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1 Köszöntő
Köszönti a PicoScope 6, a Pico Technology PC Oszcilloszkóp szoftvere.

A Pico Technology szkóp készülékével, a PicoScope a számítógépét
hatásos PC Oszcilloszkóppá változtatja, az asztali oszcilloszkóp összes
jellemzőjével, és teljesítményével, az ár töredékéért.

Hogyan használja ezt a kézikönyvet
Mi az új ebben a változatban?
PicoScope első alkalommal való használatal

 

Szoftver változat: PicoScope R6.11.7 (Kiadással kapcsolatos megjegyzések)

http://www.picotech.com/release-notes.html
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2 PicoScope 6 áttekintés
A PicoScope 6 egy Pico Technológia szoftver a PC Oszcilloszkópokhoz

Nagyobb teljesítmény

A gyorsabb rögzítési arányok könnyebbé teszik a gyorsan-mozgó jeleket
Gyorsabb adatfeldolgozás
Jobb támogatottság a legújabb PicoScope USB oszcilloszkópok részére

Jobb használhatóság és a megjelenés

Tisztább grafika, és szöveg
Helyi súgók, és segéd üzenetek az összes jellemző megmagyarázásához
Könnyű pont-és-kattintás a képcsúsztatáshoz, és a nagyításhoz

Új funkciók

A legújabb Windows .NET
technológia lehetővé teszi
számunkra a frissítések
gyorsabb elérését

Ugyanazon adatok összetett
nézete egyedi nagyítás, és
képcsúsztatási beállításokkal
az egyes nézetekhez

Az Egyéni szonda kezelő
könnyebbé teszi a PicoScope-
al való szonda, és érzékelő
kezelést

Részletes indítójelezési
feltételek beleértve az
impulzust, az ablakot, és a
logikai részt

A Tuljadonságok lap egy
pillanat alatt megjeleníti az
összes beállítást

Spektrum mód teljesen
optimalizált spektrum
elemzővel

Csatornánkénti aluláteresztő-
szűrő

Matematikai csatornák a
bemeneti csatornák
matematikai funkcióinak
elkészítéséhez

Referencia hullámformák a
bemeneti csatornák
másolatainak eltárolásához

Tetszőleges hullámforma
tervező az oszcilloszkópok
részére, beépített tetszőleges
hullámforma generátorral

Gyors indítójelezési mód a
hullámforma sorozat
minimális holtidővel való
rögzítéséhez

A Windows Explorer
integrátor a fájlokat kép
formájában mutatja meg, és
konvertálja át azokat másik
formátumokba

Parancs-sor opciók a fájlok
konvertálásához

A Nagyítás áttekintés gyors
beállítást kínál a
hullámforma bármely
részének nagyításához

Soros dekódolás az RS232-

höz, az I2C-hez, és a további
formátumokhoz, valós időben

A Maszk határérték tesztelés
mutatni fogja, ha egy jel a
határokon kívülre megy

Puffer navigátor a
hullámforma pufferben
történő kereséshez

A Riasztók figyelmeztetni
fogják, ha egy meghatározott
esemény be fog következni
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3 Bevezetés
A PicoScope 6 egy átfogó szoftver alkalmazás a Pico Technology Oszcilloszkópjaihoz.
A PicoScope hardver eszköz arra használatos, hogy oszcilloszkópot, és spektrum
elemzőt hozzon létre az Ön számítógépén.

A PicoScope 6 támogatja azokat a készüléket, amelyek a Készülék tulajdonság
táblázat -ban kerültek felsorolásra. Ez bármely Windows XP SP3-al rendelkező
számítógépen fut, a Windows 8 segítségével. (A további ajánlásokhoz lásd a Rendszer
követelmény -eket.)

Hogyan használja a PicoScope 6-ot

Első lépések: lásd a PicoScope első alakalommal való használatát, és a PicoScope
Jellemzőket.
A további információkhoz: lásd a Menük és az Eszköztárak-at a Referencia részben.
A lépésenkénti oktatási segédlethez, lásd a "Hogyan" részt.

3.1 Jogi nyilatkozat
A licenc terjedelme. Az anyag, ebben a kiadásban licenszelésre kerül, nem eladásra.
A Pico Technology Limited ('Pico') azon személyt ruházza fel a licensszel, aki ezt a
szoftvert telepíti, a lent listázott feltételek szerint.

Hozzáférés. A licensz kapója belegyezik abba, hogy ezt a szoftvert csak olyan
személyek használják, akik ezen feltételeket ismerik.

Használat. A szoftver ebben a kiadásban csak a Pico termékekkel, vagy pedig a Pico
termékekkel gyűjtött adatokkal együtt kerül felhasználásra.

Szerzői jog. A Pico igényt tart, és fenntartja a jogokat az ezen kiadással kapcsolatos
összes anyagra (szoftver, dokumentum, stb.). 

Felelősség. A Pico, és annak képviselői nem felelősek semminemű kárért, vagy
sérülésért, az akárhogyan is kötődik, kapcsolódik a Pico Technology eszközéhez, vagy
szoftveréhez, ezzel kapcsolatos kivételt csak a jogszabály biztosít.

Az alkalmazás célja. A két alkalmazás nem ugyanaz, így a Pico nem tudja
garantálni, hogy az eszközük, vagy a szoftverük megfelel az adott alkalmazásnak. Ez
ezáltal a felhasználó felelőssége, hogy biztosítsa, a megfelelő felhasználói alkalmazást.

Kritikus alkalmazások hiánya. Ha a szoftver fut a számítógépen, és ezzel együtt
más szoftver termékek is futnak rajta, akkor lehetséges, hogy ezek a termékek
összeütközésbe kerülnek egymással, ezen licensz kizárólagos ‚kritikus-küldetés‘
alkalmazásokhoz való, például élet-mentő rendszerek.

Vírusok. Ezen szoftver folyamatosan vírus ellenőrzést végez a termelés során. Viszont
a felhasználó feladata a szoftver virusok ellenőrzése, ha a szoftver egyszer más
telepítésre került.

Támogatás. A szoftver minden esetben hiba-mentesen működik, de amennyiben nem
elégedett ezen szoftver teljesítményével, akkor kérem lépjen kapcsolatba a műszaki
terméktámogató részlegünkkel.

3.2 Frissítések
Ingyenes frissítéseket kínálunk a www.picotech.com weboldalunkon. Fenntartjuk a
jogot, hogy a fizikai média frissítése, vagy cseréje miatt pénzt számoljunk fel.

http://www.picotech.com
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3.3 Védjegyek
A Windows a Microsoft Cég regisztrált védjegye. A Pico Technology, a PicoScope és a
PicoLog nemzetközileg regisztrált védjegyek.

