()

Normalisera. PicoScope beräknar de högsta och
lägsta värdena på argumentet under
fångstperioden och skalar sedan och förskjuter
argumentet så att det passar exakt i intervallet [0,
+ 1] enheter.

exp()

Naturliga exponent. Höja e, basen för den
naturliga logaritmen, till potensen av x.

log()

Logaritm. Bas-10-logaritmen.

derivative()

Derivat. Beräknas med avseende på x-axeln.
Obs: derivatan av en samplad signal innehåller en
stor mängd buller, så det är lämpligt att tillämpa
digital lågpassfiltrering på alla kanaler som
används som ingångar till denna funktion.

integral()

psw.sv r41
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min()

Minimum. Negativ topp upptäckt för alla tidigare
vågformer.

max()

Maximum. Positiva topp upptäckt för alla tidigare
vågformer.

average()

Genomsnitt. Aritmetiska medelvärdet för alla
tidigare vågformer.

peak()

oppdetektering. Visa största till minsta spektrum
av alla tidigare vågformer.

pi

Pi. Förhållandet mellan en cirkelns omkrets och
dess diameter.
Invers. Modifierar knapparna sin, cos och tan till
asin, acos and atan.

sin()

Sinus. Operanden är i radianer.

cos()

Cosinus. Operanden är i radianer.

tan()

Tangent. Operanden är i radianer.

0..9

0 till 9. Decimaler.

.

Decimalkommat

E

Exponent. aEb betyder a × 10b.

...

Ytterligare funktioner
Det finns några ekvationsfunktioner som endast kan anges med hjälp av
ekvationsrutan.
Hyperboliska funktioner. Du kan ange sinh(), cosh() och tanh() för att erhålla
hyperboliska funktioner.
Signumfunktion. sign() returnerar tecknet från dess ingång. Resultatet är + 1 när
ingången är positiv, –1 när indata är negativt och 0 när indata är 0.
Advance/fördröjning. Lägg till [t] efter ett kanalnamn för att avancera den genom t
sekunder. Till exempel A [0,001] är lika med Kanal 1, avancera med 1 millisekund
och A[–0.001] är lika med Kanal A fördröjd med 1 millisekund.
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6.5.2.1.3

Menyer
Dialogrutan med guide för mattekanaler

Plats:

Guide för mattekanaler

Syfte:

låter dig ange eller redigera namn och färg på en mattekanal

PicoScope ställer inledningsvis in namnet på ekvationstexten, men du kan redigera det
till vad du vill. Namnet visas i kanallistan i dialogrutan för mattekanaler. Du kan ställa
in fägen på spåret till en standardfärg i rullgardinslistan eller klicka på anpassad för
att välja valfri färg som tillåts av Windows.
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Dialogrutan med guide för mattekanaler, enheter och omfång

Plats:

Guide för mattekanaler

Syfte:

låter dig ange måttenheterna och omfånget för värden som ska visas för
en attekanal

Enheter, långt namn: Detta är endast som referens för dig.
Enheter, kort namn: Detta kommer att visas på den måttaxeln i kop- och spektrum
vyerna, i den linjalförklaringen och i den måttabell.
Intervall: Om du lämnar kryssrutan tom så kommer PicoScope välja det lämpligaste
intervallet för måttaxeln. Om du föredrar att ange egna värden för lägsta och högsta
värden på måttaxeln så markerar du kryssrutan och anger dem i den min- och maxrutorna.
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6.5.2.1.5

Menyer
Avslutningsdialogen i guiden till mattekanaler

Plats:

Guide för mattekanal

Syfte:

visar du inställningarna för mattekanalen som du just har skapat eller
redigerat

Tillbaka. Klicka på denna knapp för att återgå till tidigare dialogrutor i
mattekanalsguiden om du vill ändra någon av inställningarna.
Slutför. Klicka på denna knapp för att acceptera inställningarna som visas och återgå
till mattekanalsdialogen. Om du vill att en ny eller redigerad kanal visas på
oscilloskop- eller spektrumdisplayen, kom ihåg att markera lämplig kryssruta i
kanallistan. Du kan ändra dem senare genom att klicka på mattekanaler na i
kanalinställningsfältet.

psw.sv r41
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Dialogrutan för referensvågformer
Plats:

Verktyg > referensvågformer

Syfte:

låter dig skapa, redigera och referera vågformer som är lagrade kopior
av ingångskanaler

Lista över
referensvågformer

Det huvudsakliga området i dialogrutan
referensvågformer är listan på referensvågformer där
alla tillgängliga ingående kanaler visas och biblioteket
laddar referensvågformer. För att välja huruvida en
vågform visas i PicoScope:s huvudfönster, klicka på lämplig
kryssruta och sedan OK. Du kan ha upp till 8 kanaler i
valfri vy, inklusive ingångskanaler, mattekanaler och
referensvågformer. Om du försöker aktivera en 9:e kanal
kommer PicoScope att öppna en annan vy.
Tillgängligt: dessa ingångskanaler är lämplig som källor
för referensvågformer
Bibliotek: Detta är referensvågformer som du har
definierat med hjälp av fördubblingsknappen eller laddat
med importknappen
Laddad: Detta är referensvågformer i PicoScope:s
inställningar eller datafiler som du har laddat
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6.5.3.1
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Menyer
Redigera

Öppna dialogrutan för att redigera referens vågform så
att du kan redigera den valda referensvågformen. Du
måste du först markera en vågform i biblioteksavsnittet i
listan över referensvågformer. Om du vill redigera
vågformen i den laddade sektionen, börja med att kopiera
den till bibliotekssektionen genom att klicka på
fördubbla, markera den och klicka redigera.

Ta bort

Tar bort den valda referensvågformen permanent. Endast
refererensvågformer i biblioteksavsnittet kan tas bort.

Fördubbla

Skapar en kopia av den valda inmatningskanal eller
referensvågformen. Kopian är placerad i
biblioteksavsnittet där du kan redigera den genom att
klicka på redigera. Ett snabbare sätt att göra samma sak
är att högerklicka på vyn, välja referensvågformer och
sedan klicka på den kanal som du vill kopiera.

Importera

Öppnar en .psreference referensvågform och förlägger
de ingående vågformerna i den i bibliotekssektionen.

Exporta

Sparar alla referensvågformer från bibliotekssektionen
till en ny .psreference eller MATLAB 4 .mat-fil.

Dialogrutan för redigering av referensvågform
Plats:

Referensvågformens dialogruta > redigera

Syfte:

låter dig redigera namn och färg på en referensvågform

Namn:

PicoScope döper vågformen efter den inmatningskanal som används som
källa, men du kan ändra namnet till vad du vill. Här har vi döpt den “sine”.
Namnet visas i vågformslistan i referensvågformernas dialogruta.

Färg:

Du kan ställa in fägen på spåret till en standardfärg i rullgardinslistan eller
klicka på anpassa för att välja valfri färg som tillåts av Windows.
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Seriekodning (dialogruta)
Plats:

Verktyg > seriekodning

Syfte:

låter dig välja vilka kanaler som ska användas för seriekodning och
andra val
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6.5.5

Menyer

Larmdialogen
Plats:

Verktyg > larm

Syfte:

ger tillgång till funktionen larm som anger åtgärder som skall vidtas vid
olika händelser

Händelse:

Välj den händelse som ska utlösa larmet:
Fånga: när en vågform fångas. Om triggning är aktiverad så
motsvarar det här alternativet en triggande händelse. Du kan
därför använda funktionen för att spara en fil på varje triggande
händelse.
Fulla buffertar: när antalet vågformer i vågformsbufferten når
det högsta vågformsantalet.
Maskfel: när en kanal misslyckas i ett masktest.

(Åtgärdslista):

Lägg till en åtgärd i listan genom att klicka på lägg till. När
händelsen inträffar kommer PicoScope att köra alla åtgärder i
listan från början till slut.
OBS: För att en åtgärd ska utföras måste dess kryssruta
markeras.

Tillämpa:

Ställa in omfattningen enligt inställningarna i den här
dialogrutan.

Lägg till:

Lägga till en händelse till åtgärds listan. Möjliga händelser är:
Pip: aktivera datorns inbyggda ekolod. 64-bitarsdatorer
omdirigera detta ljud till hörlursutgången.
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Spela upp ljud: ange namnet på en WAV-fil som du vill spela
upp.
Sluta fånga: motsvarar att trycka på röda stopp knappen.
Starta om fångst: motsvarar att trycka på gröna start knappen.
Använd endast om åtgärden för att stoppa fångst användes
tidigare i listan.
Köra exekverbar fil: kör den angivna EXE-, COM- eller BATfilen. Du kan skriva variabel för %file% efter namnet på
programmet för att passera namnet på den senaste filen som
sparats som ett argument till programmet. PicoScope stoppar
fångsten medan programmet körs och återuppta när det avslutas.
Spara nuvarande buffert: Spara den nuvarande vågformen från
bufferten som en .psdata-, .pssettings-, CSV- eller .mat-fil. Du
kan använda %buffer%-variabeln för att infoga bufferns
indexnummer i filnamnet, eller %time%-variabeln för att infoga
fångstens tid.
Spara alla buffertar: spara hela vågformsbufferten som en
.psdata-, .pssettings-, CSV - eller .mat-fil.
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Menyer

Maskmenyn
Plats:

Verktyg > masker

Syfte:

ger kontroll över maskgränstestet

Lägg till
masker:

Lägg till en mask att visa med dialogrutan med maskbiblioteket.

Rensa mask:

Ta bort masken från displayen.

Spara mask:

Spara den visade masken till disk som en .mask-fil.
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Dialogrutan med maskbibliotek
Plats:

Verktyg > sökvillkor

Syfte:

låter dig skapa, exportera och importera sökvillkor för
sökgränstestningen

Kanal:

Välj kanal du vill tillämpa sökgränsen på.

Tillgängliga I avsnittet om bibliotek visas alla sökgränser som du har sparat
sökgränser: tidigare och som inte tagits bort. Avsnittet om ”laddade” visar alla
sökgränser som används för närvarande.
Skapa:

Skapa en ny sökgräns baserat på den senaste fångade vågformen från
den valda kanalen. Öppnar dialogrutan för att skapa sökgräns.

Importera:

Ladda en sökgräns som tidigare hade sparats som en .mask-fil.

Exportera:

Spara en mask som en .mask -fil för framtida import.

Tillämpa:

Använd den markerade sökgränsen på den valda kanalen men stanna
kvar i dialogrutan med maskbibliotek.

OK:

Använd den markerade sökgränsen på den valda kanalen och återgå till
den skopvyn.
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6.5.6.2

Menyer
Redigera en mask
Att redigera en mask i testläget för maskgräns, högerklicka på skopvyn och välj
redigera mask:

En mask består av en eller flera former som kallas polygoner. Klicka på polygonen du
vill redigera. PicoScope ritar sedan redigeringshandtag på den markerade
maskpolygonen och visar maskredigeringsrutan. Om du drar något av handtagen för
att redigera polygonen så uppdateras de statistiska resultaten på en gång.
Maskredigeringsrutan ser ut så här:

Minimerad vy
Normalvy

Om redigeringsrutan inte visas på en gång kan den ha varit minimerad; klicka i så fall
på återställningsknappen:
. Om du redigerar koordinaterna för en brytpunkt så
uppdateras de statistiska resultaten omedelbart. Du kan också exportera masken för
en .mask-fil med exponeringsknappen:
. Använd knapparna + och - för att lägga
till eller ta bort noder. Minimeringsknappen har sin vanliga funktion. För att lämna
maskredigeringsläget, stäng maskredigeringsrutan med knappen (X).
För att lägga till eller ta bort en hel polygon, högerklicka på skopvyn och välj
kommandot lägg till maskpolygon eller ta bort maskpolygon:
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Dialogrutan för att skapa mask
Plats:

Maskbibliotek > generera

Syfte:

låter dig ställa in parametrar för den automatiskt genererade masken.
PicoScope skapar sedan en ny mask baserat på den senast fångade
vågformen.

Namn:

PicoScope väljer automatiskt ett namn för den nya masken. Du
kan redigera namnet i rutan.

X-förskjutning:

Det horisontella avståndet mellan vågformen och masken.
/

Den här knappen växlar förskjutningsvärdet mellan
absoluta enheter (SI) och relativa enheter (% av full
skala).
Den här knappen återställer förskjutningsvärdet till
standardvärdet.

Y-förskjutning:

Det vertikala avståndet mellan vågformen och masken.
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6.5.7

Menyer

Makroinspelaren
Plats:

Verktyg > makroinspelning

Syfte:

spelar in en sekvens med kommandon för att spela upp den senare

Makroinspelningen hjälper när du vill utföra en serie kommandon upprepade
gånger. Den sparar alla kommandon till en .psmacro-fil som kan ändras med hjälp av
en XML-redigerare.

Utför i realtid:

Spela upp makrot med samma hastighet som när det
spelades in. Utan detta alternativ kommer uppspelningen
att vara så snabb som möjligt.

Obs: .psmacro-filer kan också spelas upp från PicoScope:s kommandorad.
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Alternativdialogen
Plats:

Verktyg > alternativ

Syfte:

Låter dig göra val i din programvara från PicoScope. Klicka på någon av
flikarna på bilden nedan för att läsa mer.
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6.5.8.1

Menyer
”Allmänt”-sidan
Plats:

Verktyg > alternativ > allmännt

Syfte:

innehåller allmänna kontroller för PicoScope

Återställ dialogrutor med ”visa inte det här igen”
Återställa alla uteblivna dialogrutor som du bett PicoScope att inte visa igen.
Återställ alternativ
Ställ in alla alternativ till deras standardvärden.
Vågformsbuffert
Maximalt antal vågformer: Detta är det högsta antalet vågformer som PicoScope
lagrar i vågformsbufferten. Du kan välja ett nummer från 1 till det högsta som
tillåts av oscilloskopet som är ansluten: se skopspecifikationerna för detaljer). Det
faktiska antalet vågformer som lagras beror på mängden tillgängligt minne och
antalet prover i varje vågform.
Insamlingstid, enheter
Ändra läge på kontrollen av tidbas i verktygsfältet där du ställer in fångst.
Gånger per division: kontrollen av tidbas visar tidsenheter per division - till
exempel “5 ns /div”. De flesta laboratorieoscilloskop visar tidbasinställningar på
detta sätt.
Total upphämtningstid: kontrollen av tidbas visar tidsenheter för hela bredden
av skopvyn - till exempel “50 ns.
Mätningsstatistik
Fångstsstorlek - antalet successiva fångstar som PicoScope använder för att
beräkna statistiken i den måttabellen. Ett större antal ger mer exakt statistik, men
gör så att de inte uppdateras lika ofta.
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Strömhanteringssidan
Plats:

Verktyg > inställningar > strömhantering

Syfte:

kontrollerar de av oscilloskopets funktioner som påverkar dess
energiförbrukning

fångsthastighet
Denna kontroll begränsar hastigheten med vilkenfångar PicoScope fångar data från
oscilloskopet. Andra PicoScope-inställningar, typ av oscilloskop och datorns hastighet
är alla faktorer som påverkar huruvida denna gräns faktiskt nås. PicoScope väljer
automatiskt den lämpliga gränsen i enlighet med om datorn körs på batterier eller
nätström.
Inställningarna är i fångst per sekund. Som standard är fångstfrekvensen inställd på
"obegränsad" när datorn körs via nät ström för maximal prestanda. Om andra
program börjar köra för långsamt på din PC medan PicoScope fångar minskar du bara
fångstfrekvensens gränsvärde. När datorn körs med batteri inför PicoScope en
prestandagräns för att spara på batteriet. Du kan öka denna gräns manuellt, men
detta kommer att orsaka batteriet tar slut mycket snabbt.
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6.5.8.3

Menyer
Samplingssidan
Plats:

Verktyg > alternativ > sampling

Syfte:

styr oscilloskopets samplingsbeteende

Långsam samplingsöverföring
I normalt (snabbt) samplingsläge samlar PicoScope tillräckligt med data för att fylla
skärmen och ritar sedan hela vyn på en gång. Denna metod är lämplig för snabba
tidbaser när skärmen ritas om många gånger varje sekund, men med långsamma
tidbaser kan det orsaka en oacceptabel fördröjning innan informationen visas på
skärmen. För att undvika denna försening växlar PicoScope automatiskt till långsamt
samplingsläge där skopspåren utvecklar sig gradvis över skärmen allteftersom det
fångar data.
Insamlingstid är en kontroll som låter dig välja den tidbas vid vilken PicoScope
växlar till långsamt samplingsläge.
Långsam samplingsvisning
När rutan är markerad visar PicoScope den tidigare vågformen i bufferten samtidigt
som den successivt ritar om vågformen över toppen på den. Den vänstra sidan av vyn
kan därför när som helst visa början av den nya vågformen, medan den högra sidan
visar slutet av föregående vågformen. Ett lodrätt streck separerar de två vågformerna.
Sin(x)/x-interpolering
När antalet pixlar över skopvyn är större än antalet samplingar i vågformsbufferten
interpolerar PicoScope - det vill säga fyller utrymmet mellan proverna med beräknade
data. Det kan antingen rita raka linjer mellan proverna (linjär interpolation) eller
koppla ihop dem med mjuka kurvor (sin(x)/x-interpolering). Linjär interpolering gör
det lättare att se var samplingarna är, vilket är användbart för mätningar med hög
noggrannhet, men resulterar i en ojämn vågform. Sin(x)/x-interpolering ger en
smidigare vågform men döljer samplingarnas verkliga platser och bör användas med
försiktighet när samplingsantalet på skärmen är lågt.
Du kan justera antalet samplingar som sin(x)/x-interpolering är påslagen under.
Sin(x)/x-interpolering används bara på skopets snabbaste tidbas.
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Tangentbordssidan
Plats:

Verktyg > inställningar > tangentbord

Syfte:

visar, och låter dig redigera, tangentbordsgenvägar

En tangentbordsgenväg är en kombination av tangenter som kan tryckas på
tangentbordet för att aktivera en PicoScope-åtgärd.
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Menyer
Tangentbordsgenvägar Detta är en lista över PicoScope-åtgärder och deras
motsvarande tangentbordsgenvägar (om definierade).
Listans omfattning beror på listan som visar komplett
lista över tangenter alternativ (se nedan).
För att redigera eller lägga till ett kortkommando:
· Bläddra i listan med PicoScope:s kommandon tills
åtgärden som du vill använda är synlig.
· Välj den önskade åtgärder.
· Välj den rutan “tryck på kortkommando”.
· Tryck på önskat kortkommando på tangentbordet.
· Klicka tilldela.
Visa komplett lista över Markera den här kryssrutan om du vill visa alla tillgängliga
tangenter
åtgärder. Som standard visas bara de vanligaste
åtgärderna, plus alla andra åtgärder som har ett tilldelat
kortkommando.
Tangentbordslayouter

psw.sv r41

En uppsättning kortkommandon kallas en layout. Du kan
definiera flera layouter för olika tillämpningar.
Standard: Denna karta kan inte redigeras. Använda den
för att återgå till de fabriksdefinierade grundläggande
genvägarna.
Avancerat: Detta är en annan fabriksdefinierad layout
som inte kan redigeras. Den innehåller en mer omfattande
uppsättning genomvägar.
Användare: Detta är den layout som du senast skapade
eller importerade. Den sparas mellan gångerna då du
använder PicoScope.
Importera: Ladda en tangentbordslayout från en
.pskeys-fil.
Exporta: Spara den aktuella tangentbordslayouten till en
.pskeys-fil.
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“Region & språk”-sidan
Plats:

Verktyg > inställningar > region och språk

Syfte:

låter dig välja språk och andra platsberoende inställningar för
Picoscope:s användargränssnitt

Språk

Välj vilket språk du vill använda för PicoScope 6:s
användargränssnitt från rullgardinsrutan. PicoScope
uppmanar dig att starta om programmet innan du byter
till det nya språket.

Mätsystem

Välj metersystem eller amerikanska enheter.
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Menyer
Utskriftssida
Plats:

Verktyg > alternativ > utskrift

Syfte:

låter dig ange de detaljer som visas längst ned på det du skrivit ut

Standardinställningar för utskrift
När du skriver ut en vy från arkivmenyn läggs de här uppgifterna till längst ner på
sidan.
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Färgsidan
Plats:

Verktyg > inställningar > färger

Syfte:

låter dig ställa in färgerna för olika delar av användargränssnittet

Anpassade färger
Med dessa kontroller kan du ange färgerna för olika delar av PicoScope-skärmen:
Kanaler

spårfärg för varje skopkanal

Digitala kanaler

om du har ett oscilloskop med blandad signal (MSO) så kan färg
på varje kanal ställas in här

Masker

maskområdena i testning av maskgräns

Diverse

diverse objekt:

Rutnätslinjer

de horisontella och vertikala linjerna på gradnätet

Bakgrund

området bakom vågformerna och gradnätet. (I persistensvalet
kan den här inställningen åsidosättas med hjälp av dialogrutan
persistensval).

Livetrigger

triggermarkören för den aktuella triggerpositionen

Trigger

sekundära triggermarkör (visas när livetriggern har flyttat sedan
senaste vågformen fångades)

Vågrät axel

numren längst ner på varje vy som vanligen anger tidsmätning

Linjaler

den horisontella och vertikala linjalen som du kan dra in i
position för att hjälpa till att mäta egenskaper på vågformen
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Menyer
Persistens

de tre färgerna som ska användas för varje kanal i digital färg
persistensval. Den översta färgen används för de mest drabbade
pixlarna. De mellersta och nedre färgerna för mindre och minst
vanligt träffpixlarna.

Linjetjocklek
Dessa kontroller låter dig ange tjockleken på linjerna som ritats på skop- och
spektrum vyerna:
Kanal
Rutnätslinjer
Markörer

vågformer och spektrumspår för alla skopkanaler
de horisontella och vertikala linjerna på gradnätet
den horisontella och vertikala linjalen som du kan dra in i
position för att hjälpa till att mäta egenskaper på vågformen

Återställ standardfärger
Återställer alla inställningar av färg och tjocklek till deras standardvärden.
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Valsidan
Plats:

Verktyg > inställningar > val

Syfte:

låter dig göra olika val som styr hur PicoScope 6 fungerar

Inställningar för enhetsstart
Kom ihåg senaste enheten. Det här valet blir tillgängligt när PicoScope hittar mer
än ett oscilloskop. Om kryssrutan är markerad så kommer PicoScope försöka använda
samma enhet som användes senast. I annat fall används den första tillgängliga
enheten.
Avancerade funktioner
De avancerade fångstlägena är aktiverade som standard i PicoScope 6 och
inaktiverade som standard i PicoScope 6 Automotive. Oavsett vilken version du har
kan du aktivera eller inaktivera dessa funktioner genom att göra följande val:
Spektrum

Spektrumvy och spektrumanalysator.

Persistens

Digital färg, analog intensitet och anpassad
persistensdisplay.

Zoomöverblick

Ett fönster som visas när du zoomar in för att hjälpa till
att flytta runt stora vågformer med minsta möjliga
musklick.

RPM

Varv per minut, visas tillsammans med hertz i
frekvensförklaringen.

Triggerfördröjning

Tidsfördröjningsstyrningen i triggningsfältet.

Snabbtrigger

”Snabb”-posten i triggerlägets kontroll i triggeringsfältet.

Flytta triggerfältet till toppen
Verktygsfältet som innehåller kontrollerna Start/Stop, för triggning, mätningar och
linjaler finns som standard längst ner i PicoScope-fönstret. Det här valet flyttar det till
toppen.
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Menyer
Senaste filerna
Det maximala antalet filer som anges i filmenyn fil > senaste filer. Klicka på
knappen om du vill rensa listan.
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Hjälpmenyn
Plats:

Hjälp

Syfte:

ger tillgång till PicoScope 6:s användarhandbok och relaterad
information

Användarguide Detta är den huvudsakliga hjälpmanualen som innehåller
fullständig information om programmet. Innehåll,
register och sök är genvägar till olika funktioner i
hjälpprogrammet.
Sök efter
Koppla upp dig mot Pico Technology:s webbplats och sök
uppdateringar efter en nyare version av PicoScope-programvaran.
Internetanslutning krävs.
Om PicoScope

Visa versionsnummer för PicoScope-programvaran och alla
oscilloskop som är anslutna.
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6.7

Menyer

Automotive-menyn (endast PicoScope Automotive)
Plats:

Menyfältet > Automotive

Syfte:

ger tillgång till en databas med förinställda tester
Obs:
Detta är ett exempel från R6.6.43.4 av
programvaran. Innehållet i menyn ändras
ofta då nya tester läggs till i vårt bibliotek.
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1.

Välj ett förinställt test.

2.

PicoScope öppnar en informationssida som förklarar hur du ansluter
tillämpningsområdet, kör testet och tolkar resultaten. (Några tester har ingen
informationssida).

3.

PicoScope visar ett exempel på vågform.

4.

PicoScope konfigureras med nödvändiga inställningar. I de flesta fall behöver
man bara trycka på mellanslagstangenten för att starta testet.
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Dialogrutan för att ansluta enhet
Plats:

Fil > anslut enhet
eller anslut en ny enhet

Syfte:

när PicoScope finner mer än en tillgänglig skopenhet, kan du genom
dialogrutan välja vilken som ska använda

Se “hur man byter till en annan enhet” om du vill växla till en annan skopenhet
senare.
Förfarande
Vänta på att en lista över enheter visas. Detta kan ta några sekunder.
Välj en enhet och klicka på OK.
PicoScope kommer att öppna en skopvy för den markerade skopenheten.
Använd verktygsfältet för att ställa in enheten och skopvyn att visa dina signaler.
Demonstrationsläge
Om du startar PicoScope utan någon enhet ansluten så visas dialogrutan för att
ansluta enheten automatiskt med en ”Demo”- (demonstration) enhet som ett av
alternativen. Detta är en virtuell enhet som du kan använda för att experimentera med
funktioner i PicoScope. Om du väljer Demo enheten och klickar på OK så lägger
PicoScope till en knapp som heter ”Demo Signal Generator”
(demosignalgenerator) i verktygsfältet. Använd denna knapp för att ställa in
testsignalerna från din demo enhet.
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6.9

Menyer

Konverterar filer i Windows Explorer
Du kan konvertera PicoScope-datafiler till andra format för användning i andra
program, eller till olika dataformer för användning med PicoScope.
Det enklaste sättet att utföra konverteringen är genom snabbmenyn i Utforskaren.
Snabbmenyn är menyn som dyker upp när du högerklickar på den med musen eller
aktivera den med knappen “menu” på ett Windowstangentbord. När du installerar
PicoScope läggs en “konverterings” posten till i snabbmenyn så att du kan
konvertera PicoScope-datafiler.

PicoScope:s snabbmenyn i Utforskaren

Konvertera till PicoScope 6.2.4-format
Exemplet ovan visar fyra befintliga PicoScope-datafiler som representeras av
PicoScope:s standardikoner. PicoScope 6.2.4 införde en ny funktion som gör att
PicoScope-datafiler visas som vågformer istället för ikoner. För att aktivera denna
funktion för gamla datafiler måste du konvertera dem till det nya formatet med hjälp
av snabbmenyn i Utforskaren.
Stäng PicoScope om det körs.
I Utforskaren, hhögerklicka på en PicoScope-fil.
Välj konvertera > alla vågformer > .psdata. En PicoScope-ikon
visas i
Windows meddelandefält medan konverteringen pågår.
PicoScope uppmanar dig att bekräfta att du vill skriva över filen .psdata med en ny
version. Klicka ja.
Vänta tills Utforskaren uppdaterar skärmen.
Upprepa för alla .psdata-filer.
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Nu bör .psdata-filerna visas i den här bilden:

Konverterar till andra format
För alla dessa omvandlingar kan du antingen välja “alla vågformer” eller
”strömvågform”. En .psdata-fil kan innehålla antingen en enda vågform eller hela
innehållet i vågformsbufferten, där det ryms ett antal vågformer från efterföljande
triggerhändelser. Om filen .psdata innehåller mer än en vågform kan du sedan
konvertera allihopa av dem eller bara den du senast tittade på i PicoScope.
Högerklicka på en PicoScope-datafil.
För att konvertera alla vågformer i filen, välj konvertera > alla vågformer eller
konvertera > strömvågform och sedan det filformat som du vill ha. En
PicoScope-ikon
visas i Windows meddelandefält medan konverteringen pågår.
Komplexa operationer
För mer komplicerade operationer, som att konvertera alla filer i en katalog, kan du
köra PicoScope i ett kommandofönster (se kommandoradssyntax).
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7

Verktygsfält och knappar

Verktygsfält och knappar
Ett verktygsfält är en uppsättning knappar och kontroller med tillhörande funktioner.
PicoScope 6 innehåller följande verktygsfält:
Buffertnavigering
Kanalinställning
Mätningar
Fångstinställningar
Start / stopp
Triggning
Zoomning och bläddring
Signalgeneratorknappen
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Verktygsfältet med kanaler
Verktygsfältet för kanaler styr inställningarna för varje vertikal ingångs kanal.
Skärmen sköt nedan visar verktygsfältet för en två-kanals räckvidd enhet, men olika
skopenheter kan ha olika antal kanaler. (Se även verktygsfältet PicoLog 1216 som
används för PicoLog 1000-serien).

Varje kanal har sin egen uppsättning knappar:
Alternativknappen. Öppnar menyn med kanalalternativ där
alternativ för prober, upplösningsförhöjning, skalning och filtrering
finns.
Intervallkontroll. Ställer in skopenheten för att fånga signaler
över det angivna intervallet med värden. Listan över alternativ
beror på den valda skopenhet och proben. En röd varningssymbol
-visas om ingångssignalen överstiger det markerade området.
Om du väljer auto så kommer PicoScope kontinuerligt att justera
den vertikala skalan så att höjden av vågformen fyller så mycket
av vyn som möjligt.
Kopplingskontroll. Ställer in ingångkretsarna.
AC-koppling: avvisar frekvenser under ca 1 Hz.
DC-koppling: accepterar alla frekvenser från DC till skopets
maximal bandbredd.
50W DC: lågohmigt alternativ (se enhetens funktionstabell).
Accelerometer: sätter på den aktuella källans utgång för IEPEaktiverade skop som PicoScope 4224 IEPE. Användarhandboken för
oscilloskopet innehåller information om IEPE-kanalens
specifikationer.
Frekvens: aktiverar den inbyggda frekvensräknaren, om sådan är
tillgänglig. Bara en kanal i taget kan användas i det här läget. För
tillgänglighet, se enhetens funktionstabell.
Knappen för digitala ingångar (endast MSO:er).
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7.1.1

Verktygsfält och knappar

Kanalvalsmenyn
För att visa menyn med kanalalternativ klickar du på kanalalternativsknappen
(till exempel:

) på

kanalernas verktygsfält.

Problista. Anger proben som för närvarande
används och låter dig välja en annan. Använda den
för att tala om för PicoScope vilken typ av prob som
är ansluten till en kanal. Som standard antas
proben vara x1, vilket innebär att en signal om 1
volt på probens ingång kommer att visas som en
volt på displayen.
Expandera problistan. Klicka här för att välja från
en lista över prober.
Öppna dialogrutan för anpassade prober. I
dialogrutan för anpassade prober kan du redigera
ditt bibliotek av anpassade prober.
Upplösningsförhöjning. Låter dig öka din enhets
effektiva upplösning genom upplösningsförhöjning.
Siffran i den här rutan är ett målvärde som
programvaran kommer att försöka använda så ofta
som möjligt.
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Axelskalning. Detta är axelskalningskontroller som
låter dig ange skalan och förskjutningen individuellt
för varje lodrät axel.

Analoga alternativ. Alternativ som kan tillämpas
på maskinvara som kopplas till oscilloskopet, om
oscilloskopets maskinvara stöder dem.
Likströmsförskjutning: en likströmsförskjutning
läggs till den analoga ingången innan
digitaliseringen. För tillgänglighet, se enhetens
funktionstabell.
Bandbreddsgräns: ett enpoligt filter med fast
frekvens. Detta kan vara användbart för att avvisa
buller och övertoner som annars skulle orsaka dålig
upplösning. För tillgänglighet, se enhetens
funktionstabell.
Lågpassfiltrering. En oberoende digital
lågpassfilter för varje ingående kanal, med
programmerbar gränsfrekvens. Detta kan vara
användbart för att ta bort brus från din signal för
att få mer noggranna mätningar. För tillgänglighet,
se enhetens funktionstabell.

Noll förskjutning. Tar bort all förskjutning från
inmatningskanalen digitalt. Innan du börjar denna
åtgärd, eliminera alla anslutna signaler från den
valda kanalen och kortslut ingången. Klicka på Noll
för att starta justeringen. Klicka på Rensa för att
återställa ingången till oförändrat tillstånd.

7.1.1.1

Upplösningsförhöjning
Upplösningsförhöjning är en teknik för att öka oscilloskopets effektiva vertikal
upplösning, på bekostnad av högfrekvensdetaljer. Att välja upplösningsförhöjning
ändrar inte oscilloskopets samplingsfrekvens, men i vissa driftlägen kan PicoScope
minska antalet tillgängliga prover för att behålla visningsprestanda.
För att denna teknik ska fungera måste signalen innehålla en mycket liten mängd
Gaussiskt buller, men för många praktiska tillämpningar tillhandahålls detta vanligen
av själva tillämpningsområdet och buller som ingår i normala signaler.
I upplösningsförhöjning används ett platt filter med rörligt snitt. Detta fungerar som
ett lågpassfilter med bra responsegenskaper och en mycket långsam avrullning från
pass-bandet till stopp-bandet.
Några biverkningar kommer att observeras när du använder upplösningsförhöjning.
Dessa är normala och kan motverkas genom att minska den förhöjning som används,
öka antalet tagna samplingar eller ändra tidbasen. ”Trial and error” är oftast det bästa
sättet att hitta den optimala upplösningsförhöjningen för tillämpningsprogrammet.
Bland biverkningar finns:
Ökade och tillplattade impulser (spikar)
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Verktygsfält och knappar
Vertikala kanter (såsom fyrkantsvågorna) förvandlas till linjära lutningar
Inversion av signalen (får det ibland att se ut som om triggerpunkt ligger på fel
kant)
En platt linje (när det inte finns tillräckligt många samplingar i vågformen)
Förfarande
Klicka på knappen kanalval
i kanalinställningsfältet.
Använda kontrollen av upplösningsförhöjningen i avancerade alternativmenyn för att välja effektivt antal bitar, vilket kan vara lika med eller högre än
den vertikal upplösningen på din skopenhet.
Kvantifiera upplösningsförhöjningen
Tabellen nedan visar storleken på det rörliga, genomsnittliga filtret för varje inställning
av upplösningsförhöjning. En större filterstorlek kräver en högre samplingsfrekvens för
att representera en given signal utan betydande biverkningar (som beskrivits ovan).
Upplösningsfö
rhöjning
e (bitar)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Antal värden
n
2
4
8
16 – 19
32
64
128
256

Exempel. Din skopenhet är en PicoScope 5204 (upplösning = 8 bitar). Du har valt en
effektiv upplösning på 9,5 bitar. Upplösningsförhöjning är därför:
e = 9,5 – 8,0 = 1,5 bitar.
Tabellen visar att detta uppnås med hjälp av ett glidande medelvärde för:
n = 8 samplingar.
Detta nummer ger en antydan om vilken typ av filtreringseffekt som
upplösningsförhöjning har på signalen. Det bästa sättet att se ett lågpassfilters
faktiska effekt är att lägga till en spektrumvy och titta på formen som bullergolvet har
(försök att dra y-axeln uppåt för att se bruset tydligare).
Närliggande information
Se hårdvaruupplösning (gäller endast oscilloskop med flexibel upplösning).
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Axelskalningskontroller
Styrningen av axelskalningen är kontrolllådor som låter dig ändra skala och
förskjutning för varje lodrät axel individuellt. Om axeln tillhör en referensvågform kan
du även justera dess fördröjning i förhållande till den levande vågformer.