3.4 Hogyan használja ezt a kézikönyvet
Ha ezen kézikönyv olvasásához PDF nézegetőt használ, akkor úgy lapozgathajta a
kézikönyvet a Vissza és Előre gombokkal a nézegetőben, mintha az egy könyv lenne.
Ezeknek a gomboknak valahogy így kell kinézniük:

 vagy Vissza:

 vagy Előre

Ki is nyomtathatja a teljes kézikönyvet a számítógép nélküli olvasáshoz. Keressen egy 
Nyomtatás gombot, amely ehhez hasonló:

Nyomtatás

A PicoScope megismeréséhez azt ajánljuk, hogy ezekkel a témakörökkel kezdjen:

PicoScope első alkalommal való használatal
Az oszcilloszkóp-ra vonatkozó alapismeretek
A PC Oszcilloszkópra vonatkozó alapismeretek
PicoScope alapismeretek

3.5 Rendszer követelmények
A PicoScope megfelelő működésének biztosítása érdekében, a Windows operációs
rendszert a számítógépen legalább a minimális rendszer követelményekkel kell
futtatni, ezért a verziónak meg kell felelnie a következő táblázatban felsoroltak
valamelyikével. Az oszcilloszkóp teljesítménye annál jobb lesz, minél erősebb
számítógépet alkalmaz, valamint előnyös a több-magos processzorok használata is.

Elem Minimális követelmények Ajánlott specifikáció

Operációs rendszer Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7
vagy Windows 8

32-bites, vagy 64-bites kiadás
Nem Windows RT

Processzor 300 MHz 1 GHz-es

Memória 256 MB 512 MB

Szabad tárhely* 1 GB 2 GB

Portok USB 2.0 port

USB 2.0 port
(USB 2.0 oszcilloszkópok)

USB 3.0 port
(USB 3.0 oszcilloszkópok)

* A PicoScope szoftver nem használja a táblázatban megadott teljes merevlemez-
terület. A szabad lemezterület a Windows hatékony futtatásához szükséges.
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4 A PicoScope első alkalommal való haszánlata
A PicoScope-ot úgy terveztük, hogy a lehető legkönnyebb legyen a használata, még
azok számára is, akik még sohasem találkoztak oszcilloszkópokkal. Ha követi a lent
felsorolt bemutató lépéseket, akkor a PicoScope-ot röviidesen szakértői módon fogja
tudni használni. 

1.

Telepítse a szoftvert. Tegye be a CD-ROM-ot, amely tartalmazza a
szkóp eszközt, majd kattintson a "Szoftver Telepítése"
hivatkozáson, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2.

Csatlakoztassa a szkóp eszközéhez.. A Windows fel fogja ismerni,
és előkészíti a számítógépét az azzal való munkavégzésre. Várjon
amíg a Windows jelzi, hogy az eszköz kész a használatra.

3.
Kattintson a Windows asztalon lévő PicoScope ikonra.

4.

A PicoScope felismeri a szkóp eszközt, és előkészíti a hullámforma
megjelenítését. A zöld Indítás gomb kiemelésre kerül, ezzel
jelezve, hogy a PicoScope kész a használatra.

5.

Csatlakoztasson egy jelet az egyik szkóp eszköz bementi
csatornájára, és tekintse meg az első hullámformát! Ahhoz, hogy
többet tudjon meg a PicoScope használatáról, akkor kérem olvassa
el a PicoScope Bevezető részt.

Problémák?

A segítség kéznél van! A műszaki terméktámogatóink mindig készen várják, hogy
munkaidő alatt megválaszolják a telefon hívásaikat (lásd a Kapcsolatfelvétel részt).
Más esetben üzenetet hagyhat a terméktámogató fórumonkon vagy email-t is küldhet.

http://www.picotech.com/support/
mailto:support@picotech.com
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5 PicoScope és oszcilloszkóp alapismeretek
Ezen fejezet elmagyarázza az alapvető elveket, amelyeket tudnia kell, mielőtt a
PicoScope szoftverrel elkezdene dolgozni. Amennyiben már korábban használt
oszcilloszkópot, úgy ezek az eszmék ismerősek lehetnek az Ön számára. Ekkor
kihagyhatja az Oszcilloszkóp alapismeretek részt, és mehet egyenesen a PicoScope
berendezés-specifikus információira. Amennyiben még nem találkozott
oszcilloszkópokkal, akkor kérem legalább pár percet szenteljen az Oszcilloszkóp
alapismeretek és a PicoScope alapismeretek részekre.

5.1 Oszcilloszkóp alapismeretek
Az oszcilloszkóp egy mérő berendezés, amely grafikont mutat a feszült-idő
függvényében. Például az alábbi kép egy tipikus oszcilloszkóp képet mutat,
amennyiben különböző feszültség van csatlakoztatva a bementi csatornák egyikére. 

Az oszcilloszkóp kijelzőjét mindig balról jobbra kell leolvasni. A jel feszültség-idő
jellemzői vonalként kerülnek megrajzolásra, amelyet nyomnakneveznek. Ebben a
példában a nyom kék, és az A ponttal kezdődik. Amennyiben ezen pont bal oldalát
tekinti, ott láthatja a "0.0" a feszültség tengelyen, mely tájékoztatja Önt arról, hogy a
feszültség 0.0 V (Volt). Amennyiben az A, pont alá néz, ott másik "0.0" számot fog
látni, amely az időt jelzi az idő tengelyen, jelen esetben 0.0 ms (milliszekundum)
ebben a pontban.

A Bpontban, 0.25 milliszekundummal később, a feszültség a 0.8 Volt-os pozitív
csúcsértékre emelkedett. A Cpontban, 0.75 milliszekundummal az indulás után a
feszültség a -0.8 Volt-os negatív csúcsra esett vissza. 1 miliszekundum után a
feszültség visszatért 0.0 Voltra, és egy új ciklus kezdődött el. Ezt a fajta jelet szinusz-
hullámnak nevezik, és a jel típusok korlátlan tartományának egyike, melyekkel
találkozhat.

A legtöbb oszcilloszkóp lehetővé teszi a kijelző vízsizntes, és függőleges léptékeinek
beállítását. A függőleges léptéket feszültség tartománynak hívják (ebben a
példában a legkisebb lehetséges, de még léptékezhető egységben van, miliamperben).
A vízszintes léptéket időalapnak hívják, és a mérés időegységekben történik - ebben
a példában, a másodperc ezredrészében.
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5.2 PC Oszcilloszkóp alapismeretek
A PC Oszcilloszkóp egy mérőműszer, amely hardver szkóp eszközből, és a PC-n
futtatható oszcilloszkóp programból áll. Az Oszcilloszkópok eredetileg önálló műszerek
voltak jel feldolgozás, vagy mérési képességek nélkül, valamint az adattárolás csak
drága tartozékként volt elérhető. Később az oszcilloszkópok elkezdték használni az új
digitális technológiát, bevezetve ezzel több funkciót, de továbbra is megmaradtak
nagymértékben specializált, és drága eszközöknek. A PC Oszcilloszkópok a legújabb
lépések közé tartoznak az oszcilloszkópok fejlődésében, a Pico Technology szkóp
készülékek mérési ereje kombinálásra került a már az asztalon lévő PC kényelmével.

+ =
PC szkóp eszköz PC Oszcilloszkóp

5.3 PicoScope alapismeretek
A PicoSco egy egyszerű képet tud készíteni, mint ahogy az például az Oszcilloszkóp
alapismeretek fejezetben van, viszont van számos összetett tulajdonsága is. A lenti
pillanatkép a PicoScope ablakot mutatja. Hogy többet tudjon meg, ahhoz kattintson rá
bármely aláhúzott címkére. Ezen fontos fogalmak magyarázatához, lásd a PicoScope
ablakot.