Kontroller för en
live-vågform
Kontroller för en
referensvågform

Det finns två sätt att öppna axelskalningsstyrningen:
För varje kanal som visas i en vy: klicka på den färgade skalningsknappen (
)
på botten av den vertikala axeln
För alla ingångskanaler: Klicka på knappen kanalalternativ i kanalverktygsfältet
Skalkontroll. Öka för att förstora vågformen, minska för att minska
den. Den vertikala axeln skalas därför om så att du alltid kan läsa rätt
spänning från axeln. Klicka på återställningsknappen ( ) för att
återvända till en skala över 1.0. Skalningskanppen visar alltid den valda
skalan.
Förskjutningskontroll. Öka för att flytta upp vågformen på displayen,
minska flytta ner den. Den vertikala axeln skiftar därmed så att du alltid
kan läsa av rätt spänning från axeln. Justera kontrollen är likvärdigt
med att klicka och dra den vertikala axeln. Klicka på
återställningsknappen ( ) för att återgå till en förskjutning om 0,00%.
Fördröjningsstyrning (endast för referensvågformer). Öka för att
flytta vågformen till vänster i förhållande till timingens referenspunkt.
Minska för att flytta den till höger. Klicka på återställningsknappen ( )
för att återvända till en fördröjning om 0 s.
Platsen för timingens referenspunkt beror på vilket triggerläge
PicoScope befinner sig i. Om inget triggerläget är inställt så mäts
fördröjningen i förhållande till den vänstra kanten av skärmen. I alla
andra triggerlägen mäts fördröjningen i förhållande till trigger
markören.
Placera längst bak tillbaka. Drar kanalen bakom alla andra. Använd
om kanalen döljer en annan kanal du är intresserad av.
Placera längst fram. Drar kanalen framför alla andra. Använda om
kanalen är dold bakom en annan.

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.

psw.sv r41

114
7.1.1.3

Verktygsfält och knappar
Lågpassfiltrering
Lågpassfiltreringsfunktionen kan avvisa höga frekvenser från utvalda ingångskanal.
Filtreringskontroll finns i dialogrutan med avancerade kanalalternativ som öppnas
genom att klicka på kanalalternativsknappen (
) för den aktuella kanalen på
kanalverktygsfältet. Kontrollen avgör filtrets förskjutningsfrekvens, som måste ligga
under halva samplingsfrekvensen som visas i egenskapsbladet.

ör tillgänginghet, seenhetens funktionstabell.
Lågpassfiltrering är användbart för att avvisa buller. Den delade skärmdumpen nedan
visar effekten av att tillämpa 1 kHz lågpassfilter på en högljudd signal. Signalens
underliggande form bevaras, men högfrekvent brus elimineras:

Vänster: innan lågpassfiltrering. Höger: efter 1 kHz lågpassfiltrering.
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Filterdetaljer
Lågpassfiltreringens algoritm väljs enligt förhållandet mellan den valda
gränsfrekvensen (fC) och samplingsfrekvensen (fS), enligt följande:
fC ÷ fS

Filtertyp

Beskrivning

0,0 till 0,1

Glidande
medelvärde

Ett glidande medelvärdesfilter används för låga
avskärningsfrekvenser. Längden på filtret justeras
för att uppnå den valda gränsfrekvens, som
definieras som minimum i frekvenskurvan. Det
finns betydande signalläckage ovanför
gränsfrekvensen. Detta filter ändras en vertikal
kant till en linjär sluttning.

0,1 till 0,5

FIR

Ett finita impulssvarsfilter som används för medeltill höga strypfrekvenser. Detta har en monoton
avrullning ovanför gränsfrekvensen och lider därför
av mindre läckage än det rörliga filtret.

Du kan tvinga PicoScope att använda en eller annan filtertyp genom att justera den
samplingen i verktygsfältet för fångstinställning för att göra så att förhållandet
fC/fS delas in i två intervall som visas i tabellen. Som tabellen visar måste
gränsfrekvensen vara under hälften av samplingsfrekvensen.
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”Digitala ingångar”-knappen
Plats:

Kanalverktygsfältet (endast MSO:er)

Syfte:

kontrollerar inställningarna för de digitala ingångarna på oscilloskop
med blandad signal (MSO)

Digital på/av. Växlar den digitala vyn på eller av. Om de digitala
ingångarna är aktiverade i dialogrutan digital inställning så förblirde aktiva
även när de är gömda.
Digital inställning. Öppnar dialogrutan digital inställning för kanalval och
alternativ.
7.1.2.1
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Dialogrutan för digital inställning
Plats:

MSO-knapp

Syfte:

kontrollerar en MSO:s (mixed signal oscilloskop) digitala ingångar
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Ange tröskelvärden:
Välj den digitala tröskelspänningen från dropdown-listan eller välj den anpassade
tröskel och ställ in din egen spänning med numerisk kontroll. Förinställda
tröskelvärdena är:
TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1,5 V:
LVCMOS 1,8 V:
LVCMOS 2,5 V:
LVCMOS 3,3 V:
LVDS:
0V differentiell:

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

Varje port har sin egen
oberoende tröskel. Port 0
innehåller kanalerna
D7...D0 och port 1
innehåller kanalerna
D15...D8.

Tillgängliga kanaler
Detta avsnitt listar tillgängliga digitala ingångskanaler. De visas inte såvida du inte
lägger till dem till kanaler och grupper för visnings avsnittet i dialogrutan. Klicka
och dra enskilda kanaler in i kanalerna och grupperna för att visa avsnitt eller välj
en rad olika kanaler och dra dem allihopa på en gång eller dubbelklicka på en kanal för
att lägga till den direkt.
Kanaler och grupper som ska visas:
Detta avsnitt visar digitala kanaler som har valts för visning. Några kanalgrupper som
du har definierat visas också här.
anger en digital kanal.
anger en grupp av digitala kanaler. Som standard placeras kanaler med den
viktigaste biten överst i listan.
Om du vill byta namn på en kanal eller grupp, klicka på namn och typ. För andra
operationer, högerklicka på kanalen eller gruppen för en meny med åtgärder:

Aktivera:
Inaktivera:
Invertera:
Döp om:
Omvänd kanalordning:
Ta bort:
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Visa kanalen. Alla kanaler i listan är aktiverade som
standard.
Göm kanalen från displayen.
Polvändning av denna kanal. Användbart för aktiv-låg
signal.
Skriv ett nytt namn på kanalen.
(Endast grupper) Ändra ordning på kanalerna i gruppen.
Ta bort kanal från listan.
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Verktygsfält och knappar

Verktygsfältet för kanaler på PicoLog 1000 Series
Verktygsfältet för kanaler styr inställningarna för varje vertikal ingångs kanal.
Verktygsfältet har ett annorlunda utseende för PicoLog 1000 Series
dataregistreringsutrustning än oscilloskop från PicoScope (se kanalverktygsfältet för
standardversionen).

Kanalkontroll. Denna kontroll innehåller två knappar i en rektangulär
kontur. Klicka på den lilla triangeln till vänster för att öppna dialogen med
kanalalternativ med alternativ för prober, upplösningsförhöjning, skalning
och filtrering. Klicka på kanalen för att växla på eller av den.
Digitalutgångsknappen. För att kontrollera PicoLog 1000 Series 2 eller 4
digitala utgångar. Öppnar dialogrutan med digitala utgångar.

psw.sv r41
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Kontroll av digitala utgångar på PicoLog 1000 Series
Plats:
Syfte:

Knappen digitala utgångar

på verktygsfältet för kanaler

styr dataloggens inbyggda signalgenerator

Digitala utgångar, dialogruta för
PicoLog 1216

Utbudet av tillgängliga kontroller beror på modellen på din datalogg.
PWM-utgång
PWM. PWM-utgången på vissa enheter kan ställas in för att
generera en pulsbreddmodulerad vågform. Detta är en
logiksignal som ska växlas med en angiven period och
driftperiod. Signalens genomsnittliga värde är proportionellt mot
dess pulsförhållande. Det kan därför bearbetas av ett yttre
lågpassfilter för att producera en signal som är proportionell mot
intermittensen.
Av: Inaktivera PWM-utgången.
PWM. Aktivera PWM-utgången med den angivna
kontrollerbara perioden och driftperioden.
Period. Välj längd på en av PWM-utgångens cykler.
Driftperiod. Andelen perioden med PWM-signal som signalen är
på hög logiknivå. Om perioden till exempel är 1 ms och
driftperioden är 25% så kommer signalen att tillbringa 25% av
1 ms = 250 ms av varje cykel på hög nivå, och den återstående
750 ms på hög logiknivå. Spänning på höga och låga logiknivåer
anges i användarhandboken för dataloggen, men är oftast 0 volt
(låg) och 3,3 volt (hög). Baserat på våra exempelsiffror kommer
det genomsnittliga värdet av PWM-utgång vara
25% x 3,3 volt = 0,825 volt.
Digitala utgångar

PicoLog PC:s datalogg har en eller fler digitala utgångarsom kan
köra med låg strömbelastning.
Varje utgång kan ställas in till en hög eller låg logiknivå genom
skjutreglaget.
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7.3

Verktygsfält och knappar

Verktygsfältet för USB DrDAQ-kanaler
Verktygsfältet för USB DrDAQ:s kanaler styr inställningarna för varje ingångs- och
utgångs kanal:

Sensor för ljudvågskontrol. Den lilla pilen anger alternativ för ljudvågens
ingång (mätt i okalibrerade amplitudenheter) med den inbyggda
mikrofonen. Klicka på kanalen för att växla på eller av den.
Sensor för ljudkontroll. Den lilla pilen anger alternativ för ljudnivån på
ingången (mätt i decibel) med den inbyggda mikrofonen. Klicka på kanalen
för att växla på eller av den.
Skopets ingångskontroll. Den lilla pilen anger alternativ för
oscilloskopingången (BNC-uttag märkt ”Scope”) med alternativ för prober
och skalning. Klicka på kanalen för att växla på eller av den.
Kontroll, ingångsmotstånd. Den lilla pilen anger alternativ för 0 till 1 MW
motståndsmätande ingången på skruvterminalblocket. Klicka på kanalen för
att växla på eller av den.
pH, ingångskontroll. Den lilla pilen anger alternativ för mätning av pHoch ORP- (oxidering/reduktionerpotential)indata. Klicka på kanalen för att
växla på eller av den.
Sensor för temperaturkontroll. Den lilla pilen anger alternativ för den
inbyggda temperaturgivaren. Klicka på kanalen för att växla på eller av den.
Ljussensorkontroll. Den lilla pilen anger alternativ för den inbyggda
ljussensornivån. Klicka på kanalen för att växla på eller av den.
Externa sensorkontroller. De små pilarna anger alternativ för de externa
sensoringångarna 1 till 3. Klicka på kanalen för att växla på eller av den.

Signalgeneratorknappen. Öppnar dialogrutan för signalgeneratorn som
låter dig ställa in egenskaperna för signalgeneratorns utdata.
RGB LED, knapp. Öppnar dialogrutan för RGB LED-kontroll där du kan
ställa in färgen på den ingående LED:en.
Knappen för digitala utgångar. Öppnar dialogen med digitala utgångar
som låter dig kontrollera de fyra digitala utgångarnas tillstånd.
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Kontroll av USB DrDAQ RGB LED
Plats:

Verktygsfältet med USB DrDAQ-kanaler > RGB LED-knappen:

Syfte:

låter dig ange färgen på den inbyggda LED:en till någon av de
16,7 miljoner färgerna

Aktivera LED-kontroll: Rutan är markerad: du kan ställa in den inbygda RGB
LED:en till valfri färg
Rutan inte markerad: LED:en har sin normala
blinkfunktion för att ange datafångst på ingångskanalerna
Andra kontroller:

Experimentera med dessa för att se vad de gör!
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Verktygsfält och knappar

Kontroll av digitala utgångar på USB DrDAQ
Plats:

USB DrDAQ kanalernas verktygsfält > knappen digitala
utgångar:

Syfte:

låter dig ställa in egenskaperna hos de fyra digitala utgångarna på
skruv-terminalblocket.

Varje utgång har sin egen uppsättning kontroller:

psw.sv r41

PWM/ut:

Ställ in till ut: låter dig ange utdata till en fast logisk låg
(nära 0 Vlogik eller en fast logisk hög (nära 3,3 V)
Ställ in till PWM: utdata är en vågform med dubbelnivå
(växlande mellan 0 V och 3,3 V) med variabel driftcykel och
period. Signalen kan filtreras för att producera en DC-nivå
som står i proportion till intermittensen.

Period:

tiden mellan på varandra följande pulser på utgången

Driftcykel:

andelen av perioden för vilka produktionen är hög.
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Verktygsfältet för fångstinställning
Verktygsfältet för fångstinställning kontrollerar de tidsmässiga eller
frekvensrelaterade inställningarna av ditt oscilloskop.
Skopläge
I skopläget ser verktygsfältet ut så här:

(Se nedan för olika versioner av verktygsfältet i spektrum läge och persistensval).
Skopläge. Ställer in PicoScope så att enheten fungerar som ett
oscilloskop. Använda knappen autoinställning för att optimera
inställningarna. Om du vill kan du lägga till en sekundär spektrumvy
på snabbmenyn (genom att högerklicka på skopvyn).
Persistensval. Växlar persistensval, vilket gör att gamla spår
stannar kvar på skärmen i blekta färger medan nya spår ritas på
toppen i ljusare färger. Användning av färger styrs av dialogrutan
med persistensval. PicoScope kommer ihåg alla vyer som var
öppna så att du kan återvända till dem genom att klicka på
persistensval-knappen igen.
Spektrumläge. Ställer in PicoScope så att enheten fungerar som
en spektrumanalysator. Använda knappen autoinställning för att
optimera inställningarna. Om du vill kan du lägga till en sekundär
skopvy på snabbmenyn (genom att högerklicka på skopvyn).
Autoinställning. Söker efter en signal på en av de aktiverade
ingående kanalerna. Ställer sedan in tidbas och signalintervall för att
visa signalen korrekt.
Startsida. Återställer PicoScope till standardinställningarna.
Motsvarar kommandot fil > startinställningar > ladda
startinställningar.
Tidbaskontroll. Anger den tid som representeras av en enkel
division av den vågräta axeln när den horisontella
zoomkontrollen är satt till x 1. Tillgängliga tidbaser beror på vilken
typ av skopenhet du använder.
Val av tidbas om 200 ms/div eller långsammare får PicoScope att
växla till ett annat läge för dataöverföring. Intern information om
detta tas om hand av PicoScope, men det långsamma läget
begränsar samplingsfrekvensen till högst 1 miljon samplingar per
sekund.
Du kan ändra den här kontrollen om du vill visa den totala tiden över
skopvyn, snarare än tid per division, med den kontrollen av
tidsenheter för insamling på sidan allmännt i inställningsdialogen.
Horisontell zoomkontroll. Zoomar vyn, endast i horisontell
riktning, av det angivna beloppet. Klicka på knapparna
och
att justera zoomfaktorn, eller
för att återställa.
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Samplingskontroll. Anger det maximala antalet samplingar som
kommer att fångas för varje kanal. Om detta är större än antalet
pixlar över skopvyn så kan du zooma in för att se mer detaljer. Det
faktiska antalet samplingar som tagits visas på egenskapsbladet och
kan skilja sig från numret som efterfrågas här beroende på vilken
tidbas som väljs och i vilken omfattning enhet används. För att
fånga en vågform som upptar hela buffertminnet, börja med att
ställa in kontrollen av triggerläge till enkel.
Hårdvarupplösning (endast oscilloskop med flexibel upplösning).
Anger antalet maskinvarubitar som används för sampling. Utbudet
av möjligheter beror på antalet kanaler som är aktiverade och vilken
samplingsfrekvens som valts. Automatisk upplösning väljer den
högsta upplösningen som är kompatibel med den valda
samplingsfrekvensen och infångningsstorleken. Upplösning kan ökas
ytterligare genom programvarufiltrering: se upplösningsförhöjning.
Spektrumläge
I spektrumläget ser verktygsfältet för fångstinställning ut så här:

Kontroll av frekvensintervall. Anger frekvensspänning över den
vågräta axeln i spektrumanalysatorn när den horisontella
zoomkontrollen är satt till x1.
Tidbaskontroller. Visas om en spektrumvy är öppen, oavsett om
skopläge eller spektrumläge har valts. Öppnar dialogen med
spektrumalternativ.
Persistensläge
I persistensvalet ser verktygsfältet för fångstinställning ut så här:

Persistensval. Öppnar dialogrutan med persistensval, som
kontrollerar flera parametrar som påverkar sättet som PicoScope
representerar gamla och nya data i persistensvalet.
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Dialogrutan med spektrumval
Den här dialogrutan visas när du klickar på knappen spektrum alternativ i
verktygsfältet med fångstinställningar. Den är endast tillgängligt när en spektrumvy
är öppen. Den innehåller kontroller som avgör hur PicoScope konverterar
vågformskällan i den aktuella skopvyn till en spektrumvy.

Spektrum
Fack

Antalet frekvensfack som spektrumet är indelat i. Denna kontroll
anger det maximala antalet frekvensfack som programvaran
eventuellt kan erbjuda beroende på andra inställningar. Den
viktigaste begränsningen är att antalet fack inte får överstiga
hälften av antalet samplingar i källavågformen.
Om källvågformen innehåller färre prov än vad som krävs (dvs.
färre än två gånger antalet frekvensfack) så fyller PicoScope ut
vågformen upp till nästa effekt. Om skopvyn till exempel
innehåller 10 000 prover och du anger spektrumfack till 16 384
så fyller PicoScope ut vågformen till 16 384 prover, vilket är den
närmaste effekten till två över 10 000. Sedan används dessa
16 384 samplingar för att ge 8 192 frekvensfack, inte de 16 384
som efterfrågades.
Om källvågformen innehåller fler samplingar än vad som krävs
använder PicoScope så många prover som behövs, med start
från början av vågformsbufferten. Till exempel; om
källvågformen innehåller 100 000 prover och du begär 16 384
frekvensfack behöver, PicoScope endast 2 x 16 384 = 32 768
samplingar, varför de första 32 768 samplingarna från
vågformsbufferten används och resten ignoreras. Datamängden
som faktiskt används visas som inställningen av
tidöppningspuls i egenskapsbladet.

Fönster
Funktion

Låter dig välja en av standardfönsterfunktionerna för att minska
effekten av att arbeta på en tidsbegränsad vågform. Se
Fönsterfunktioner.

Display
Läge

Du kan välja att stanna på magnitud, genomsnitt eller topp.
Storlek: spektrumvyn visar frekvensspektret av den senast
fångade vågformen, vare sig den är live eller om den lagrats i
vågformsbufferten.
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Genomsnitt: spektrumfångas visar ett rullande medelvärde på
spektrat, beräknat från alla vågformer i vågformsbufferten. Detta
medför en bullerminskning som är synlig i spektrumvyn. Rensa
genomsnittsdatan, klicka på stopp och sedan start eller ändra
från genomsnittligt läge till magnitudsläge.
Stanna på topp: spektrumvyn visar ett rullande maximi baserat
på spektrumen som berkänas från alla vågformer i bufferten. I
det här läget kommer amplituden på alla frekvensband i
spektrumvyn antingen förbli desamma eller öka, men aldrig
minska över tid. För att rensa data från topp där du stannat,
klicka på stopp och sedan start eller ändra läge från stanna vid
topp till magnitud.
Obs: när du växlar till genomsnitt eller stanna vid topp kan det
ske en märkbar fördröjning medan PicoScope bearbetar hela
innehållet i vågformsbufferten, som kan innehålla många
vågformer, för att bygga upp den ursprungliga visningen. Om
detta inträffar visas en förloppsindikator längst ner i fönstret för
att visa att PicoScope är upptagen:

Skala

Anger märkning och skalning av den lodräta (signal) axeln.
Denna kan vara någon av följande:
Linjär:
Den vertikala axeln skalas i volt.
Logaritmisk:
Den vertikala axeln skalas i decibel, avser den nivå som valts
nedan i kontrollen av logaritmisk enhet.
dBV: Referensnivån är 1 volt.
dBu: Referensnivån är 1 milliwatt med belastning på
600 ohm. Detta motsvarar en spänning på ca 775 mV.
dBm: Referens är en milliwatt i den angivna lastimpedansen.
Du kan ange lastimpedansen i rutan under kontrollen av den
logaritmiska enheten.
Godtycklig dB: Referensnivån är en godtycklig spänning
som du kan ange i rutan under kontrollen av den
logaritmiska enheten.
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Dialogrutan för persistensval
Den här dialogrutan visas när du klickar på knappen persistensval
i
verktygsfältet för fångstinställning. Det är endast tillgängligt när persistensvalet är
markerat. Det styr färger och fadingalgoritmerna som används för att skilja ny eller
frekvent data från gammal eller intermittent i persistensvyn.

Läge

Digital färg. I detta läge används ett utbud av färger för att ange
frekvensen för vågformsdatan. Rött används för de vanligaste
uppgifterna och mindre frekvent data representeras successivt av
gult och blått.
Analog intensitet. I detta läge används färgintensitet för att ange
vågformsdatas ålder. Senaste data hämtas med full intensitet i den
markerade färgen för den kanalen. Äldre data representeras av
blekare nyanser av samma färg.
Avancerat. Detta läge öppnar anpassningsalternativ längst ner i
dialogrutan som låter dig anpassa visning av persistensläget.

Nedtoningstid

Tiden, i millisekunder, det tagit för vågformsdata att blekna från
högsta ljusstyrkan till lägsta intensitet eller från rött till blått. Ju
längre den förfalla tid är, ju längre stannar den äldre vågformer kvar
på skärmen.

Mättnad

Intensiteten eller färg med vilka nya vågformer ritas.

Nedtonad
intensitet

Intensiteten eller färg som den äldsta vågformer förfaller till när
förfallotiden infaller. Om den nedtonade intensiteten är noll så
raderas äldre vågformer helt från displayen efter förfall. För ickenollvärden på intensiteten stannar gamla vågformer kvar på
obestämd tid på skärmen med intensiteten såvida den inte skrivs
över av ny.

Anpassade alternativ
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Linjeritning

Typ av linje dragen mellan prover som ligger intill varandra i tid.
Fosforemulering. Ansluter sig till varje samplingspunktpar med en
linje vars intensitet varierar omvänt med svängfrekvensen.
Konstant densitet. Ansluter sig till varje par av samplingspunkter
med en linje av enhetlig färg.
Spridning. Drar samplingspunkter som osammanhängande punkter.

Färgskala

Fosfor. Använder en enda nyans för varje kanal, med varierande
intensitet.
Färg. Använder en färg från rött till blått för att representera varje
vågforms ålder.

Bakgrund

Svart. Åsidosätter dialogrutan med färginställningar. Detta är
standard.
Vitt. Åsidosätter dialogrutan med färginställningar.
Användarinställning. Anger bakgrundsfärgen till inställningen på
sidan med färger i Inställningsdialogen.

Datahållning

Detta val kan bara göras när persistensvalet (se nedan) är inställt
på tidsfördröjning.
Nedtoning timeout. Gamla vågformer bleknar tills de når
nedtonad intensitet och sedan försvinner.
Oändlig. Gamla vågformer tonas ner tills de når nedtonad
intensitet och blir sedan kvar på obestämd tid om de inte skrivs
över av nya vågformer.

Persistensval
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Frekvens. Punkter på skärmen ritas med en färg eller intensitet som
beror på frekvensen som de träffas med av vågformer.
Tidsfördröjning. Punkterna på displayen ritas med full intensitet
när de träffas av en vågform och får sedan förfalla till nedtonad
intensitet. Beteende efter detta beror på datahållnings
inställningen (se ovan).
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Verktygsfältet för buffertnavigering
Verktygsfältet till buffertnavigeringen låter dig välja en vågform från
vågformsbufferten.

Vad är vågformsbufferten?
Beroende på vilka inställningar du har valt kan PicoScope lagra mer än en vågform i
vågformsbufferten. När du klickar på start eller ändrar en fångstinställning så rensar
PicoScope bufferten och lägger sedan till en ny vågform varje gång enheten fångar
data. Detta fortsätter tills bufferten är full eller tills du klicka på stopp knappen. Du
kan begränsa antalet vågformer i bufferten till ett tal mellan 1 och 10 000 på sidan
med allmänna inställningar.
Du kan granska vågformerna som lagras i bufferten med hjälp av dessa knappar:
Första vågformsknappen. Visa vågform 1.
Knapp för föregående vågform. Visa den föregående vågformen i
bufferten.
Indikator för vågformsantal. Anger vilken vågform som visas för
närvarande och hur många vågformer bufferten innehar. Du kan redigera
antalet i rutan och tryck på retur så hoppar PicoScope tillden angivna
vågformen.
Nästa vågform, knapp. Visa nästa vågformen i bufferten.
Sista vågformsknappen. Visa senaste vågformen i bufferten.
Buffertnavigeringsknapp. Öppna Buffert Navigator-fönstret för
snabbval av buffertvågformer.
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7.6

Verktygsfält och knappar

Verktygsfältet för mätningar
Verktygsfältet mätningar kontrollerarde måttabellen.

Den innehåller följande knappar:
Lägg till mätning

Lägger till en rad i tabellen och öppnar sedan
dialogrutan för att lägga till mätning.

Redigera mätning

Öppnar dialogrutan redigera mätning för den markerade
mätningen. Du kan också redigera en mätning genom
att dubbelklicka på en rad på måttabellen.

Radera mätning

Tar bort den markerade raden från måttabellen.

Linjaler

Öppnar dialogrutan för linjalinställning för att kontrollera
användningen av faslinjaler.

Det här verktygsfältet befinner sig normalt längst ner i programfönstret, men kan
flyttas till toppen med verktyg > inställningar > alternativ > nedre
verktygsfältet överst.
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Signalgeneratorknappen
Signalgeneratorknappen låter dig ställa in din skopenhets testsignalgenerator, om
den har en, eller inställningarn av demosignalen om PicoScope är i demoläge.

Om ditt oscilloskop har en inbyggd signalgenerator, klicka på
signalgeneratorknappen för att öppna signalgeneratordialogen.
Om PicoScope är i demoläge klickar du på signalgeneratorknappen för att öppna
demosignalmenyn.

7.7.1

Dialogrutan för signalgeneratorn (PicoScope-enheter)
Plats:
Syfte:

Signalgeneratorknappen

i verktygsfältet

kontrollerar den skopenhetens inbyggda signalgenerator

Inte alla skopenheter har en signalgenerator och de som har det har ett varierande
utbud av kontroller i signalgeneratorns dialogruta. Se funktionstabellen för detaljer.
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Verktygsfält och knappar
Grundläggande kontroller

Signal på. Kryssa i denna ruta om du vill aktivera signalgeneratorn.
Signaltyp: Välj typ av signal som ska genereras. Listan över signaltyper beror på
funktionerna i oscilloskopet.
Importera. Öppnar en filvalsdialogruta som låter dig importera en godtycklig
vågformsfil. Filen ska läsas in i den godtycklig vågformsgeneratorn och den påslagna
generatorn. Den här knappen är bara tillgänglig om ditt oscilloskop har en godtycklig
vågformsgenerator.
Godtycklig. Öppnar fönstret för godtycklig vågform. Den här knappen är bara
tillgänglig om ditt oscilloskop har en godtycklig vågformsgenerator.
Startfrekvens. Skriv i rutan eller använd spinnknapparna för att välja frekvens. Om
oscilloskopet har en frekvenssvepgenerator så anger denna ruta svepets startfrekvens.
Amplitud. Vågformens amplitud mätt från topp till topp. Om amplituden t.ex. är 1 V
och förskjutningen är 0 V så kommer produkten ha en negativ topp på -0,5 V och en
positiv topp på +0,5 V.
Förskjutning. Signalens medelvärde. Till exempel; när förskjutningen är 0 V
kommer en sinus eller fyrkantsvåg att ha likvärdiga positiva och negativa
toppspänningar.
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Svepkontroller
Signalgeneratorn genererar normalt en fast frekvens av frekvensstartskontrollen. I
svepläget genererar det en frekvens som varierar mellan två angivna gränser.

Aktiv. Kryssa i denna box om du vill aktivera svepläget.
Sveptyp. Anger riktning som frekvensen sveps i.
Stoppfrekvens. I svepläget slutar generatorn öka frekvensen när den når
stoppfrekvensen.
Frekvenssteg. I svepläget ökar eller minskar generatorn frekvensen med detta värde
varje stegs tidsintervall.
Stegets tidsintervall. I svepläget ökar eller minskar generatorn frekvensen på
frekvenssteget varje gång detta intervall slutar.
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Verktygsfält och knappar
Triggerkontroller
Signalgeneratorn körs normalt kontinuerligt. Om du aktiverar triggning så väntar
signalgenerator på en angiven händelse innan den genererar någon utdata.

Aktiv. Kryssa i denna ruta om du vill aktivera triggning av signalgeneratorn.
Triggerkälla. Anger den signal som ska användas för att utlösa signalgeneratorn:
Oscilloskop. Samma triggervillkor som triggar oscilloskopet.
Manuell. Knappen trigga nu.
Ext-ingång. Ingången märkt EXT (om monterad) på skopenheten.
Typ. Det villkor som måste uppfyllas av triggersignalen:
Stigande. Signalgeneratorn startar när triggersignalen går från låg till hög.
Fallande. Signalgeneratorn startar när triggersignalen går från hög till låg.
Hög grind. Signalgeneratorn kör när triggersignalen är hög.
Låg grind.Signalgeneratorn kör när triggersignalen är hög.
Cykler per trigger. Antalet cykler av den angivna vågformen som genereras varje
gång generatorn triggas. Om trigger typen är hög grind eller låg grind så kommer
generatorn att sluta när grindsignalen är inaktiv, även om det önskade antalet cykler
inte har genererats.
Tröskel. Endast tillgänglig när triggerkällan är ext-ingång. Anger den spänning
som används för att skilja mellan hög- och lågtillstånd på triggersignalen.
Manuell trigger. Endast tillgängligt när triggerkällan är manuell. Om typen är
stigande eller fallande så triggar denna knapp signalgenerator att producera ett visst
antal cykler. Om typen är hög grind eller låg grind, tryck på denna knapp för att få
signalgeneratorn att börja generera cykler på obestämd tid, eller stoppa den.
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Dialogrutan för signalgeneratorn (USB DrDAQ)
Plats:

Signalgeneratorknappen

Syfte:

styr USB DrDAQ: inbyggda signalgenerator

på kanalverktygsfältet för USB DrDAQ

Signalgeneratordialog för
USB DrDAQ

Grundläggande kontroller
Signal på. Kryssa i denna ruta om du vill aktivera
signalgeneratorn.
Signaltyp: älj form på vågformen som ska genereras.
Godtycklig. Öppnar fönstret med den godtyckliga
vågformsgeneratorn så att du kan definiera en egen vågforms
form.
Frekvens. Skriv i rutan eller använd spinnknappen för att välja
frekvens på den utgående vågformen.
Amplitud. Vågformens amplitud mätt från topp till topp. Om
amplituden t.ex. är 1 V och förskjutningen är 0 V så kommer
produkten ha en negativ topp på -0,5 V och en positiv topp på
+0,5 V.
Förskjutning. Signalens medelvärde. Till exempel; när
förskjutningen är 0 V kommer en sinus eller fyrkantsvåg att ha
likvärdiga positiva och negativa toppspänningar.
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7.7.3

Verktygsfält och knappar

Godtycklig vågformsfiler
Vissa PicoScope oscilloskop för PC har en godtycklig vågformsgenerator (AWG) som
aktiveras med hjälp av dialogrutan signalgenerator. PicoScope kan programmera
AWG med en standardvågform, till exempel sinus eller fyrkantsvåg, eller en godtycklig
vågform som du skapar eller importerar från en textfil.
En textfil för PicoScope 6 är en lista över decimala floating-point värden, som i detta
exempel:
0,0
0,3
0,9
0,6
0,6
0,0
-0,3
0,0
0,0
0,0

®

Filen kan ha mellan 10 och 8,192 värden, så många den behöver för att definiera
vågformen. Varje rad kan ha fler än ett värde, i vilket fall värdena måste avgränsas
med tabbar eller kommatecken.
Värdena är prover mellan -1,0 och +1,0 och måste vara jämnt fördelade över tid.
Produktionen skalas till den utvalda amplituden i dialogrutan signalgenerator och den
valda förskjutningen läggs till vid behov. Om signalgeneratorns amplitud till exempel
är satt till “1 V” och förskjutningen till “0 V” så motsvarare ett sampelvärde,
exempelvis -1,0 en effekt på +1,0 V och en sampling om +1,0 motsvarar en effekt på
-1,0 V.
Filen ska innehålla exakt en cykel av vågformen som sedan spelas upp i den hastighet
som anges i dialogrutan signalgenerator. I exemplet ovan var signalgeneratorn satt till
1 kHz, så en cykel av vågformen varar i 1 ms. Det finns 10 prover i vågformen, så
varje prov varar 0.1 ms.
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Fönstret för godyckliga vågformsgeneratorn
Plats:

Signalgenerator, dialogrutan > godtycklig

Syfte:

låter dig importera, redigera, rita och exportera godtyckliga vågformer
att ladda in dem i ditt endoskops godtyckliga vågformsgenerator. Du
kan också importera och exportera data i CSV-format för användning i
andra tillämpningar.

När önskad vågform visas i fönstret klickar du på OK eller tillämpa för att börja
använda den.
Knappar i verktygsfält
Import från kanal. Öppnar dialogrutan importera från
kanal där du kan kopiera en vågform från skopet till i
fönstret med den godtyckliga vågformen.
Importera. Visar en dialogruta där du kan öppna så att du
kan importera en godtycklig vågform från en textfil.
Exportera. Visar en spara som-dialog så att du kan spara
den godtyckliga vågformen som en textfil.
Frihandsritning. I frihandsritningsläget kan du rita en
vågform med hjälp av musen.
Linjär ritning. I det raka linjalläget kan du klicka på
vågformen för att rita en rak linje från föregående punkt. För
att starta en ny serie av linjer, klicka på knappen igen.
Samplingar. Antalet samplingar i den godtycklig
vågformen. Varje prov som representerar signalvärdet vid
ett givet ögonblick och proverna som är jämnt fördelade
över tid. Om det till exempel finns 1024 prover och den
godtyckliga vågformsgeneratorn är inställd på att spela upp
vid 1 kHz, så representerar varje prov (1/1 kHz ÷ 1024)
eller ca 0.98 mikrosekunder.
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Dataström. Ritar en sekvens av bitar enligt binär eller
hexadecimala data som du anger. Logiska höga och låga
nivåer är justerbara.
Rensa. Tar bort den godtycklig vågformen.
Normalisera. Justerar vågformen vertikalt så att den
upptar hela intervallet [-1, + 1].
Ångra och gör om. Knappen ångra gör den senaste
ändringen av den godtycklig vågformen ogjord. Knappen
gör om återställer den åtgärd som senast togs bort med
ångraknappen.
Zoomverktyg. För att zooma in eller ut på tidsaxeln, klicka
på någon av zoomknapparna ”+” eller ”-” och sedan på
vågformens område. Klicka på knappen ”100%” för att
återställa tidsaxeln till sin ursprungliga skala.
Vågformsinställningar
Standardvågformer. Rita en standardvågform med
inställningarna som anges i de numeriska kontrollerna under
verktygsfältet. Nuvarande vågformen raderas.
Cykler. Antalet cykler att rita. Den här kontrollen används
tillsammans med kanpparna för Standardvågformens
former. Välj en av standardvågformernas former och ange
sedan antalet cykler så drar PicoScope det önskade antalet
cykler av vågformen.
Minimum. När någon av knapparna för
standardvågformer trycks ner så anger detta lägsta
signalnivå.
Maximum. När en av knapparna för
standardvågformerna trycks ner så anger detta högsta
signalnivå.
Pulsförhållande. När en fyrkantig, triangulär eller
rampvågform är markerad med en av knapparna för
standardvågforms former, anger denna kontroll signalens
pulsförhållande. Pulsförhållanden definieras som den tid som
signalen befinner sig över noll volt dividerat med den totala
cykeltiden. En symmetrisk kvadratisk eller triangulär våg har
därmed ett pulsförhållande på 50%. Genom att minska
pulsförhållandet förkortas den positiva delen av cykeln och
den negativa delen förlängs, medan höjning av
pulsförhållandet gör motsatsen.
Andra knappar
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OK

Kopierar vågformen från bildredigeringen till den godtyckliga
vågformsgeneratorn och går tillbaka till det första
PicoScope-fönstret.