Megjegyzés: További gombok is megjelenhetnek a PicoScope fő ablakában, a
csatlakoztatott oszcilloszkóp képességeitől, és a PicoScope programban alkalmazott
beállításoktól függően.
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5.3.1 Rögzítési módok

A PicoScope három rögzítési módban tud működni: szkóp mód, spektrum módés
folyamatos mód. A mód a gombokkal kerül kiválasztásra a Rögzítés Beállítása
Eszköztárban.

Aszkóp módban, a PicoScope megjeleníti a fő szkóp nézetet, optimalizálja annak
beállításait a PC Oszcilloszkópként való használathoz, és lehetővé teszi a rögzítési
idő közvetlen beállítását. Még ekkor is megjeleníthet egy, vagy több másodlagos
spektrum nézetet.

A spektrum módban, a PicoScope megjeleníti a fő spektrum nézetet, optimalizája
annak beállításait a színkép elemzéshez, és lehetővé teszi a frekvencia tartomány
közvetlen beállítását, az említett spektrum elemzőhöz képest. Még ekkor is
megjeleníthet egy, vagy több másodlagos szkóp nézetet.

Az állandó módban, a PicoScope egy egyedi, módosított szkóp nézetet jelenít
meg, amelynél a régi hullámformák a kijelzőn maradnak, de csak halvány
szinekkel, miközben az új hullámformák világosabb szinekkel kerülnek
megrajzolásra. Lásd még: Hogyan található meg állandó módban a zavaró jel és az
Állandó Mód Beállítás párbeszédablak.

Amennyiben Ön hullámformákat, és beállításokat ment el, a PicoScope csak az
aktuálisan használt módban lévő adatokat menti el. Ha mindkét rögzítési módban
szeretne beállításokat elmenteni, akkor át kell kapcsolnia másik módra, és ismét el
kell mentenie a beállításait.

Lásd még: Hogyan tudnak a rögzítési módok a nézetekkel együttdolgozni?
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5.3.2 Hogyan dolgoznak a rögzítési módok együtt a nézetekkel?

A rögzítési mód adja meg a PicoScope részére, hogy Önt főként a nézet hullámformái
(szkóp mód) vagy pedig a frekvencia kirajzolás érdekli-e jobban (spektrum mód). Ha
kiválaszt egy rögzítési módot, akkor a PicoScope beállítja megfelelően a hardvert, és
ezt követően megmutatja Önnek a nézetet amely megfelel a rögzítési módnak (egy
szkóp nézet, amennyiben szkóp, vagy folyamatos módot választ ki, vagy egy spektrum
nézet, ha spektrum módot választ ki). Ezen rész többi része a folyamatos módban nem
használható, amely csak egy egyedi nézetet engedélyez.

Ha a PicoScope egyszer már megmutatta az első nézetet, akkor amennyiben szeretné
további szkóp, vagy spektrum nézeteket adhat hozzá, függetlenül attól, hogy a
rögzítési módban van-e. Amennyiben szeretné hozzáadhat, és eltávolíthat számos
külön nézetet, mindaddig, amíg egy nézet a rögzítési módban megmarad.

 A példa mutatja, hogy hogyan választhatja ki a rögzítési módot, és nyithatja meg a
PicoScope-ban további nézeteket. Felső: folyamatos mód (csak egy nézet). Középső:

szkóp mód. Lenti: spektrum mód.

Ha egy másodlagos nézet típust használ (egy spektrum nézet a szkóp módban, vagy
egy szkóp nézet a spektrum módban), akkor a vízszintesen tömörített adatokat
tekintheti meg, mintsem az elsődleges nézeten megjelenítve őket, rendes formában.
Ezt a nagyító eszközökkel oldhatja meg.
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5.4 PicoScope ablak
A PicoScope ablak mutatja az adattömböket, amelyek a szkóp kézülékről
származnak. Ha először nyitja meg a PicoScope-ot, azt egy szkóp nézetet tartalmaz,
de hozzáadhat további nézeteket is a Nézetek menüben történő Nézet hozzáadása
gombon való kattintással. A lenti pillanatkép a PicoScope ablak összes fő tulajdonságát
mutatja. A további információkért kattintson az aláhúzott címkéken.

Rendezze el a nézeteket a PicoScope ablakon belül

Ha aPicoScope ablakegynél több nézetet tartalmaz, akkor a PicoScope rácsszerűen
rendezi el őket. Ez az elrendezés automatikus, de amennyiben szeretné testre
szabhatja ezt is. Az egyes téglalap alakú területeket a rácson leképezésnek nevezik.
Egy nézetet áthelyezhet másik leképezésbe, annak nézetablakának áthúzásával
(mutasd), de nem helyezheti azt a PicoScope ablakon kívülre. Egynél több nézetet is
elhelyezhet a leképezésbe, egy nézet áthúzásával, és másikra való helyezésével.

A további opciókhoz kattintson jobb gombbal a nézeten a Nézet menü megkapásához,
vagy válassza ki a Nézetet a Menü sorból, majd pedig válasszon ki egy menü opciót a
nézetek elrendezésből.
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5.5 Szkóp nézet
A szkóp nézet megmutatja a szkópról rögzítésre kerülő adatokat, melyeket egy
grafikonon jelenít meg az amplitúdó, és az idő függvényében. (A további részletekért
lásd az Oszcilloszkóp alapjai részt.) A PicoScope egy egyedi nézetet nyit meg, de
további nézeteket is hozzáadhat a nézetek menü használatával. A hagyományos
oszcilloszkóp képernyőjéhez hasonlóan a szkóp nézet egy, vagy több hullámformát
jelenít meg egy közös vízszintes idő tengellyel, a jel szint egy, vagy több függőleges
tengelyen kerül bemutatásra. Az egyes nézeteknek annyi hullámformájuk lehet, ahány
csatornája van a szkóp berendezésnek. A további jellemzők megismeréséhez
kattintson a lenti cimkék valamelyikére.

A szkóp nézetek a módtól függetlenül elérhetőek - szkóp mód vagy spektrum mód -
aktív módban.
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5.6 MSO nézet
Alkalmazási
terület:

vegyes jelű oszcilloszkópok (csak MSO-knál)

Az MSO nézet a vegyes analóg, és a digitális adatokat is mutatja azonos időalapon. 

Digitális bemenetek gomb: Digitális nézet kapcsolók a be és a kikapcsoláshoz, és
a Digitális Beállítás párbeszédablak
megnyitásához.

Analóg nézet: Az analóg csatornákat mutatja. Hasonló a szabványos
szkóp nézet-hez.

Digitális nézet: Digitális csatornák és csoportokat jelenít meg. Lásd a
digitális nézetet.

Osztó: Húzza felfelé és lefelé a partíciós analóg, és digitális
részek közötti mozgatásához.
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5.6.1 Digitális nézet

Helyszín: MSO-nézet

Megjegyzés 1: Kattinthat jobb gombbal a digitális nézet-en a Digitális
Szövegtartalom Menü kinyitásához.

Megjegyzés 2: Amennyiben szükség van rá, és a digitális nézet nem látható, akkor
ellenőrizze, hogy az (a) Digitális Bemenetek gomb aktiválva van-e, és hogy (b) a
Digitális Beállítás párbeszédablakban legalább egy digitális csatorna ki van-e
választva

Digitális csatorna: Abban a sorrendben kerül megjelenítésre, amelyben a Digitális
Beállítási párbeszédpanel-ben megjelenítésre kerül, ahol is
átnevezhetőek.

Digitális csoport: A csoportok a Digitális Beállítás párbeszédablak-ban
kerülnek elkészítésre, és elnevezésre. A digitális nézet -
ben kinyithatja, és összecsukhatja őket,  valamint a 
gombokkal.
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5.6.2 Digitális szövegtartalom menü

Hely: kattintson a jobb gombbal a digitális nézet-en

lnézet: Analóg: Analóg szkóp nézet mutatása, vagy elrejtése.
Digitális: digitális szkóp nézet mutatása, vagy elrejtése.
A Nézetek menüből is elérhetőek.

Formátum: A numerikus formátum, amelyen a csoport értékek 
digitális szkóp nézetben kerülnek kijelzésre.

Alakzati
Csoportok:

Értékek szerinti: Alakzati csoportok átmenetekkel, csak
ott ahol az érték változik:

Idő szerinti: Alakzati csoportok átmenetekkel, a helyek
időben történő elosztása, mintavételezési periódusonként
egyszer. Általában bele kell nagyítania az egyedi
átmenetek megtekintéséhez:

Szint szerinti: Analóg szintenkénti alakzati csoportok,
amelyek a digitális adatokból származnak:
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5.7 XY nézet
Egy XY nézet a legegyszerűbb formája annak, hogy egy csatorna grafikonja a többi
függvényében kirajzolásra kerüljön. Az XY mód hasznos a periódikus jelek, (Lissajous
görbék használata) és az I-V közötti (áram-feszültség) elektronikus részegységek
kirajzolásához.

A fenti példában két különböző periódikus jel került két bementi csatornára
betáplálásra. A kirajzolt görbe sima vonalai nagyjából, vagy pontosan szinusz
hullámokat képeznek. A kirajzolt három hurok mutatja, hogy a B csatornának
háromszor nagyobb a frekvenciája az A csatornához képest. El kell, hogy mondjuk
hogy ez az arány nem pontosan háromszoros, mivel a görbe nyomvonala lassanként
elfordul, habár ezt a statikus képen nem fogja látni. Minthogy az XY nézetnek nincs idő
tengelye, így nem tudunk semmit a jelek abszolút frekvenciájáról. A frekvencia
megméréséhez meg kell nyitnunk a Szkóp nézetet.

XY nézet létrehozása

Az XY nézet elkészítésének két módja van.

Használja a Nézet hozzáadása > XY parancsot a Nézetek menüben. Ez a
PicoScope ablakban egy új nézetet ad hozzá, az eredeti szkóp vagy spektrum nézet,
vagy nézetek módosítása nélkül.. Automatikusan kiválasztja a két legmegfelelőbb
csatornát az X és az Y tengelyek elhelyezéséhez.. Tetszés szerint módosíthatja az X
tengely csatorna kiosztását, az X-tengely parancs használatával (lásd lent).

Használja azX-tengely parancsot a Nézetek menün. Ez átkonvertálja az aktuális
szkóp nézetet XY nézetté Fenntartja a meglévő Y tengelyeket, és lehetővé teszi az
Ön számára, hogy az X tengelyhez bármilyen csatornát kiválasszon. Ezzel a
módszerrel még matematikai csatornát vagy egy referencia hullámformát is
kijelölhet az X tengelyhez.
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5.8 Az indítójel jelző
Az indítójel jelző megmutatja az indítójelezési pont szintjét, és időzítését.

A jelző magassága a függőleges tengelyen az indítójelezés beállított szintjét mutatja,
és annak helyzetét az idő tengelyen, annak megjelenésének időpontjában.

Mozgathatja az indítójel jelzőt az egérrel való vonszolással, vagy a sokkal pontosabb
szabályozáshoz használja az Indítójelezés eszköztár gombot.

Az indítójel jelző további formái

Ha a szkóp nézet nagyításra, és csúsztatásra kerül, úgy hogy az indítójel pont a
képernyőn kívülre kerül, akkor a képernyőn kívüli indítójel jelző (lásd fenn) a rácsháló
oldalán jelenik meg, és ott jelzi az indítójel szintjét.

Az utólagos indítójel késleltetési módban az indítójel jelző ideiglenesen felváltásra
kerül egy utólagos-indítójel nyíllal, miközben az utólagos-indítójel késleltetés
beállításra kerül.

Ha részletes indítójel típusok vannak használatban, akkor az indítójel jelző ablak
jelzővé változik, mely az indítójel küszöb alsó, és felső határértékét is mutatja.

A további információkért lásd az Indítójel időzítése részt.
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5.9 Utólagos-indítójel nyíl
Az utólagos-indítójel nyíl az indítójel jelölő módosított formája, amely ideiglenesen
jelenik meg a szkóp nézeten, miközben Ön beállítja az utólagos-indítójel késleltetést,
vagy az indítójel jelölőt húzza át az utólagos-indítójel késleltetés áthúzása után. (Mi az
utólagos-indítójel késleltetés?)

A nyíl bal-kéz felöli vége mutatja az indítójelezési pontot,
mely az időtengelyen nullához van beállítva. Ha a szkóp
nézeten kívüli dőtengely nullára került beállításra, akkor
az utólagos-indítójel nyíl bal-kéz felöli oldalán ez jelenik
meg:

A nyíl jobb-kéz felöli oldala (ideiglenesen felcseréli az indítójel jelzőt) mutatja az
indítójel referencia pontját.

Használja az Indítójelezési eszköztár gombokat az utólagos-indítójel késleltetés
beállításához.
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5.10 Spektrum nézet
Egy spektrum nézet egy adat nézet a szkóp eszközről nézve. A spektrum egy jel
szint grafikon, amely a függőleges tengelyen kerül kirajzolásra a vízszintes tengelyen
lévő frekvencia függvényében. A PicoScope egy szkóp nézetet nyit meg, de
hozzáadhat egy spektrum nézetet is a nézetek menü használatával. A hagyományos
spektrum elemző képernyőjéhez hasonlóan, egy spektrum nézet jelenik meg, amely
egy, vagy több színképet mutat meg a közös frekvencia tengely segítségével. Az egyes
nézeteknek annyi színképük lehet, ahány csatornája van a szkóp berendezésnek. A
további jellemzők megismeréséhez kattintson a lenti cimkék valamelyikére.

 

A szkóp nézetben, a spektrum nézethez képest eltérően, az adatok nem fogja körbe
semminemű tartományi korlát, amely a függőleges tengelyen kerülne megjelenítésre,
így használhat tengely léptékezést, vagy kivágást a további adatok megjelenítéséhez.
A függőleges tengely címkék nem szolgáltatnak adatokat a ‚hasznos tartományon‘
kívül, csak a határolók fognak a tartományok kívül is működni.