Tillämpa

Kopierar vågformen från bildredigeringsprogrammet till den
godtyckliga vågformsgeneratorn och stannar kvar i fönstret
för den godtyckliga vågformsgeneratorn.
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Dialogrutan för att importera från en kanal
Fönster för en godtycklig vågform > knappen för import från en
Plats:
kanal (
Syfte:

)

låter dig kopiera insamlad data från en skopkanal till fönstret godtycklig
vågform

Välj kanal:

Du kan importera den senaste vågformen från valfri tillgänglig
kanal.

Välj samplingar:

Som standard importeras hela fångsten. Denna kontroll låter dig
ange en delmängd av fångsten, antingen mellan angivna
samplingsnummer eller mellan linjaler. Delmängden skalas för att
passa antalet samplingar som anges i samplings kontrollen i
fönstret godtycklig vågform.
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Menyn för demonsignaler
Plats:

starta PicoScope med ett anslutet skop
> Anslut enhet, dialogruta
> välj ”demoenhet”
> Signalgeneratorknapp

Syfte:

låter dig ställa in signaler så att du kan experimentera med PicoScope
när ingen skopenhet är ansluten

När du klickar på knappen signalgenerator
tillgängliga kanaler i demoenheten, så här:

visas en rullgardinslista alla

Klicka på någon av kanalerna för att öppna dialogrutan demosignaler som gör att du
kan ställa in en signal från den kanalen.
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Dialogrutan för demonsignaler
Plats:

starta PicoScope utan inkopplad skopenhet
> dialogrutan för att ansluta enhet
> välj ”demoenhet”
> Signalgeneratorknappen (
> välj kanal

Syfte:

)

kontrollera en kanal för “demosignalkälla”, en funktion i PicoScope som
skapar en mängd signaler för att simulera en skopenhet

Signal på: Kryssa i denna box om du vill aktivera demosignalkällan.
Signaltyp: Välj från en lista över standardsignaltyper.
Godtycklig vågform: Öppen den redigeringen av den godtycklig
vågformen.
Frekvens: Skriv din önskad frekvens i hertz eller använd
varvknapparna.
Amplitud: Skriv din önskade amplitud i volt eller använd
varvknapparna.
Förskjutning: Ange ett nummer för att lägga till en DC-förskjutning
till demosignalen. Som standard har demosignalerna ett medelvärde
om noll volt.
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Verktygsfält och knappar

Verktygsfältet för start/stopp
Verktygsfältet för start / stopp låter dig starta och stoppa skopenheten. Klicka
någonstans i verktygsfältet eller tryck på start/stopp-knappen på tangentbordet (som
standard mellanslagstangenten) för att starta eller stoppa samplingen.

Startikonen. Markerad om oscilloskopet samplar.
Stoppikonen. Markerad om oscilloskopet är stoppat.
Det här verktygsfältet befinner sig normalt längst ner i programfönstret, men kan
flyttas till toppen med verktyg > inställningar > alternativ > nedre
verktygsfältet överst.
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Verktygsfältet för triggning
Verktygsfältet för triggning talar om för skopenheten när den ska börja fånga data.
Se även: Trigger.

Triggerläge. Listan över tillgängliga lägen varierar beroende på
vilken typ av kopenhet som används.
Ingen: PicoScope förvärvar vågformer upprepade gånger utan att
vänta på någonsignal att trigga på.
Auto: PicoScope väntar en triggande händelse innan datafångst.
Om det inte finns någon triggande händelse inom rimlig tid så
fångar den data ändå. Denna process upprepas tills du klickar på
stoppknappen. "Auto"-läget anger inte den aktiverande volymen
automatiskt.
Upprepa: PicoScope väntar på obestämd tid på en triggande
händelse innan datavisning. Denna process upprepas tills du klickar
på stoppknappen. Om det inte finns någon triggande händelse så
visar PicoScope ingenting.
Enkel: PicoScope väntar en gång på en triggande händelse och
stannar sedan samplingen. För att få PicoScope att upprepa denna
process, klicka på startknappen. Enkel triggern är den enda typ
som gör det möjligt att fånga för att fylla hela buffertminnet.
Snabb: PicoScope instruerar den skopenhet att förvärva en sekvens
av vågformer med minsta möjliga fördröjning mellan dem.
Displayen uppdateras inte förrän den sista vågformen i sekvensen
har fångats. När åtgärden är klar kan du kan igenom vågformerna i
verktygsfältet för buffertnavigering.
Obs: snabbtriggning är endast tillgänglig på vissa enheter (se
enhetens funktionstabell) och på de snabbaste tidbaserna.
ETS: Motsvarande tidssampling. PicoScope fångar många cykler av
en repetitiva signal och kombinerar sedan resultaten för att
producera en enda vågform med högre tidsupplösning än vad som
är möjligt med en enda fångst. För exakta resultat måste signalen
vara helt repetitiv och triggern stabil. ETS är inte tillgängligt på
oscilloskop med blandad signal när digitala kanaler är aktiverade.
Om du väljer ETS när en avancerad triggertyp är aktiverad kommer
triggertypén att återgå till enkel kant och knappen för avancerade
triggning blir inaktiv.
Avancerad triggning. Klicka för att öppna dialogrutan för
avancerad triggning som ger dig extra triggertyper, utöver den med
enkel kant. Om knappen är inaktiverad beror det antingen på att
ingen eller ETS har markerats i kontrollen av triggerläge, eller på
att din skopenheten inte stöder detta läge. För att aktivera den
avancerade triggerknappen, ställ in kontrollen till ett annat
triggerläge, som t.ex. auto, upprepat eller enkelt.
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Triggerkälla. Detta är kanalen som PicoScope bevakar för trigger
villkor.
Stigande kant. Klicka för att trigga på vågformens stigande kant.
Fallande kant. Klicka för att trigga på vågformens fallande kanten.
Triggernivå. Anger trigger nivå. Du kan också ange triggernivå
genom att dra triggermarkören upp eller ner på skärmen.
Förtriggningstid (0% till 100%). Denna parameter styr hur
mycket av vågformen som visas innan triggerpunkten. Som
standard 50%, vilket placerar den triggermarkören i mitten av
skärmen. Du kan också styra denna parameter genom att dra
triggermarkören till vänster eller höger.
Aktivera fördröjning efter triggning. Klicka på denna knapp för
att ställa in kontrollen för fördröjning efter triggning (se nästa
punkt).
Fördröjning efter triggning. Detta är den tid som PicoScope
väntar efter triggerpunkten innan sampling. Du kan också ändra
denna parameter genom att dra den triggermarkören medan
knappen för fördröjning efter triggning är aktiverad. När du drar
markören kommer du att se motsvarande triggerpil visas helt kort.
För att denna kontroll ska ha effekt måste du först se till att
fördröjning efter triggning är aktiverad med motsvarande
knapp.
Sel avsnittet "Triggertiming" för information om hur kontrollerna för
fördröj ning före och efter triggning interagerar.
Snabbfångningar. I snabb triggerläget är detta antalet vågformer
som ska fångas i en sekvens. De kommer att fångas med minsta
möjliga dödtid imellan.
Det här verktygsfältet befinner sig normalt längst ner i programfönstret, men kan
flyttas till toppen med flytta triggerverktygsfältet till toppen i verktyg >
alternativ > val.
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Dialogrutan för avancerad triggning
Plats:

Triggningens verktygsfält > knappen “Avancerad triggning”
(

Syfte:

)

låter dig ställa in mer komplexa triggningstyper än enkel kanttriggning

Listan över avancerade triggertyper.
Denna kontroll listar alla tillgängliga
avancerade triggertyper. Klicka på det villkor
som du behöver så visas ett diagram och en
beskrivning visas till höger i dialogrutan.
Om ETS-triggning aktiveras i verktygsfältet
kan man sedan genom att välja alla andra
triggertyper än enkel kantför att stänga av
ETS-läget.
Avancerade triggningsalternativ.
Tillgängliga alternativ beror på vilken trigger
som valts. Se avancerade triggertyper.
Instruktioner och diagram visas också i
dialogrutan.
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Avancerade triggertyper
De avancerade triggertyperna kan slås på i dialogrutan Avancerad triggning.
För alla triggningstyper utom digital är det första steget att välja vilka signalerar som
bör användas som trigger. Därför bör Källa vara inställd till antingen A, B, Ext eller
AuxIO. Dessa namn motsvarar BNC:s ingångskontakter på enheten. Välj sedan en av
triggertyperna nedan.
Enkelt kant. Denna typ ger samma kanttriggar för stigning och fall för som är
som är tillgängliga från verktygsfältet triggning. Den ingår i den här dialogrutan
som ett alternativ för att ställa in enkel kanttrigger.
Du kan ställa in triggerns tröskel medan du är i dialogrutan för avancerad
triggning eller alternativt kan du dra triggermarkören i skopvyn.
Detta är den enda triggertyp som är kompatibel med ETS-läge.
Avancerad kant. Denna triggertyp lägger till en extra stigande eller
sjunkande kanttrigger och hysteres till den enkelkant triggern. Alternativen
för stigande eller fallande triggar på båda kanterna av en vågform och är
användbara för kontroll av pulser av båda polerna på en gång. Hysteresis
beskrivs som ett separat ämne.
Fönster. Denna triggertyp detekterar när signalen går in i eller lämnar ett visst
spänningsfönster. Riktnings kontrollen anger om triggern ska detektera den
signal som kommer in genom fönstret, lämnar det, eller båda. Tröskel 1 och
tröskel 2 är de övre och nedre spänningsgränserna i fönstret. Den ordning som
du anger två spänningar spelar ingen roll. Hysteresis kan ställas in för att
minska antalet falska triggers på en högljudd signal och beskrivs i ett separat
ämne.
Pulsbredd. Denna triggertyp upptäcker pulser med en angiven bredd.
Börja med att ställa in pulsriktningen till antingen positiv eller negativ enligt
polariteten på pulsen du är intresserad av.
Ställ sedan in något av de fyra alterantiven för villkor:
Större än triggrar på pulser som är bredare än den angivna tiden.
Mindre än triggrar på pulser som är smalare (användbart för att hitta
buggar).
Inom tidsintervallet triggar på pulser som är bredare än tid 1 men
inte är bredare än tid 2 (användbart för att hitta pulser som uppfyller en
specifikation).
Utanför tidsintervallet gör motsatsen och triggar alltså på pulser som
antingen är smalare än tid 1 eller bredare än tid 2 (användbart för att
hitta pulser som bryter mot en specifikation).
Nästa steg är att ange triggerns tröskel i volt eller andra enheter, eller dra
triggermarkören i skopvyn.
Slutligen ställer du in tid 1 (och tid 2 om aktuell) för att definiera pulsbredden.
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Intervall. Denna typ låter dig söka efter två på varandra följande kanter på
samma polaritet som avgränsas med ett angivet tidsintervall.
Börja med att ställa in startkanten till antingen stigande eller fallande enligt
polariteten på kanterna som du är intresserad av.
Välj sedan en av de fyra villkors alternativen:
Större än triggar när den andra kanten inträffar senare än tid 1 efter
den första kanten (användbart för att detektera uteblivna händelser).
Mindre än triggar när andra kanten inträffar tidigare än tid 1 efter
första kanten (användbart för att detektera timingfel och falska kanter).
Inom tidsintervallet triggar när den andra kanten är senare än tid 1
efter första kanten och tidigare än tid 2 (användbart för att hitta giltiga
kanter).
Utanför tidsintervallet triggar när den andra kanten är tidigare än tid
1 efter första kanten eller senare än tid 2 (användbart för att hitta
falska kanter).
Ställ slutligen in tid 1 (och tid 2 om aktuell) för att definiera tidsintervallet.
Fönsterpulsbredd. Detta är en kombination av fönstrettriggare och
pulsbreddstriggare. Den upptäcker när signalen kommer in eller lämnar ett
spänningsintervall för en angiven tidsperiod.
Nivåbortfall. Detta detekterar en kant som följs av en viss tid utan kanter. Det
är användbart för att trigga i slutet av ett pulståg.
Fönsterbortfall. Detta är en kombination av fönstertriger och bortfallstrigger.
Det upptäcker när signalen går in i ett angivet spänningsområdet och stannar
där under en specifik tid. Detta är användbart för att detektera när en signal
har fastnat vid en viss spänning.
Runt. Upptäcker en puls som korsar en tröskel och då faller under samma
tröskel, utan att passera den andra tröskeln. Detta används vanligtvis för att
hitta pulser som har misslyckats med att nå en giltig logisk nivå.
Digital. (MSO-enheter) Triggar en kombination av de digitala ingångarna och
en övergång (kanten) på en digital ingång. Se digital trigger.
Logik. Detta identifierar en logisk kombination av oscilloskopets ingångar. De
villkor som kan tillämpas på varje ingång varierar. Analoga ingångar kan vara
kant-, nivå- eller fönsteranpasade. EXT och D15...D0 (om sådana finns) är
nivåanpassade med en variabel tröskel och AUXIO är nivåanpassad med en fast
TTL-tröskel. Se logisk trigger.
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Hysteres
Hysteres är en egenskap hos de avancerade triggertyperna i PicoScope 6 som
minskar falsk triggning på bullriga signaler. När hysteres är aktiverat, används en
andra spänningströskel utöver den huvudsakliga triggertröskeln. Triggern avfyrar bara
när signalen passerar de två tröskelvärdena i rätt ordning. Första tröskeln beväpnar
avtryckaren och den andra avfyrar. Ett exempel följer för att illustrera hur detta
fungerar.

Högljudd signal med en enda tröskel

Överväga den mycket högljudd signalen ovan. Det är svårt att trigga på ett tillförlitligt
sätt på denna signal med en vanlig stigande kant-trigger, eftersom den korsar den
triggande tröskeln, den röda linjen i denna bild, flera gånger i en cykel. Om vi zoomar
in på de markerade delarna av signalen ser vi hur hysteres kan vara till hjälp.

Högljudd signal med hysteresiströskel

I dessa inzoomade vyer är det ursprungliga tröskelvärdet den nedre röda linjen. Den
övre röda linjen är den andra tröskel som används av hysterestriggern.
Signalen stiger över den lägre tröskeln på (1) och (2), beväpna avtryckaren men inte
avfyrar den. Vid (3) korsar signale till slut den övre gränsen och avfyrar triggern. På
signalens fallande kant, vid (4) och (5), kan bullerpulsernas stigande kanter få
signalen att korsa de övre och nedre tröskelvärdena, men i fel ordning, varför triggern
inte är beväpnad och inte avfyras. Således uppstår trigern endast på en väldefinierad
punkt i cykeln (3), trots bullret på signalen.
Hysteres är aktiverat som standard för alla typer av avancerade triggertyper.
Hysteresen-kontrollerna i dialogrutan för avancerad triggning låter dig ändra
hysteresens spänningen i procent av fullt skalutslag. Triggermarkören visar
storleken på hysteresfönstret.
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Dialogrutan för digital trigger
Plats:

Dialogrutan avancerad triggning > digital
och logik

-knappar.

Syfte:

ställer in triggning på digitala ingångar

Tillämpbarhet:

Endast MSO-enheter.

Mönstertabell
Listar alla tillgängliga ingångar som markerats i den dialogrutan digital inställning.
Var och en kan övervakas för en låg eller hög nivå eller en stigande eller fallande kant,
eller också ignoreras. Valfritt antal nivåer kan anges, men inte mer än en övergång
(kant).
D7 = X (irrelevant)
D7 = 0 (låg nivå)
D7 = 1 (hög nivå)
D7 = R (stigande kant)
D7 = F (fallande kant)
Mönstersammanfattning
Det här avsnittet innehåller samma inställningar som mönstertabellen, men i en mer
koncist format.
Det numeriska formatet som ska användas för detta
avsnitt: Binär eller hex (adecimal).
Komplett triggermönstret och övergång. I binär läget
märks bitarna enligt följande:
X = irrelevant
0 = binär 0
1 = binär 1
R = stigande kant
F = fallande kant
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Dialogrutan för logisk trigger
Plats:

Avancerad triggning, dialogruta >

Logik-knapp

Syfte:

ställer in triggning på en kombination av indata

Tillämpbarhet:

alla enheter med fler än en aktiv ingång

Ingångskontroller
Det finns en uppsättning kontroller för varje aktiv ingång på oscilloskopet. Valet av
ingångar beror på oscilloskopmodellen som används. Valet av kontroller (trösklar,
hysteres, fönsterläge och så vidare) för varje ingång beror också på oscilloskopets
maskinvarukapaciteten.
Kanal A
Kanal B
Kanal C
Kanal D
EXT indata (om sådan förekommer)
AUX-indata (om sådan förekommer)
Digitala ingångar (endast oscilloskop med blandad signal).
’Kontrollerna här är desamma som i den Digital trigger,
dialogruta.
Markera den här kryssrutan för att inkludera relevant indata i
villkoren för logisk trigger. Om rutan inte är markerad
ignoreras ingången av den logiska triggern.

psw.sv r41

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.

PicoScope 6 - användarguide

151

Logisk kontroll
Anger en boolesk operation som används för att kombinera
triggervillkor på indata. Endast ingångar med markerad
'används'-ruta (se ovan) ingår i triggerlogiken.