A spektrum nézetek a módtól függetlenül is elérhetőek - Szkóp Mód vagy a Spektrum
Mód - az aktív.

További információért lásd: A hogyan kell beállítani a spektrum nézetet és a
Spektrum Opciók párbeszédablakot.
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5.11 Folyamatos mód
A Folyamatos mód összetett hullámformákat tesz rá ugyanarra a nézetre, a
gyakoribb adatok, vagy az újabb hullámformák rajzolása világosabb színekkel történik,
mint a régieké. Ez hasznos a hibák megtalálásához, amennyiben meg kell keresnie egy
ritka hiba eseményt a normálisan ismétlődő esemény sorok között.

A folyamatos mód engedélyezéséhez kattintson a Folyamatos Mód gombon  a
Rögzítés Beállítása eszköztáron. A folyamatos mód opciókkal állítsa be az
alapértelmezett értéküket, ekkor a képernypn így fog kinézni:

A színek jelzik az adatok gyakoriságát. A piros a legmagasabb-frekvencia adatokhoz
használatos, a sárga a közbenső frekvenciákhoz, és a kék pedig a legkisebb frekvencia
adatokhoz. A fenti példában a hullámforma az idő nagy részében a piros mezőben van,
de a zajok ideiglenesen áttérítik a kék és a sárga területekre is. Ezek alapértelmezett
színek, de meg tudja változtatni őket a Folyamatos Opciók párbeszédablak
használatával.

Ez a példa a folyamatos mód legalapvetőbb formáját mutatja be. Lásd a Folyamatos
Opciók párbeszédablakot a kijelző alkalmazásokhoz való módósításához, valamint
azt Hogy hogyan találhat meg egy hibát a folyamatos módban a kidolgozott példában.
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5.12 Mérési táblázat
A mérési táblázat kkijelzi az automatikus mérések eredményeit. Az egyes
nézeteknek saját táblázatuk van, melyhez hozzá tudja adni, törölni tudja, és
szerkeszteni is tudja ezen táblázat méreteit.

Mérési táblázat oszlopai

Név A mérés nevet, amelyet a Mérés Hozzáadása vagy a Mérés
Szerkesztése párbeszédablakból választhat ki. Az "F" a név után azt
jelzi, hogy statisztikai szempontból ezen mérés szűrésre került.

Táv A hullámforma, vagy a spektrum azon része, amelyet meg akar mérni.
Az egész 'Nyomkövetés' alapértelmezett.

Érték A mérés valódi értéke az utolsó rögzítéstől számítva

Min A mérés minimális értéke a mérés megkezdésétől számítva

Max A mérés maximális értéke a mérés megkezdésétől számítva

Átlag A számítás jelenti a méréseket az utolsó n rögzítéstől kezdve, ahol n a
Beállítások párbeszédablak Általános oldalán kerül megadásra

σ A mérések szabványos szórása az utolsón rögzítéstől kezdve, ahol n a
Beállítások párbeszédablak Általános oldalán kerül megadásra

Rögzítés
számlálás

A rögzítések száma, ami alapján a fenti statisztika elkészítésre került. Ez
0-nál kezdődik, amennyiben az indítójelezés engedélyezve van, és a 
Beállítások párbeszédablak Általános oldalán kerül megadásra a
rögzítések száma.

Mérések hozzáadása, szerkesztése, vagy törlése

Lásd: Mérések eszköztár.

Mérési oszlop szélesség módosítása

Először is győződjön meg róla, hogy az automatikus oszlop
szélesség opció nem érhető el a Mérések menüben.
Amennyiben szükséges, akkor a bekapcsoláshoz kattintson az
opcióra. Ezután húzza a függőleges elválasztót az oszlop
fejlécek között, az oszlopok átméretezéséhez, ahogy az
szemben is látható.

 

Módosítja a statisztika frissítési gyakoriságát

A statisztika (Min, Max, Átlag, Szabványos szórás) a rögzítések számán alapszik a
Rögzítés Számláló oszlopban. Módosíthatja a maximális rögzítés számlálást a
Rögzítés Méret szabályozással a Beállítások párbeszédablakban az Általános oldalon.
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5.13 Mutató helyi súgó
A mutató eszköz hegy egy négyzet, amely az egérmutató helyén a vízszintes, és a
függőleges tengely értékeket mutatja. Ideiglenesen láthatóvá válik, ha a Nézet
hátterére rákattint. 

Mutató eszköz hegy a szkóp nézetben
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5.14 Jel határolók
A jel határolók (néha kurzoroknaknevezik őket) segítenek megmérni a jelek
abszolút, és relatív szintjét a szkópon, az XY vagy a spektrum nézeten.

A fenti szkóp nézetben a két színezett mező, a függőleges tengely bal oldalán az A
csatornához tartozó húzó-megfogókként szerepelnek. Húzzon ezek közül egyet lefelé,
egészen annak végső helyzetéig, a fenti bal sarokban, és a jel határoló (egy
vízszintes szaggatott vonal) ki fog bővülni..

Akármikor, amikor egy, vagy több jel határoló van használatban, a határoló
jelmagyarázat meg fog jelenni. Ez a táblázat magába foglalja az összes jel határoló
értékét. Ha bezárja a határoló jelmagyarázatot a Bezár gombbal, akkor az összes
határoló törlésre kerül.

A jel határolók a spektrum és az XY nézeteken is működnek.

Határoló helyi súgó

Ha az egér kurzort az egyik határolóra teszi, akkor a PicoScope egy helyi súgót jeleníti
meg a határoló számával, és a határoló jelszintjével. Erre láthatfennt egy példát.
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5.15 Idő határolók
Az idő határolók mérik a szkóp nézeten az időt, vagy a frekvenciát a spektrum
nézeten.

A fenti szkóp nézetben két fehér négyzet van az idő tengelyen, amelyek az idő
határoló megfogókkal kezelhető. Ha ezeket áthúzza a bal alsó sarokból, jobbra,
akkor függőleges, idő határolók jelennek meg. A spektrum nézeten a határolók
hasonló módon működnek, de a határoló jelmagyarázat megmutatja azok vízszintes
helyzeteit frekvencia egységekben az idő helyett.

Határoló helyi súgó

Ha az egér kurzort az egyik határolóra teszi, akkor a PicoScope egy helyi súgót jeleníti
meg a határoló számával, és a határoló jelszintjével.

Határoló jelmagyarázat

A táblázat a határoló jelmagyarázat nézetének felső részén található. Ebben a
példában a táblázat azt mutatja, hogy 148.0 mikroszekundumnál az idő határoló
1 van, 349.0 mikroszekundumnál pedig a határoló 2, továbbá hogy a köztük lévő
különbség 201.0 mikroszekundum. Kattintson a Bezárás gombra a határoló
jelmagyarázaton, így az összes határoló törlésre kerül.

Frekvencia jelmagyarázat

A szkóp nézet jobb alsó sarkában lévő frekvencia jelmagyarázat 1/D, ahol D a két
időhatároló közötti különbséget mutatja. Ezen számítás pontossága függ az elhelyezett
határolók pontosságától. A periódikus jelek nagyobb pontosságához használjon 
frekvencia mérési funkciót, mely be van építve a PicoScopeba.
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5.16 Fázis határolók
Helyszín: Szkóp nézet

A fázis határolók segítenek megmérni a ciklikus hullámforma időzítését a szkóp
nézeten. Az indítójelezési ponthoz képesti mérés helyett az idő határolókat kell
használni, a fázis határolók az Ön által meghatározott idő intervallum kezdetétől, és
végétől végzik a méréseket. A mérések megjeleníthetőek fokokban, százalékban, vagy
a Határoló beállítások mezőben a felhasználó által kiválasztott egységben.

A fázis határolók használatához húzza a két fázis határoló mutatót a hullámformára,
azok inakítv helyzeteikből, ahogy az lent is látható:

Ha mind a két fázis vonalzót a megfelelő helyzetbe húzta, akkor a szkóp nézet így fog
kinézni (mindemellett két idő határolót is hozzáadunk, későbbiekben ismertetett okok
miatt):
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A fenti szkóp nézetben a két fázis határoló olyan helyzetbe lett húzva, ahol azok a
ciklus kezdetét, és végét jelzik. 

A 0° és a 360° alapértelmezett indítási, és fázis értékeit a lenti határolók mutatják,
melyek bármely egyéni értékkel is szerkeszthetőek. Például, ha egy négy-ütemű motor
mérési időzítésekor szokásos a 720°-os vég fázist, mint egy ciklus megjelentieni,
amely két forgattyústengely forgást tartalmaz.

Határoló jelmagyarázat

A fázis határolók sokkal hatásosabbak, ha az idő határolókkal együtt kerülnek
használatra. Amennyiben mindkét határoló típus együtt kerül használatra, ahogy az
fennt látszik, akkor a határoló jelmagyarázat megadja a fázis egységekben, és az idő
egységekben az idő határolók helyzeteit. Ha két idő határoló is el van helyezve, akkor
a jelmagyarázat mutatja a köztük lévő fázis különbséget. A határoló jelmagyarázat
bezárása megszünteti az összes határolót, beleértve a fázis határolókat is.
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5.17 Határoló beállítások
Helyszín: Indítójelezés eszköztár

A Határoló beállítások négyzet lehetővé teszi az idő határolók és a fázis határolók
működésének szabályozását.

Fázis Burkoló Ha ez a négyzet ki van pipálva, akkor az idő határoló értékek a
tartományon kívül vannak, amelyek a fázis határolókkal kerülnek
beállításra, és amelyek a tartományt körbeburkolják. Például ha a
fázis határolók 0° és 360°között vannak beállítva, akkor az idő
határoló értéke a 360°-os jobbos fázis határolónál 0° lesz, a 0°-os
balos fázis határolónál pedig 359°lesz. Ha ez a négyzet nincs
kipipálva, akkor a határoló értékei nincs korlát beállítva.

Fázis Felosztás Ezen érték 1 fölé emelésével a két fázis határoló közötti érték
egyenlő részekre kerül felosztásra, egy meghatározott szám-
intervallumon belül. A fázis határolók közötti intervallumok
szaggatott vonalakkal kerülnek megjelölésre. A vonalak segítenek
értelmezni a komplex hullámformákat, úgy mint a négy-ütemű
motor vákuum nyomását, a beszívást, a kompressziót, a gyújtást,
és a kipufogást, vagy az egyenirányított AC hullámformát a
tápellátás kapcsoló módjában.

Fázis határolók 4 felosztással

Egységek Választhat a Fokok, a Százalék vagy az Egyéni között. Az
Egyéni lehetővé teszi a saját egység szimbólum, vagy név
megadását.
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5.18 Határoló jelmagyarázat
A határoló jelmagyarázat egy négyzet, amely az összes határoló helyzetét
megmutatja, amelyeket elhelyezett a nézet-en. Ez automatikusan megjelenik, amikor
egy határolót helyez el a nézeten:

Szerkesztés

Egy határoló helyzetét beállíthatja az első két oszlop bármely értékének

szerkesztésével. Beszúr egy görög µ -t (a mikro jele, az egy miliomodik x 10-6), ami az
'u' betűnek felel meg.

Határolók követése

Ha két határoló elhelyezésre kerül egy csatornán, akkor a Lezáró gomb  jelenik meg
a határoló mellett, a határoló jelmagyarázatában. Az ezen a gombon való kattintással
a két határoló követni fogja egymást : amennyiben az egyiket húzza, úgy a másik

követni fogja azt, megtartva a fixen beállított távolságot. A gomb megváltozik  ha a
határolók lezárásra kerülnek.

TIPP: Állítson be egy pár követő határolót, adott távolságra egymáshoz képest,
kattintson először a Lezárás gombon, majd szerkessze a két értéket a határoló
jelmagyarázatában, így a határolók a kívánt távolságra lesznek egymáshoz képest.

Fázis határolók

Ha a fázis határolók használatban vannak, akkor a határoló jelmagyarázat további
információkat is megmutat.

Lásd még: frekvencia jelmagyarázat.

5.19 Frekvencia jelmagyarázat

A frekvencia jelmagyarázat jelenik meg, ha kettő időhatárolót helyez el a szkóp
nézeten. Ez mutatja az 1/D-t, Hertz-ben(SI számrmaztatott mértékegység, mely
megfelel a másodpercenkénti ciklusoknak), ahol D a két határoló közötti idő
különbséget jelenti. Használhatja ezt a periódikus hullámforma frekvenciájának
becslésére, de sokkal pontosabb eredményeket fog kapni egy frekvencia mérés
elvégzésével, amely funkció a Mérések eszköztárban a Mérések hozzáadása
gombbal érhető el.

Az 1.666 kHz-es frekvenciákig a frekvencia jelmagyarázat a frekvenciát Percenkénti
Fordulatszámba adja meg (fordulat per perc). A Percenkénti Fordulatszám kijelzés
engedélyezhető, vagy letiltható a Beállítások > Opciók párbeszédablakban.



PicoScope és oszcilloszkóp alapismeretek28

Szerzői tulaj donj og © 2007–2016 Pico Technology Ltd. - Minden j og fenntartva (sokszorosítani TILOS).psw.hu r41

5.20 Tulajdonságok lap
Helyszín: Nézetek > Nézet Tulajdonságok

Cél: a PicoScope 6-on lévő beállítások összegzését mutatja

A Tulajdonságok lap a PicoScope ablak jobb-kéz felöli oldalán jelenik meg.

Nem. minták Rögzített minták száma.
Ez lehet, hogy kevesebb, mint ahogy
az a Maximális Minták szabályozásánál
megadásra került. A zárójelben lévő
szám, az interpolált minták száma,
amennyiben az interpoláció
engedélyezett.

Ablak. Az ablak funkció alkalmazásra
került az adatokra, a spektrum
számítógépes feldolgozása előtt. Ez a 
Spektrum opciók párbeszédablakban
van kiválasztva.

Idő kapu. A minták száma, melyet a
PicoScope használ a spektrum
számítógépes feldolgozásához, egyenlő
a bit szám kétszeresével. A minták
száma, amely idő intervallumként
került megadásra, idő kapunak hívnak.
Ezt a rögzítés kezdetétől mérik.