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

alla triggervillkoren på indata måste vara uppfyllda
inga av triggervillkoren på indata måste vara uppfyllda
ett av triggervillkoren på indata måste vara uppfyllda
inga av triggervillkoren på indata måste vara uppfyllda
ett udda antal triggervillkor på indata måste vara uppfyllda
ett jämt antal triggervillkor på indata måste vara uppfyllda
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Verktygsfältet för zoomning och bläddring
Zoomnings- och bläddringsverktygsfältet gör det möjligt för dig att flytta en skopeller spektrumvy. Varje knapp har ett kortkommando som anges nedan.

CTRL + SDet normala markeringsverktyget. Återställer pekaren till sitt
eller
normala utseende. Du kan använda den här pekaren för att klicka på
ESC
knappar, dra linjaler och använda alla andra kontroller i PicoScopefönstret.
Ctrl+D

Handverktyg. Förvandlar pekaren till en hand ( ) som du kan
använda för att klicka och dra vyn för att panorera den vertikalt och
horisontellt när du har zoomat in. Du kan också panorera med hjälp
av rullningslisterna. Tryck på Esc för att återgå till det normala
markeringsverktyget.

Ctrl+M

Zoomningsverktyget. Denna knapp förvandlar pekaren till ett
zoomverktyg:
. Använd det för att rita en ruta (kallas en
markeringsram) på vyn så kommer PicoScope att förstora rutan för
att fylla vyn. Rullningslister visas, som du kan dra för att panorera
runt i vyn, eller så kan du panorera med hjälp av handverktyget
(se ovan). Inzoom öppnar också zoomöversikts fönstret. Tryck på
Esc för att återgå till det normala markeringsverktyget.
Om du pekar på tidsaxeln så ändras zoompekaren till det vågräta
markeringsverktyget ( ) som begränsar zoomingen till den vågräta
axeln. Här kan du zooma in genom en godtycklig datamängd utan att
störa den vertikala zoomfaktorn.

Ctrl+I

Inzoomningsverktyget. Förvandlar pekaren till ett
inzoomningsverktyg:
. Klicka på vyn med verktyget för att zooma
in på en angiven plats. Zooma in för att öppna zoomöversikts
fönstret.
Om du pekar på tidsaxeln så ändrar pekaren utseende till det
horisontella zoomverktyget ( ) som begränsar zoomingen till den
vågräta axeln. Här kan du zooma in utan att störa den vertikala
zoomfaktorn.

Ctrl+O

Utzoomningsverktyg. Förvandlar pekaren till ett
utzoomningsverktyg:
. Klicka på vyn med utzoomningsverktyget
runt den angivna platsen.
Om du pekar på tidsaxeln så ändrar pekaren utseende till det
horisontella utzoomningsverktyget ( ) som begränsar zoomingen
till den vågräta axeln. Här kan du zooma ut utan att störa den
vertikala zoomfaktorn.
Ångra zoom. Returnerar vyn till tidigare zoomnings- och
panoreringsinställningar.

Ctrl+U
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Zooma till hel vy. Återställer vyn till normal storlek. Vyn kommer
inte längre ha några rullningslister och panorering kommer inte
längre vara möjlig.
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7.10.1 Zoomöverblick
När du zoomar in med verktygsfältet för zoomning och bläddring så visas
zoomöversikts fönstret*:
Zoomöversikten visar hela vågformerna på alla
aktiverade kanaler. Rektangeln anger det område
som visas i den aktuella vyn.

Du kan flytta runt vågformen genom att dra
rektangeln.

Du kan också justera zoomfaktorn genom att dra
kanterna på rektangeln för att ändra storlek på
den.

Minimeringsknappen: minskar zoomöversikts
fönstret i storlek utan att påverka
zoominställningarna.
Stäng-knappen: Stänger zoomaöversikts
fönstret och återställer zoomfaktorn till 100%.

* Obs: om den zoomöversikten inte kanvisas så kan funktionen ha stängts av.
Kontrollera valet av zoomöversikt i verktyg > alternativ > val.
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8

Hur man...

Hur man...
Det här kapitlet förklarar hur man utför några vanliga uppgifter.
Ändrar till en annan skopenhet
Använder linjaler för att mäta en signal
Mäter en tidsskillnad
Flyttar en vy
Hur man skalar och förskjuter en signal
Hur man ställer in spektrumvyn
Hittar en bygg med persistensval
Ställer in maskgränstest
Sparar på trigger

8.1

Hur man byter till en annan enhet
Koppla bort den gamla enheten.
Avbryta dialogrutan kontrollera USB-kabel.
Koppla in den nya enheten.
PicoScope kommer att detektera den nya enheten och börja använda den.
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Hur man använder linjaler för att mäta en signal
Använda en enda linjal för mätningar av signal-till-mark
Titta på verktygsfältet med kanaler för att hitta färgkoden för den kanal som du vill
mäta.

Leta rätt på linjalens handtag (den lilla färgade fyrkanten i det övre vänstra eller
övre högra hörnet av skopvyn eller spektrumvyn) av denna färg.

Dra linjalens handtaget nedåt. A signallinjal (horisontellt bruten linje) visas i vyn.
Släpp linjalens handtag när linjalen är där du vill ha den.

Titta på linjalens förklaring (den lilla tabellen som visas i vyn). Den bör ha en rad
som är markerad med en liten färgad fyrkant som matchar färgen på ditt
linjalhandtag. Den första kolumnen visar nivån av linjalen.

Använd linjalerna för diferentialmätningar
Följ stegen ovan för att “använda en enda härskare”.
Dra det andra linjalhandtaget av samma färg nedåt tills linjalen befinner sig på den
signal som ska mätas.
Titta på den linjalförklaringen igen. Den andra kolumnen visar nu signalnivån på
den andra linjalen och den tredje kolumnen visar skillnaden mellan de två
linjalerna.
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Hur man mäHur man mäter en tidsskillnad
Leta rätt på tidslinjalens handtag (en liten vit ruta i det nedre vänstra hörnet av
skopvyn).

Dra linjalens handtag till höger. En tidslinjal (vertikalt bruten linje) visas i skopvyn.
Släpp linjalens handtag när linjalen är vid den tidpunkt som du vill använda som
referens.

Dra det vita linjalhandtaget till höger tills dess linjal är vid den tidpunkt som ska
mätas.
Titta på linjalförklaringen (den lilla tabellen som visas i skopvyn). Den bör ha en rad
som präglas av en liten vit ruta. De två första kolumnerna visar tiderna för de två
linjalerna och den tredje kolumnen visar tidsskillnaden.

Förklaringen av frekvenser visar 1 /D, där D är tidsskillnaden.

Du kan använda en liknande metod för att mäta frekvensskillnad på en spektrumvy.
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Hur man flyttar en vy
Man kan enkelt dra en vy från en vyport till en annan. Detta exempel visar fyra
vyportar som innehåller skopvyer som heter “skop 1” till “skop 4”. Anta att du vill
flytta “skop 4” till den övre vänstra vyporten.
1. Klicka på namnfliken i vyn
“skop 4” och håll ner musknappen.

2. Dra muspekaren till den nya
platsen bredvid namnfliken i vyn
“skop 1”.

3. Släpp musknappen så flyttar
vyn till den nya platsen.
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Hur man skalar och förskjuter en signal
PicoScope erbjuder flera sätt att ändra storlek och placering av en signal under eller
efter fångst. Dessa metoder gäller både skopvyn och spektrumvyn. De ändrar inte
lagrade data, utan endast det sätt som den visas. Dessa alternativ ges utöver den
kapacitet till analog förskjutning som vissa skop har (se funktionstabellen per enhet).
Global zoomning och bläddring
Detta är oftast det snabbaste sättet att få en närmare titt på de fina detaljerna på dina
signaler. De globala zoomnings- och bläddringsverktygen flyttar alla signaler på en
gång och finns på den verktygsfältet för zoomning och bläddring.

När en vy är inzoomad, har den vertikala och horisontella blädderfält som låter dig
flytta runt signalerna som en grupp. Du kan också använda handverktyget för att
bläddra runt i diagrammet.
Ordna axlar automatiskt
Högerklicka på skop- eller spektrumvyn och välj ordna axlar automatiskt:

PicoScope skalar och förskjuter kanalerna automatiskt för att få dem att passa i vyn
utan överlappning. Detta är det snabbaste sättet att städa upp skopvyn:
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Axelskalning och offset
Använda dessa verktyg om ordna axlar automatiskt (se ovan) inte ger dig de
resultat du vill. Det låter dig placera kanaler individuellt i vyn (till skillnad från de
globala zoomnings- och blädderverktygen som används på alla kanaler samtidigt).
Klicka på skalningknappen
längst ner på den axel du vill ändra så visas
axelskalningskontrollerna. Om du vill justera förskjutningen utan att använda
axelskalningkontroller, klicka på den lodräta axeln och dra den uppåt eller nedåt.
Hur skiljer sig detta från skalning av min data med en anpassad prob?

Du kan skapa en anpassa prob för att tillämpa skalning på rådata. En anpassad prob
kan ändra skala och placering av data i diagrammet, men den har några viktiga
skillnader från de andra skalningsmetoderna.
Skalning av den anpassade proben är en permanent förändring. Skalningen
tillämpas när vågformen fångas och kan inte ändras efteråt.
De faktiska datavärdena förändras själv, så grafaxlarna kan kanske inte längre visar
enhetens ursprungliga spänningsintervall.
Skalning av den anpassade proben kan vara icke-linjär och därmed förändra
singalens form.
Anpassade prober är användbara när du vill representera en fysisk prob eller givare
som du ansluter till din skopenhet. Alla redskap för zoomning, bläddring, skalning och
förskjutning gäller fortfarande för data som har skalats med en anpassad prob på
exakt samma sätt som de gäller för rådata.
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Hur man ställer in spektrumvyn
Skapa en spektrumvy
Börja med att se till att triggerläget inte är inställt på ETS eftersom det inte är möjligt
att öppna ett spektrum i ETS triggerläge.
Det finns tre sätt att öppna en spektrumvy:
Klicka på knappen spektrumläge i verktygsfältet för fångstinställning. Vi
rekommenderar att man använder denna metod för att få bästa prestanda på
spektrumanalysen ditt skop. När du väl befinner dig i spektrumläget kan du
fortfarande öppna en skopvy om du vill se din data i tidsplanet, men PicoScope
optimerar inställningarna för spektrumvyn.
Gå till den vymenyn, välj lägg till vy och välj spektrum.

Den här metoden öppnar en spektrumvy i valt läge, oavsett om det är ett skopeller spektrumläge. För bästa resultat rekommenderar vi att du byter till
spektrumläge, som beskrivs i den direkt ovanstående metoden.
Högerklicka på valfri vy, välj lägg till vy och välj spektrum. Menyn liknar
vymenyn som visas ovan.
Konfigurera spektrumvyn
Se dialogrutan för inställning av spektrum.
Välja källdata
PicoScope kan producera en spektrumvy baserad på data som antingen är live eller
lagrad. Om PicoScope körs (start knappen är intryckt) så visar spektrumvyn livedata.
I annat fall, om PicoScope är stoppad (stopp knappen är intryckt) visar vyn data som
är lagrad på den markerade sidan i vågformsbufferten. När PicoScope stoppas kan du
använda buffertkontroller för att bläddra genom bufferten så beräknas spektrumetvyn
om från den markerade vågformen.
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Hur man hittar en bugg med persistensalterantivet
Persistensvalet hjälper dig att hitta sällsynta händelser som ligger dolda i annars
repetitiva vågformer. I normala skoplägen kan en sådan händelse visas på displayen
under en bråkdel av en sekund. Detta är för snabbt för att du ska kunna trycka på
mellanslagstangenten och frysa den på skärmen. Persistensvalet håller händelsen kvar
på displayen under en förutbestämd tid så att du kan ställa in triggeralternativen att
fånga den mer tillförlitligt.
Steg för steg guide
Ställ in skopet så att det triggar på en repetitiv vågform som den nedan. Vi
misstänker att det finns enstaka buggar, men då vi inte ser att något är fel ännu
kommer vi att använda persistensvalet för att undersöka.
Klicka på den knappen persistensläge för att fortsätta.
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Hur man...
Vår ursprungliga skopvy ersätts av en ihållande vy, som visas nedan. Vi kan
omedelbart se tre pulser med olika former. I det här läget har vi kontrollerna för
mättnad i persistensval uppdragna till max för att hjälpa oss att enkelt detektera
de olika vågformerna.
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Nu när vi har hittat några buggar kommer vi att vrida der mättnads kontrollen till
minimum. Klicka på den knappen för persistensval för att öppna motsvarande
dialogruta och använd därefter skjutreglaget för att justera mättnaden. Displayen
visas sedan som nedan.
Vågformer är nu mörkare, men har ett bredare utbud av färger och nyanser.
Vanligast förekommande vågform visas i rött och är pulsens normala form. En
andra vågform ritas i ljusblått för att visa att detta inträffar mindre ofta. Detta visar
oss att det finns tillfälligt jitter på ca 10 ns i pulsbredd. Den tredje vågformen dras i
mörkblått eftersom den inträffar mindre ofta än de andra två. Detta antyder att det
finns en tillfällig runtpuls som är ca 300 mV lägre i amplitud än normalt.
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Hur man...
Persistensvalet har gjort sitt jobb. Vi har hittat våra buggar och vill nu undersöka
dem mer i detalj. Det bästa sättet att göra detta är att växla tillbaka till det
normala skopläget så att vi kan använda funktionerna avanceradt triggning och
automatisk mätning som är inbyggda i PicoScope.
Klicka på knappen för skopläget Konfigurera en avancerad breddtrigger till att leta
efter en puls som är bredare än 60 ns. PicoScope hittar sedan runtpulsen direkt.

Vi kan nu lägga till automatiska mätningar eller dra linjalerna på plats för att
analysera runtpulsen i detalj.
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Hur man ställer in test av maskgräns
1. Visa en stabil vågform i en skopvy. Justera spänningsområde och tidbas så att
funktionen av intresse fyller större delen av vyn. I det här exemplet visar vi en
återkommande puls som kan hittas på en databuss.

2. Välj kommandot verktyg > masker > lägg till masker.
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Hur man...
3. Du bör nu vara i den dialogrutan maskbiblioteket:

Kanal A är markerad som standard. Du kan ändra detta om du vill använda masken till
en annan kanal.
4. Klicka på knappen generera för att öppna dialogrutan generera mask:
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5. För tillfället accepterar du standardinställningarna och klickar på generera. Klicka
på OK i dialogrutan maskbibliotek för att återgå till skopvyn:

Du har nu en mask som dras runt den ursprungliga vågformen.
6. PicoScope stoppar fångsten när du anger dialogrutan maskbibliotek. Tryck därför
på mellanslagstangenten för att starta om. Om någon fångad vågform inte passar inuti
masken så kan de felande delarna ritas i en kontrasterande färg. Mått tabellen visar
antalet fel:

7. Du har nu ett fungerande maskgränstest. Gå igenom ämnet testning v maskgräns
för information om redigering, import och export av masker. Det är också möjligt att
ställa in ett test av maskgräns på en spektrum- eller XY-vy.
För ytterligare information om denna funktion, se: Testning av maskgräns.
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8.9

Hur man...

Hur man sparar på trigger
Spara på trigger är bara en av ett antal funktioner som är möjliga med hjälp av larm
funktionen.
1. Ställ in PicoScope för att visa din vågform, och aktivera triggning:

2. Välj den verktyg > larm kommando:
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3. Du bör nu vara i larmdialogen:

4. Ställ in händelse till fångst:
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Hur man...
5. Markera det första objektet på listan med åtgärder, klicka på redigera och ändra
åtgärder till spara nuvarande buffert:

6. Klicka på
vill spara:
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7. Se till att både kryssrutan spara nuvarande buffert och aktiverar larm är
inställda:

8. Klicka OK. PicoScope kommer nu att spara en fil på varje triggerhändelse.
9. Stäng av larmet när du är klar med det för att undvika att skapa oönskade filer.
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9

Referens

Referens
Det är här du hittar detaljerad information om hur man använder PicoScope.
Mätningstyper
Spektrumfönstrets funktioner
Triggertiming
Kommandoradssyntax
Ordlista

9.1

Mätningstyper
Dialogrutan redigera mätning presenterar ett urval av mått som PicoScope kan
beräkna för den markerade vyn.
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Oscilloskopmätningar
AC RMS. Kvadratiskt medelvärde på vågformen minus likströmsgenomsnitt. Är
likvärdigt med en rippelmätning.
Cykeltid. PicoScope kommer att försöka hitta ett upprepat mönster i vågformen och
en cykels varkaktighet.
Likströmssnitt. Medelvärdet på vågformen.
Driftperiod. Mängden tid som en signal spenderar över dess medelvärde, uttryckt i
procent av signalperioden. Intermittensfaktor 50% betyder att hög tid är lika med låg
tid.
Fallhastighet. Den hastighet med vilken signalnivån faller, i signalenheter per
sekund. Klicka på knappen avancerat i dialogrutan lägg till mätning eller redigera
mätning för att ange mätningens signalnivåtrösklar.
Frekvens. Antalet cykler som vågformen har per sekund.
Falltid. Tiden det tar signalen att falla från den övre till den lägre tröskel. Klicka på
knappen avancerat i dialogrutan lägg till mätning eller redigera mätning för att
ange mätningens signalnivåtrösklar.
Hög pulsbredd. Tid som signalen befinner sig över sitt medelvärde.
Låg pulsbredd. Tid som signalen befinner sig under sitt medelvärde.
Max. Högsta nivå som nås av signalen.
Min. Lägsta nivå som nås av signalen.
Topp till topp. Skillnaden mellan max och min.
Stigtid. Tiden det tar signalen att stiga från den lägre tröskeln till det övre
tröskelvärdet. Klicka på knappen avancerat i dialogrutan lägg till mätning eller
redigera mätning för att ange mätningens signalnivåtrösklar.
Stighastighet. Den hastighet med vilken signalnivån stiger, i signalenheter per
sekund. Klicka på knappen avancerat i dialogrutan lägg till mätning eller redigera
mätning för att ange mätningens signalnivåtrösklar.
Faktiskt RMS. Det kvadratiska medelvärdet (RMS) på vågformen, inklusive
likströmskomponenten.
Sökmallsfel. En särskild mätning som räknar antalet misslyckade vågformer i läget
för testning av sökmallgränser. Denna mätning läggs automatiskt till i tabellen när du
använder testet av sökmallsgränser, så det finns oftast ingen anledning att välja den
manuellt.
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Referens

Spektrummätningar
För att lägga till en spektrummätning, öppna en spektrumvy och klicka sedan på
knappen lägg till mätning. Du kan använda dessa mätningar antingen i skop- eller
spektrumläget.
Frekvens vid topp. Frekvensen vid vilken toppvärdet visas.
Amplitud vid topp. Amplituden på signalens toppvärde.
Genomsnittlig amplitud vid topp. Amplituden av signalens toppvärde snittad över
ett antal fångster.
Total effekt. Effekten i hela signalen som fångats in i spektrumvyn beräknas genom
att lägga till effekten i alla spektrumfack.
Total harmonisk distorsion (THD). Förhållandet mellan summan av harmonisk
effekt till effekten vid grundfrekvensen.