Felb-Növelés (felbontás növelés). A
bitek száma, beleértve a felbontás
növelést, a Csatorna Opciók
párbeszédablakban kerül kijelölésre.

Hatékony felb.. (hatékony
felbontás; csak a Rugalmas
Felbontású oszcilloszkópokhoz
használatos). A PicoScope
megpróbálja a Hardver Felbontásba
megadott értéket meghatározni, amely
a Rögzítés Beállítása eszköztárban
szabályozható, de a hardver néhány
feszültség tartománya alacsonyabb
hatékony felbontást eredményez. A
szkóp eszközhöz elérhető felbontás az
adatlapon van meghatározva.

Rögzítési arány. A másodpercenként
rögzített hullámformák száma. Csak a 
Folyamatos Módban látható.
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5.21 Egyéni szondák
A szonda egy jelátalakító, mérő eszköz, vagy további kiegészítő, amely a szkóp
eszköz-ének bemeneti csatornájára csatlakoztatásra kerül. PicoScope birtokol egy
épít--ban könyvtár közös szonda típusok, mint például az x 1 és x 10 feszültség
Szondák használt legtöbb oszcilloszkópok, de ha a szonda nem szerepel ezen a listán,
használhatja a párbeszédpanel egyéni Szondák egy új meghatározásához. Az egyéni
szondáknak az oszcilloszkóp kapacitásán belül bármilyen feszültség tartománya lehet,
megjeleníthet bármilyen egységeket, és lehet lineáris, vagy nem-lineáris
karakterisztikája is.

Az egyéni szonda meghatározások különösen hasznosak, amennyiben a szondák
kimenetét kivánja megjeleníteni volt mértékegységben, vagy lineáris, vagy nem-
lineáris korrekciókat kíván alkalmazni az adatokra.
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5.22 Matematikai csatornák
A matematikai csatorna egy, vagy több bemeneti jel matematikai függvénye. A
függvény lehet olyan egyszerű, mint az „A inverter“, helyettesítve azt az Inverter
gombbal, a.megfelelő oszcilloszkópon, vagy a tejes függvénnyel, amelyet definiált.
Megjeleníthető a szkóp, az XY vagy spektrum a bemeneti jelhez hasonló módon, és
mint egy bementi jelnek, ennek is van saját mérési tengelye, léptékezési és eltolási
gombja és meghatározott színe. A PicoScope 6 a legfontosabb funciókhoz, beleértve
az "A+B"-t (az A és a B csatornák összegzése) valamint "A-B"-t (az A és a B csatornák
különbsége) rendelkezik beépített matematikai csatorna készlettel.. Továbbá saját
függvényeket is definiálhat, az egyenlet szerkesztő-vel, vagy a terhelést előre, a
matematikai csatornákból meghatározó fájlokból.

A lenti kép egy három lépéses iránymutató a matematikai csatornák használatát
illetően.

1. Eszközök > Matematikai Csatornák parancs. Kattintson ide a Matematikai
Csatornák párbeszédablak megnyitásához, amely a fenti kép tetejének jobb
oldalán látható.

2. Matematikai Csatornák párbeszédablak. Ezek a listák az összes elérhető
matematikai csatornát tartalmazzák. A fent példában, csak a beépített függvények
kerültek lstázásra.

3. Matematikai csatorna. Ha egyszer engedélyezésre került, akkor a matematikai
csatorna megjelenik a kiválasztott szkóp vagy spektrum nézetben. Módosíthatja
annak léptékezését, és eltolását a többi csatornával együtt A fenti példában az új
matematikai csatorna (lent), mint A-B került definiálásra, azaz az A (felső) és a
B (középső) bementi csatornák közötti különbség.

Időnként láthat egy villogó figyelmeztető jelet -  -a matematika csatorna
tengelyének alján. Ez azt jelenti, hogy a csatorna nem jelenik meg, mert hiányzik a
bemeneti forrás. Ez például akkor következik be, ha engedélyezi az A+B függvényt,
miközben a B csatorna Ki állapotban van.
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5.23 Referencia hullámformák
Egy referencia hullámforma a bemeneti jel tárolt másolata. A nézeten való jobb-
kattintással el tud egyet készíteni, a Referencia Hullámformák paranccsal, majd
pedig a másolni kívánt csatorna kiválasztásával. Ugyanolyan módon jeleníthető meg a
szkóp, vagy a spektrum nézeten, mint ahogy egy bementi jel megjelenítése történik
annak mérési tengelyén, ahogy a léptékezés, az eltolás és a szín megadása történik. 

A Referencia Hullámformákkal kapcsolatos rovábbi beállításokhoz használja a 
Referencia Hullámformák párbeszédablakot, ahogy az lent látszik.

1. Referencia Hullámformák gomb. Kattintson ezen a Referencia Hullámformák
párbeszédablak megnyitásához, ahogy az a kép jobb oldalán fenn látszik.

2. Referencia Hullámformák párbeszédablak. Ez felsorolja az összes elérhető
bemeneti csatornát, és referencia hullámformákat. A fenti példában az A és a B
bemeneti csatornák be vannak kapcsolva, így azok az Elérhető részben jelennek
meg. A kezdetekkor a Könyvtár rész üres. 

3. Másolat gomb. Ha kiválaszt egy bemeneti csatornát, vagy referencia hullámformát
választ ki, és erre a gombra kattint, akkor a kiválasztott elem a Könyvtár részbe
kerül másolásra.

4. Könyvtár rész. Ez mutatja az összes referencia hullámformát. Minden egyes
rendelkezik egy jelölőnégyzettel, amellyel szabályozni lehet, hogy a hullámforma
megjelenjen-e a képernyőn, vagy ne.

5. Referencia-hullámforma. Ha egyszer engedélyezésre került, úgy a referencia
hullámforma megjelenik a kiválasztott szkóp vagy spektrum nézeten. Módosíthatja
annak léptékezését, és eltolását a többi csatornával együtt. A fenti példában az új
referencia hullámforma (lenti) lesz az Acsatorna másolata.

6. Tengely szabályozás gomb. Egy tengely léptékező párbeszédablakot nyit meg,
amely lehetővé teszi ezen hullámforma léptékezését, eltolását, és késleltetését.
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5.24 Soros dekódolás
Használhat PicoScope-ot az adatok soros buszról való dekódolásához. A hagyományos
busz elemzővel szemben a PicoScope lehetővé teszi a nagy-felbontású elektromos
hullámformák adatokkal egy időben történő megjelenítését. Az adatok a szkóp nézetbe
vannak integrálva, így nem szükséges új képernyő elrendezést megtanulni.