Total harmonisk distorsion och brus (THD+N). Förhållandet mellan den
harmoniska effekten plus buller till grundeffekten. THD + N värden är alltid större än
THD-värdena för samma signal.

Dynamikområde utan falska signaler (SFDR). Detta är förhållandet mellan
amplituden för den angivna punkten (normalt högsta frekvenskomponent) och
frekvenskomponenten med näst största amplitud (kalla "SFDR-frekvens").
Komponenten på "SFDR-frekvensen" är inte nödvändigtvis en harmoni av
komponentens grundfrekvens. Det kan till exempel vara en stark, självständig
brussignal.
Signal+brus+distorsion till signal+brusförhållande (SINAD). Förhållandet, i
decibel, mellan signal plus buller plus distorsion och buller plus distorsion.

Signal-brus-förhållande (SNR). Förhållandet, i decibel, mellan signalens effekt och
bullrets effekt. Hanning eller Blackman-fönster rekommenderas på grund av deras låga
buller.
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Intermoduleringsdistorsion (IMD). Ett mått på distorsionen som orsakas av
ickelinjär blandning av två toner. När flera signaler injiceras i en enhet kan modulering
eller icke-linjär blandning av dessa två signaler förekomma. För insignaler på
frekvenserna f1 och f2 kommer två distorsionssignaler av andra ordningens finnas vid
frekvenserna: f3 = (f1 + f2) och f4 = (f1 - f2).
IMD uttrycks som dB-förhållandet mellan distorsionsvillkorens RMS-summa och de två
ingångstonernas RMS-summa. IMD kan mätas för distorsionsvillkoren i valfri ordning,
men villkor av andra ordningen är vanligast. I fallet med den andra ordningen ges
distortion med korsmodulering av:

där
F3 och F4 är amplituderna av de två distorsionsvillkoren av andra ordningen (vid
frekvenserna f3 och f4 som definieras ovan)
and
F1 och F2 är amplituderna för ingångstonerna (vid frekvenserna f1 och f2,
markerade av frekvenslinjalerna i spektrumfönstret).
Som referens ligger tredje ordningens villkor vid frekvenserna (2F1 + F2), (2F1 - F2),
(F1 + 2F2) och (F1 - 2F2).
Obs: Hanning eller Blackman-fönster rekommenderas på grund av deras låga buller.
En FFT-storlek på 4096 eller större rekommenderas för att ge tillräcklig spektral
upplösning för IMD-mätningarna.
Sökmallsfel. Se testning av sökmall.
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Signalgeneratorns vågformstyper
Lista över vågformstyper som finns i med i signalgeneratorns dialogrutan varierar
beroende på typ av oscilloskop som är anslutet. Hela listan lyder som följer:
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Sinus

Sinuskurva

Fyrkant

Fyrkantsvåg

Triangel

Symmetrisk triangelvåg

RampUp

Stigande sågtand

RampDown

Fallande sågtand

Sinc

sin(x)/x, stympad på x-axeln

Gauss

Den "klockformade kurvan" för
normalfördelningen, stympad på x-axeln

HalfSine

En renad sinuskurva

WhiteNoise

Stickprov på den maximala
uppdateringsfrekvens för AWG

PRBS

Pseudo-slumpmässiga binär sekvens - en
slumpmässig sekvens av bitar med justerbar
bithastighet

DCVoltage

Konstant spänning, justerbar med
förskjutnings kontrollen

Godtycklig

Alla vågformar som skapats med godtycklig
vågformsredigering
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Spektrumfönstrets funktioner
För att skapa en spektrumvy fångar PicoScope ett block med provdata över ett ändligt
tidsintervall och använder sedan en Fast Fourier Transform för att beräkna dess
spektrum. Algoritmen förutsätter signalnivå noll hela tiden utanför det fångade
tidsintervallet. Normalt orsakar detta antagande skarpa övergångar till noll i vardera
änden av datan. Dessa övergångar har en effekt på det beräknade spektrat, vilket
skapar oönskade artefakter som rippel och få fel. För att minska dem kan signalen in
och ut i början och slutet av blocket höjas och sänkas. Det finns flera vanliga
"fönsterfunktioner" som kan vara ihoprullade med data för att verkställa denna
anpassning och som väljs beroende på signaltyp och syftet med mätningen.
Fönsterfunktionerna i dialogen för spektrumval låter dig välja en av
standardfönsterfunktionerna för spektrumanalys. Tabellen nedan visar några av de
meriter som används för att jämföra funktionerna.
Fönster

Blackman

Huvudtopp
bredd (bin
@-3 dB)
1,68

Gauss

1,33 till 1,79 -42 till-69

6

ger minimala tids- och
frekvensfel

Triangulär

1,28

-27

12 – 15

även kallad Bartlett-fönster

Hamming

1,30

-41,9

6

även kallad upphöjd sinusfyrkant; används i talanalys

Hann

1,20 till 1,86 -23 till-47

12 till 30

även kallad sinus-fyrkant;
används för ljud & vibrationer

Blackman-Harris

1,90

-92

6

allmän

Tak

2,94

-44

6

försumbar pass-band rippel;
används främst för kalibrering

Rektangulär

0,89

-13,2

6

avtar ej; maximal skärpa;
används för korta transienter
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-58

Sidolob
avrullning
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Anteckningar

används ofta för ljudarbete
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Triggertiming (del 1)
Kontrollerna för förtriggning och eftertrriggning beskrivs individuellt under
verktygsfältet för triggning, men det är också viktigt att förstå samspelet mellan dessa
två kontroller. Här är en skärmdump av en skopvy fördröjning efter triggning
aktiverad:

Anmärkning 1.
Den triggerns referenspunkt ( ) ligger inte på vågformen. Detta beror på att
fördröjningen efter triggning är inställd till 200 µs, vilket betyder att triggning
sker 200 µs innan referenspunkten, någonstans utanför den vänstra kanten
på skopvyn. Tidsaxeln är justerad så att triggerns referenspunkt är på 200 µs.
Anmärkning 2.
Fördröjning innan triggning är inställd till 25%, vilket gör att triggerns
referenspunkt visas 25% in i skopvyn från den vänstra kanten.
Anmärkning 3.
PicoScope begränsar fördröjningen mellan trigger och referenpunkt till en
multipel av den totala insamlingstiden. När du har nått denna gräns kommer
inte programmet låta dig öka fördröjningen innan triggning och om du ökar
fördröjningen efter triggning så kommer PicoScope att minska fördröjningen
innan triggning för att den totala gränsen inte ska överskridas. Multipeln är
vanligtvis 100 i de flesta triggerlägen och 1 i ETS-läge.
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Triggertiming (del 2)
"Triggertiming (del 1)" introducerade begreppen inom fördröjning innan och efter
triggning. Diagrammet nedan visar hur de är relaterade.

Fördröjning innan triggning placerar skopvyn i förhållande till triggerns
referenspunkt så att du kan välja hur mycket av vågformen som bör komma före
referenspunkten och hur mycket som ska komma efter.
Fördröjningen efter triggning är som en fördröjd trigger i ett konventionellt
oscilloskop. PicoScope väntar på denna tid efter triggerhändelsen innan triggerns
referenspunkt. Skopenheter har en gräns för antalet samplingsintervall som kan
förflyta mellan triggerhändelsen och fångstslut, så att programvaran kan anpass
fördröjningen innan triggning till att hålla sig inom denna gräns.
Tips: Om du har ställt in en fördröjning efter triggning kan du klicka på knappen
fördröjning efter triggning medan oscilloskopet är igång när du vill växla mellan att
visa den triggande händelsen och triggerns referenspunkt.
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Tabell med enhetsfunktioner
Några av PicoScope 6:s funktioner kräver särskild maskinvara och är därför inte
tillgängliga på alla enheter. Funktionstillgänglighet anges i tabellen nedan. Se enhets
datablad för mer detaljer.
Serie / modell

DC

BW

ADC-212 [7]
USB DrDAQ

a

LPF

50Ω

FC

PicoScope 3000
PicoScope 3000 A/B

a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

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

DIN

EXT

AUX

a
a
ADV

a

[5]

a
a
a
a
a
a
a
a
a

[6]

a
a
a
a
a
a
a
a
a

[1]

RNT

RAP

SGT

FR

[2]

[2]

a
a
a
a
a
a
a
a

[3]

[3]

a
a

AWG

[1]

[1]

PicoScope 2000
PicoScope 2000 MSO

SWP

a

PicoLog 1000
PicoScope 2000A

GEN

[4]

a
a
a
a
a
a
a
a

[6]

ADC-212 [7]
USB DrDAQ
PicoLog 1000
[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. Endast 2204 till 2208.
2. Endast 2206 till 2208.
3. Endast 2206A, 2207A och 2208A .
4. Endast 3205 och 3206.
5. Endast 4223, 4224, 4423 och 4424.
6. Endast 4226 och 4227.
7. Endast 4226, 4227 och 4262.
8. Endast programvaran PicoScope
Automotive.
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

[1]

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

a
a
a
a
a
a
a

[3]

a
a
a
a
a
a

[5]

a

50 Ω ingång
Avancerade triggrar
Godtycklig vågformsgenerator
AUX ingång/utgång
Omkopplingsbar
bandbreddsbegränsare
Justering av DC-förskjutning
Digitala ingångar
Extern trigger, indata
Flexibel upplösning
Frekvänsräknare
Signalgenerator
Lågpassfiltrering
Snabbtriggning
Runtpulstriggning
Signalgeneratortriggrar
Signalgenerator, svepläge
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Kommandoradssyntax
PicoScope kan köras från kommandoraden i Windows så att du kan köra uppgifter
manuellt eller under kontroll av en batch-fil eller annat program.
För att visa GUI
PicoScope <filename>
<filename>

Anger en enda .psdata- eller .pssettings-fil.

Exempel: PicoScope C:\Temp\source.psdata
För att visa hjälp
PicoScope /?
Visar hjälp för alla kommandoradsalternativ.
För att konvertera en psdata-fil
PicoScope /C,/c
Konvertera en .psdata-fil från ett format till ett annat. Kan inte användas med /
p[rint] (skriv ut).
Syntax:
PicoScope /c[onvert] <names> [/d <names>] /f <format> [/q]
[/b [<n>[:<m>]] | [all]] [/v <viewportname>]
<names>

Anger en lista med en eller flera kataloger eller psdatafiler. Jokertecken kan användas för att ange flera filer.
Om en katalog anges så kommer alla .psdata f-ler i
katalogen att anges. Detta är ett obligatoriskt argument.

/d <names>

Destination. Indatafilnamnet med nytt tillägg är
standard.

/f <format>

Destinationsformat: csv, txt, png, bmp, gif, agif
[animerad GIF], psdata, pssettings, mat [MATLAB].
Detta är ett obligatoriskt argument.

/q

Tyst läge. Fråga inte innan filer skrivs över. Standard är
att fråga.

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

Vågform nummer n, vågformsintervall n till m eller alla
vågformer. Standardvärdet är den aktuella vågformen.

/v <viewportname>

Vy att konvertera. Aktuell vy är standard.

Exempel:
PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Scope2
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För att skriva ut en vy
PicoScope /P,/p
Skriver ut en vy i .psdata-filen. Kan inte användas med /c [onvert]
(konvertera).
Syntax:
PicoScope /p[rint] <names> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <viewportname>]
<names>

Anger en lista med en eller flera kataloger eller .psdatafiler. Jokertecken kan användas för att ange flera filer.
Om en katalog anges så kommer alla .psdata filer i
katalogen att anges. Detta är ett obligatoriskt argument.

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

Vågformsnummer n, vågformsintervall n till m eller alla
buffertar. Aktuell vågform är standard.

/v <viewportname>

Vy att konvertera. Aktuell vy är standard.

Exempel:
PicoScope /p C:\Temp\source.psdata /b 5:9 /v Scope2
För att importera anteckningar
PicoScope /N,/n
Kopierar text från en angiven fil till anteckningsområdet.
Syntax:
PicoScope /n[otes] <notes filename> <filename>
<notes filename>

Anger en enkel textfil.

<filename>

Anger en enkel .psdata- eller .pssettings-fil.

Exempel:
PicoScope /n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata
För att köra ett automationskommando
PicoScope /A,/a
Kör makro på en befintlig instans av PicoScope 6.
Syntax:
PicoScope /a[utomation] <macro>
<macro>

Sökvägen till .psmacro-fil som innehåller en makro

Exempel:
PicoScope /a MyMacro.psmacro
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Flexibel ström
Det flexibla systemet för PicoScope-enheter erbjuder ett urval av två kraftkällor:
USB-kabel ansluten till USB-porten
Växelströmsadapter som ansluts till uttaget DC IN
USB-ström
När du använder USB-ström för första gången kommer PicoScope påminna dig att
likströmmen inte är ansluten:

Vid denna punkt kan du ansluta nätadaptern till DC IN-uttaget på oscilloskopet eller
välja att använda USB-ström. Om du ansluter nätadaptern så stängs dialogrutan
automatiskt.
Det finns två sätt att ansluta möjligheterna att använda USB-ström:
Använd dubbelriktad USB-kabel för att ansluta till två USB-portar på datorn eller en
USB-hubb. Fungerar med alla strömförsörjda USB-portar som möter USB 2.0specifikationen. En USB-hubb som inte är strömförsörjd kan inte användas.
Använd standard USB-kabeln som medföljer för att ansluta till en USB-port på
datorn. Denna USB-port måste kunna leverera 1000 mA. USB-portarna på de flesta
stationära datorer och fullskaliga bärbara datorer är lämpliga. Om du är osäker,
kontrollera datortillverkarens tekniska specifikationer.
PicoScope kommer att förklara dessa krav:
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Otillräcklig USB-ström
Om det finns otillräcklig USB-ström visar PicoScope denna dialogruta:

Byt till en USB-port som ger tillräckligt med ström, använd den dubbelriktade USBkabeln eller anslut nätadaptern.
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Ordlista
AC-koppling. i det här läget than omfattning enhet förkastar mycket låg signal
frekvenser under ca 1 hertz. Detta låter dig använda hela oscilloskopets upplösning för
att mäta ac-signaler korrekt och ignorera all DC-offset. Du kan inte mäta nivån mot
jordning i detta läge.
AWG. En godtycklig vågformsgenerator (AWG) är en krets som kan generera en
vågform i nästan vilken form som helst. Den är programmerad med en datafil som
tillhandahålls av användaren och definierar utspänningen på ett antal lika fördelade
punkter i tiden. Kretsen använder denna data för att rekonstruera vågformen med
angiven amplitud och frekvens.
Axel. En linje markerad med mätningar. PicoScope visar en lodrät axel för varje kanal
som är aktiverad i en vy ger mätningar i volt eller andra enheter. Varje vy har även en
enkel horisontell axel som är markerad i tidsenheter för en skopvy eller frekvensenhetr
för en spektrumvy.
CSV. Kommaavgränsade värden. ’En textfil innehållande tabellerad data med
kolumner som är avgränsade med kommatecken och rader som avgränsas av
radbrytningar. CSV-formatet används för import och export av PicoScope :s
godtyckliga vågformsfiler. Du kan också även exportera PicoScope:s vågformer i CSVformat. CSV-filer kan importeras till kalkylblad och andra program.
DC-koppling. I detta läge mäter oscilloskopsenheten nivån i förhållande till signal
marken. Detta visar både DC- och AC komponenter.
Demoläge. Om PicoScope utan att någon oscilloskopenhet är ansluten kan du välja en
"demoenhet"; en virtuell oscilloskopenhet som du kan använda för att testa
programvaran. Programmet befinner sig sedan i "demoläge" (demonstrationsläge).
Detta läge ger en simulerad, konfigurerbar signalkälla för varje inmatningskanal på
demoenheten.
Dödtid. Tiden mellan slutet av en fångst och början av nästa. För att få minsta
möjliga dödtid använder du det snabba triggerläget.
ETS. Ekvivalent tidssampling. En metod för att öka effektivt samplingsfrekvens
tillämpningsområde. PicoScope fångar många cykler av en repetitiva signal och
kombinerar sedan resultaten för att producera en enda vågform med högre
tidsupplösning än vad som är möjligt med en enda fångst. För exakta resultat måste
signalen vara helt repetitiv och triggern stabil.
Fokus. PicoScope kan visa flera vyer, men endast en vy i taget kan vara i fokus. När
du klickar på en knapp i verktygsfältet påverkas vanligtvis endast den vy som är i
fokus. Klicka på en vy för att sätta den i fokus.
Gradnät. De horisontella och vertikala streckade linjerna i varje vy. Dessa hjälper dig
att uppskatta amplitud och tid eller frekvens på egenskaper hos vågformen.
IEPE. Integrerad piezoelektrisk krets. En typ av sensor, oftast byggd för att upptäcka
acceleration, vibration eller ljud, med inbyggd förstärkare. IEPE-sensorer kan endast
användas med speciella PicoScope-oscilloskop som har IEPE-kompatibla ingångar.
Kanal. En oscilloskopenhet har en eller flera kanaler som alla kan sampla en signal.
Höghastighetsenheter har normalt en BNC-kontakt per kanal.
Linjal. En lodrät eller vågrät streckad linje som kan dras på plats till en vågform i en
vy. PicoScope visar signalnivån, tidsvärdet eller frekvensvärdet av alla linjaler i
linjalförklaringen.
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Loggenhet för PC-data. Ett mätinstrument består av ett gränssnitt för hårdvara
tillsammans med PicoLog-programmet som körs på en dator. Du kan också använda
enheten med PicoScope för att skapa ett oscilloskop med flera ingångskanaler.
MSO. Oscilloskop med blandad signal. Ett instrument som fångar och visar analoga
och digitala signaler på samma tidbas.
Oscilloskopenhet. Rutan från Pico Technology som du ansluter till USB- eller
parallellporten på din dator. Med hjälp av PicoScope-programmet förvandlas
oscilloskopenheten till ett PC-oscilloskop.
PC-oscilloskop. Ett mätinstrument består av oscilloskopenhet tillsammans med
PicoLog-programmet som körs på en dator. Ett PC-oscilloskop har samma funktioner
som ett traditionellt och stationärt oscilloskop, men är mer flexibelt och
kostnadseffektivt. Du kan förbättra dess prestanda genom att uppgradera datorn med
hjälp av standarddelar från någon datorbutik, eller genom att köpa en ny oscilloskope.
Du kan också uppgradera programvaran genom att ladda ner en uppdatering från Pico
Technology.
Prob. Ett tillbehör som du ansluter till ditt oscilloskop och som plockar upp en signal
som ska mätas. Proberna är tillgängliga för att plocka upp alla former av signal, men
levererar alltid en spänningssignal till oscilloskopet. PicoScope har inbyggda
definitioner för standardprober, men du kan också definiera anpassade sonder.
Progressivt läge. PicoScope ritar normalt vågformen i ett oscilloskop många gånger
varje sekund. På tidbas som är långsammare än 200 ms/div, växlar det dock till
progressivt läge. I det här läget uppdaterar PicoScope oscilloskopvyn kontinuerligt
allterftersom varje fångst fortskrider, snarare än att vänta på en fullständig fångst
innan du uppdaterar vyn.
Ruta. Vyerna i PicoScope-fönstret är ordnade i ett rutnät,2019 och varje rektangulärt
område i rutnätet kallas för ruta.
Rutnät. Hur rutorna är arrangerade. Antalet rader och kolumner i ett rutnät kan alla
vara antingen 1, 2, 3 eller 4.
Standardavvikelse. Ett statistiskt mått på spridningen av en uppsättning av
samplingar. Standardavvikelsen för inställt
definieras som:

där
är det aritmetiska medelvärdet av alla samplingar. Enheterna av
standardavvikelsens värde är samma som de för de ursprungliga samplingarna.
Trigger. Den del av ett oscilloskop som övervakar en inkommande signal och
bestämmer när du ska börja en fångst. Beroende på utlösarvillkoret som du anger kan
oscilloskopet triggasvnär signalen passerar en tröskel. I annat fall väntar det tills ett
mer komplext villkor är uppfyllt.
Upplösningsförhöjning. Insamling av samplingar i en snabbare takt än vad som
begärdes, följt av att de överskjutande proverna kombineras som genomsnitt. Denna
teknik kan öka den effektiva upplösningen på en oscilloskopenhet när det finns en liten
mängd buller på signalen. (Mer information)
Verktygsspets. En etikett som visas när du flyttar muspekaren över vissa delar av
PicoScope-skärmen, såsom knappar, kontroller och linjaler.
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Vertikal upplösning. Antalet bitar som oscilloskopenheten använder för att
representera signalnivån. Detta antal beror på hur enheten är utformad, men kan i
vissa fall höjas med hjälp av upplösningsförhöjningen.
Vy. Presentation av data från en oscilloskopenhet. En vy kan vara en skopvy, en XYvy eller en spektrumvy.
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Index

horisontell 12, 16, 19
ordna automatiskt 49
skalning

113, 158

vertikal

12, 16, 19

%

Axelskalning

% buffer% variabel 84
%file% variabel 84

B

%time% variable

Bandbreddsbegränsare

84

Batteri

5
50 Ω DC-ingångar

A

Bläddring

Advance-funktion

enhetsval

109

Buggar, hittar
92

Byta enhet

CSV-filer, exporterar

94

Amerikanska mätningar

98

110

Dataström

Anpassade prober 30
dialogruta 57
sparar 38
Anslut enhet, dialogruta
3

DC-koppling 185
Demoenhet 140
Demoläge 140, 141, 185

Dialogruta för manuell intervallinställning

Anteckningsområdet

181

47, 48

103

Användning 3
Automotive-menyn
Auxiliary (AUX) I/O

Dialogrutan för intervallhantering

Digital vy 14
snabbmeny

143, 145

Avancerade mätningsinställningar
AWG 185

Digitala ingångar

33

Axel 12, 16, 19, 185
förskjutning 158
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149

15

Digitala ingång, knappen
54

64

63

Dialogrutan för skalningsmetod 61
Digital färg 127
Digital inställning, dialogruta 116
Digital trigger, dialogrutan

104
180

Avancerad triggning
typer 146, 180

Avkodningsflik

183

Demosignaler
dialogruta 141
meny 140

38, 105

Anteckningar
importera från kommandoraden
Användarguide

106

137

DC IN ström
51

43

D
Datafiler
konverterar

97

Analog intensitet 127
Animerad GIF 40
Anpassad rutnätslayout, dialogruta

Ansvar

154

Copyright 3
CSV-filer 40

Standardinställningar för utskrift
strömhantering 93
Analog förskjutning

129

146

C

101

fångsthastighet 93
persistensval 101
ppektrumlägen 101
sampling

158

bmp-filer 40
Buffertnavigator 36
Buffertnavigering, verktygsfält

75

Allmänna inställningar
Alternativ 56
dialogruta 91

110, 180

93

Bild, sparar som 40
Binära filer, exporterar 44
Bitbortfallstrigger 146

109, 180

Accelerometeringångar
AC-koppling 185

111

109, 116

116, 180

Digitala utgångar 119
USB DrDAQ 122
DrDAQ

120

Dödtid

185
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Index
kontroll
pil 18

E

143, 178

Fördröjning innan triggning
kontroll 143, 178

Effektiv upplösning 111
Egenskapsblad 29
visar 49

Fördröjningsfunktion 75
Förloppsindikatorn 125

Ekvationsdialogrutan 75
Enhet, funktionstabell 180
Enheten, hur man byter 154

Förskjutning 158
analog 110

ETS 143, 185
och avancerad triggning

G

145

Exporterar data 42
binärt format 44
textformat

Generera mask
gif-filer 40

43

87

Giltiga kanter, hittar

Extern trigger (EXT) 143, 180
Extra enhet (AUX) I/O 143

F
Falltid
tröskel

vira

54

Guide för anpassad prob 58
Avslutningsdialog 70
Dialogruta för manuell intervallinställning
Prob-ID, dialogruta 69

27

27

Rdigera intervall, dialog (avancerat-fliken)

Filkonvertering
Filmeny 38

106

Filtermetod, dialogruta

68

Skapa ny anpassad prob, dialogruta

54

48

Frekvens, förklaring 28
Frekvensförklaring 24
Frekvenslinjaler 24

Följelinjaler

156

9, 10
92

28

Fönsterfunktioner 125, 177
Fönstertrigger 146
Fördröjning efter triggning 178
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Guide för mattekanal
Enheter och omfång, dialogruta
Introduktion, dialogruta 74
Namn och färg, dialogruta

Frekvänsräknare 109, 180
Funktioner, matte 75
fångstfrekvensalternativ 93
fångstsstorlek, alternativ
Fångsttal 21
Färginställningar 99

58

Dialogrutan med probens utdataenheter

Fordonsdetaljer (dialogruta)

Fångstlägen

67

Guide för anpassade prober
Dialogrutan för intervallhantering 63
Dialogrutan för skalningsmetod 61

Flexibel ström 183
Flexibel upplösning 180
Fokus 185

Frekvensskillnad, mätning

64

Redigera befintlig anpassad prob, dialogrutan
59
Redigera intervall, dialogruta 65
Skalning av referenstabell, dialogruta 62

Filtrering 110
kanaler 114
mätningar 21
statistik

137

Gradnät 12, 16, 19, 185
Grupper, digital ingång 116
Gränsområdesindikator 12, 109

143

Faslinjaler 25
enheter 27
partition

146

Godtycklig vågformsgenerator 131, 180
filer 136
Importerar från kanal 139
redigeringsfönster

Fallande kant, knapp

178

60

79

78

Guide för mattekanaler
Avslutningsdialog 80
Ekvationsdialogrutan 75
översikt

73

H
Handverktyg 152
Hantering av anpassade prober
Hjälpmeny 103
Horisontell axel

56

12, 16, 19

Hysteres 148
Händelser saknas, hittar

146
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I

L

IEPE-ingångar 109
Importera från en kanal, dialogruta
Ingångsimpedans

109

Insamlingstid, enheter
Inställningar
allmänt 92
färger

139

LED
på USB DrDAQ

92

95

inställningar

123

110, 180

27

låsknapp 28
spänning 12, 16, 19
tar bort 23, 24

94

Intervallkontroll

121

fas 25
förklaring 28
handtag 12, 16, 19

Instälning av fångst, verktygsfält
Interpolering
linjär 94
sinus(x)/x

168

Likströmsförskjutning
Linjaler 12, 16, 19
definition 185

99

sparar 38
språk 97
tangentbord

Larm 34, 84
spara på trigger

tid

109

Intervalltrigger 145, 146
Inverteringsknappen 31

12, 19

Linjetjocklekar 99
Lissajous figurer 16
Ljudfil 84

J

Logisk trigger
dialogruta

Juridiskt meddelande

3

146
150

Logiska operatorn AND 150
Logiska operatorn NAND 150

K

Logiska operatorn NOR

Kalkylblad, exporterar till
Kanal 185
väljer i en vy

Logiska operatorn OR 150
Logiska operatorn XNOR 150
Logiska operatorn XOR 150

40

49

Lågpassfiltrering

Kanalalternativ
knapp 109
menyn

Kanalens varningssymbol 31
Kanaler, verktygsfält
PicoLog 1000 Series 118

Makro
Inspelning 90
körs från kommandoraden
29

Kanalordning 113
Kanter utan falska signaler, hittar
Kanttrigger 146

Markeringsverktyget

143

47
47

Kopplingskontroll

Krussrutan “använd”

150
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Markörer (se linjaler) 23, 24, 28
Masker
biblioteksdialog 87
exportera

87

färger 34, 99
generera 87
i buffertnavigatorn
importera

109

181

152

Markeringsverktyget, normalt
146

Kolumnens autobredd 52
Kommandoradssyntax 181
Konverterar datafiler 106, 181
Kopiera
som bild
som text

94

M

standard 109
USB DrDAQ 120

Knapp för stigande kant

68, 111, 114, 180

Långsam samplingsöverföring
Lägg till mätning 53
Lägga till en mätning 53

110

Kanalinställningar
på egenskapsbladet

150

36

87

meny 86
polygoner 88
redigering 88
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Index

Masker
valdialog
visar

Nätström

O

49

mask-filer 87
Maskgränstestning
Matematikkanaler
knapp 109
sparar

Ordlista

34

MATLAB-filer
exporterar

Fallhastighet

44, 81

71

Laddad 71
översikt 31

Medel (statistik) 21
Mellanslagstangenten
Menyer 37

143

92

PicoScope 6 1, 2, 8
hur man använder
huvudfönster 11

redigerar 21, 52
spektrum 174
statistik 21

Mätningar med metersystemet

N
Noll förskjutning 111
Nya funktioner 2
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118, 119
3, 6, 7

54

113

PNG-filer 40
Polygon 88
Prob 185
anpassad 30

21

149

101

Placera kanalen längst fram

tar bort 21, 52
teckenstorlek 52
verktygsfält 101, 130

Mönstertrigger

173

P

PicoLog 1000 Series

173

Mätningsharmonisering
Mätsystem
väljer 97

173

Persistensval 20
aktivera och inaktivera
knapp 123
val 127

54

lista över typer 172
lägger till 21, 52, 53
meny 52

tabell

92

173
173

Panorering 153
PC-oscilloskop 8
Pekverktygsspets 22

13

Mätningar
avancerade inställningar
filtrerar 21

oscilloskop

173

Växelström, volt

21

fångstsstorlek

173

Låg pulsbredd
Max 173
Min 173
Stighastighet
Stigtid 173
Topp till topp

142

Motsvarande tidsprovtagning
MSO 185
inställning 116
vy

Likström, volt

Pulsförhållande

21

Maximalt antal vågformer, alternativ

Min (statistik)

173

Falltid 173
Frekvens 173
Hög pulsbredd 173

40

Max (statistik)

7, 7

Oscilloskopenhet 185
Oscilloskopmätningar
Cykeltid 173

Mattekanaler 56, 71
Bibliotek 71
dialogruta 71
Inbyggd

185

Oscilloskop

38

sparar

93

34

ID-dialogruta 69
Utdataenheter (dialogruta)
97

Programversion

1

psdata-filer
konverterar
sparar 40

106, 181

pskeys-filer
psmaths-filer

60

96
71, 75, 78

psreference-filer 81
pssettings-filer 40
Pulsbreddstrigger 145, 146
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PWM-utgång
PicoLog 1000 Series
USB DrDAQ

193
Skapa mask, dialogruta 89
Skapa ny anpassad prob, dialogruta

119

122

Skicka kanal att backa
Skopläge
knapp

R

Skopvy

Redigera befintlig anpassad prob, dialogrutan
Redigera intervall, dialogruta 65
Avancerat-fliken 67
Redigera referensvågform, dialogruta

82

Redigera, meny 47
Referensvågformer 56
Bibliotek 81
dialogruta

75

Skriver ut 38
från kommandoraden

121

38
143, 180

spara på trigger

84, 168

3

S
33, 56
83

fack 125
skala 125
visningsläge

103

38

knapp 131
svepläge 131, 180
triggning 180
176

Signallinjaler 12, 16, 19, 23
Signalskillnad, hur man mäter

160

Språkinställningar
Spår 7

97

Standardavvikelse

21, 185

Standardinställningar för utskrift
Startinställningsmenyn 46
Statistik 21
filtrering 54

135

Sinx(x)/x-alternativ

125

Spektrumvy 10, 19
hur man ställer in

Sida upp 38
Signal 84
Signalgenerator
dialogruta 131

Vågformstyper

174

Total harmonisk distorsion (THD) 174
Total harmonisk distorsion och brus (THD+N)
174
Spektrumval
dialogruta 125

Samplingsalternativ 94
Samplingsfrekvens 123

USB DrDAQ

174

Dynamikområde utan falska signaler (SFDR)
174
Frekvens vid topp 174
Intermoduleringsdistorsion (IMD) 174
Signal-brus-förhållande (SNR) 174
Total effekt

Sida ner

101

123

Spektrummätningar
Amplitud vid topp

Runtpulstrigger 146, 180
Ruta 185
Rutnät 185
layout 49, 51

Serienummer
på oscilloskopet

38

Snabbtriggning
Spara fil 38

knapp

185

Seriekodning
dialogruta

181

Spektrumläge 9
aktivera och inaktivera

32

RGB LED på USB DrDAQ
RPM 28, 101

Rådighetsfel

98

Spara som 38
dialogruta 40

med i ekvationer

ru

10, 12

Skriva ut
alternativ

förhandsgranskning

81

113

9
123

från menyn

fördröjning 113
Laddad 81
lägger till 49
översikt

59

58

Stigtid
tröskel
155
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93

Strömförsörjning

Skalning 8, 158
knapp 113
Skalning av referenstabell, dialogruta

54

Ström i huset

94

62

98

183

Strömhanteringsalternativ
Stäng 38
Stäng fil 38

93
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Support 3
Svepläge 131, 180

USB-ström
Utjämning

Symboler
gul varning
röd varning

V

Systemkrav

31
12

183
94

Vad är nytt?

5

2

Varningssymbol
gul 31
röd 12

T
Tangentbordsgenvägar

95, 152

Varumärken

109

3, 4

Tangentbordslayouter 96
Testning av maskgräns 56
Hur man... 165

Varv per minut 28
Verktygsfält 108
Verktygsfältet för start/stopp

Textfiler, exporterar

Verktygsmenyn

40, 43

Tidbaskontroller 123
Tidsgrind 29
Tidslinjaler 12, 19, 24

56

Verktygsspets 185
Versionsnummer
maskinvara 103

Tidsskillnad, hur man mäter

programvara

156

Tillgång 3
Tillståndstrigger 149
Trigger 143, 178, 185
avancerat 143, 145

1, 103

Vertikal axel 12, 16, 19
Vertikal upplösning 185
Virus 3

bortfall 146
buggar 146
digital 149

185
Aktiverar undervyer 49
hur man flyttar 157
meny 49

dual-kant

Vy

oscilloskop

145

fönster 146
Intervall 145, 146
kant 146
logik

146

Vågform 7, 12
sparar 38

verktygsfält

143

Triggning
verktygsfält

101

Växelström
146

54

Trösklar, digital ingång

116

40

U
Uppdragskritiska program
Uppgraderingar 3, 4
Upplösningsförhöjning
Upplösningskontroll
Urklipp 47
USB DrDAQ 120

psw.sv r41

93

X
X-axelkommandot 16
X-axeln, konfigurerar 49
XY-vy 16

Tröskel för mätningar
txt-filer

Vågformsbuffert
antal 92

178

runtpuls 146
saknade händelser
timing 178

12

spektrum 19
väljer kanaler 49
XY 16

lägeskontroll 143
markör 17
pulsbredd 145, 146
referenspunkt

101, 142

3

110, 111, 185
123

Z
Zoomning 158
Verktygsfältet för zoomning och bläddring
152
Zoomöverblick 153
ångra 152
Zoomverktyget
Z-ordning

152

113

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. med ensamrätt.

PicoScope 6 - användarguide
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