A soros dekódolás használata

1. Válassza ki az Eszközök > Soros dekódolásmenü parancsot.

2. Zárja be a Soros Dekódolás párbeszédablakot.

3. Válasszon ki egy adatot a Nézetben, vagy az ablakban, vagy mindkettőben való
megjelenítéshez.

4. Egyszerre dekódolhat többszörös csatornákat, egyidejűleg, különböző
formátumban.. Használja a Dekódoló táblázatot az "Ablakban" adat táblázat alatt
(ahogy az a fenti képen is látszik), így kiválaszthatja, hogy melyik adat csatorna
jelenik meg a táblázatban
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5.25 Maszk határolós teszt
A Maszk határolós teszt egy olyan eszköz, mely megmutatja mikor a hullámforma
vagy spektrum (értsd: jelszint nagysága a frekvencia függvényében) egy olyan
meghatározott területen kívűlre esik, amit maszk-nak nevezünk s amely kirajzolódott
a szkóp nézet-en vagy a spektrum nézet-en. A PicoScope képes a rögzített
hullámforma alapján automatikus maszk készítésre, vagy ön is készíthet/rajzolhat
kézileg. A maszk határolós teszt hasznos az időnkénti hibák felderítésében
(hibakereséskor), és a termékek tesztelése során a hibás egységek megkeresében.

Először menjen a PicoScope főmenüjére és válassza az Eszközök > Maszkok >
Maszkok hozzáadása-t. Ez megnyitja a Maszk Könyvtár párbeszédablakot. Ha
kiválaszt, betölt, vagy elkészít egy maszkot, akkor a szkóp nézeten a következő fog
megjelenni:

(A) Maszk Mutatja, hogy az engedélyezett terület (fehér) és a nem
engedélyezett terület pedig (kék). Kattintson jobb egér
gombbal a maszk területén, és válassza ki a Maszk
szerkesztése parancsot, amely a Maszk
szerkesztése párbeszédablak-ban található..
Módosíthatja a maszk színeit az Eszközök >
Beállítások > Színek párbeszád ablakkal; a Maszkok
menü-vel maszkokat adhat hozzá, távolíthat el,
valamint menthet el; a Nézetek > Maszkok menü-
jével maszkokat rejthet el, és jeleníthet meg.

(B) Hibás hullámformák ha a hullámformák a tiltott területre lépnek be, akkor ez
hibának számít. A hibát okozó hullámforma rész
kiemelésre kerül, és a rögzítés újraindításáig a kijelzőn
marad..

(C) Mérési táblázat Az aktuális szkóp indítás óta eltelt hibák számát a 
Mérési táblázat tartalmazza. Az Indítás/Megállítás
gomb-al törölheti a hiba számlálást a rögzítés
megállításával, és újraindításával.. A mérési táblázat 
további méréseket is kijelezhet, a maszk hiba
számlálással egyidejűleg.



PicoScope és oszcilloszkóp alapismeretek34

Szerzői tulaj donj og © 2007–2016 Pico Technology Ltd. - Minden j og fenntartva (sokszorosítani TILOS).psw.hu r41

5.26 Riasztások
A Riasztások olyan tevékenységek, amelyek a PicoScope-ba vannak programozva, és
amelyek bizonyos események megjelenésekor elvégzésre kerülnek. Használja az 
Eszközök > Riasztások parancsot, a Riasztások párbeszédpanel megnyitásához,
amely beállítja ezt a funkciót.

Az események, amelyek riasztást válthatnak ki:

Rögzítés - amikor az oszcilloszkóp rögzít egy teljes hullámformát, vagy hullámforma
tömböket.
Puffer tele van- amikor a hullámforma puffer tele lesz.
Maszk/ok hibája - amikor egy hullámforma a maszk határolási teszten nem felel
meg.

A PicoScope által végrehajtható műveletek a következők:

Hangjelzés
Hang lejátszása
Rögzítés leállítása
Rögzítés újraindítása
Végrehajtható állományok futtatása
Jelenlegi puffer elmentése
Összes puffer elmentése

A további részletekért lásd a Riasztások párbeszédpanelt.
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5.27 Puffer Navigátor
A PicoScope hullámforma puffer 10,000 hullámformát tud tárolni, az oszcilloszkópban
elérhető memória mennyiség arányában. A Puffer Navigátor segít Önnek a puffer
gyors végiggördítésében, a kívánt hullámforma megtaláláséhoz.

A kezdéshez kattintson a Puffer Navigátor  gombra a Puffer Navigációs
eszköztárban. Ez megnyitja a puffer Navigátor ablakot:

Kattintson egyen a látható hullámformák közül, a navigátor elejére hozáshoz, a jobb
ellenőrzés végett, vagy használja a szabályozókat:

Megjelenítendő
pufferek

Ha bármely csatornának van maszkja akkor, kiválaszthatja a
listáról a csatornát. A Puffer Navigátor ekkor csak azokat a
hullámformákat mutatja meg, amelyek a maszk vizsgálaton
nem feleltek meg.

 Indulás: Görgessen az 1-es számú hullámformához.

 Visszafelé: Görgessen a következő hullámformára a bal oldalon.

 Nagyítás: Módosítsa a hullámformák léptékét a Puffer Navigátor
nézetben. Három nagyítási szint van: 
Nagy: alapértelmezett nézet. Egy hullámforma kitölti az ablak
magasságát.
Közepes: egy közepes méretű hullámforma a kis hullámformák
sorai felett.
Kis: kis hullámformák rácsa. Kattintson a kép sorok tetején,
vagy alján a rácsozat fel, vagy lefelé történő görgetéséhez.

 Kicsinyítés:

 Előre: Görgesse a következő hullámformát jobbra.

 Vége:

A pufferben görgessen az utolsó hullámformára. (A
hullámformák száma függ az Eszközök > Beállítások >
Általános > Maximális Hullámformákban megadott
beállításoktól, és a csatlakoztatott szkóp típusától.)

Kattintson bárhol a fő PicoScope ablakon, a Puffer Navigátor ablak zárásához.
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6 Menük
A Menük kínálják a leggyorsabb módot arra, hogy a PicoScope fő jellemzőit
megkapja. A Menü sor mindig a PicoScope ablakának felső részénél helyezkedik el, az
ablak címsora alatt. Bármely menü elemre rákattinthat, vagy lenyomhatja az Alt
gombot, majd a nyíl gombbal tud a menüben navigálni, vagy lenyomhatja az Alt
gombot a menü elemek egyik aláhúzott betűje után.

A menüsor elemek listája attól az ablaktól függ, amelyet a PicoScope-on megnyit.
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6.1 Fájl menü
Helyszín: Menü sor > Fájl

Cél: hozzáférést biztosít a fájl bementi, és kimeneti műveleteihez

 

Készülék csatlakoztatása. Ez a parancs csak akkor jelenik meg, ha szkóp
eszköz nincs csatlakoztatva. Egy Eszköz Csatlakoztatás párbeszédablakot
nyit meg, mely lehetővé teszi a használni kívánt szkóp eszköz kiválasztását.

Megnyitás. Lehetővé teszi az Ön által megnyitni kívánt fájl kiválasztását. A
PicoScope megnyithatja a .psdata és .psd fájlokat, amelyek mindkét

hullámforma adat, és szkóp készülék beállításait tartalmazzák, továbbá
megnyithatja a.pssettings és .pss fájlokat, melyek csak szkóp készülék

beállításokat tartalmaznak. Létrehozhat saját fájlokat a Mentés és a Mentés
Másként... parancsokkal, a lentiekben leírtak szerint. Ha a fájl egy másik
szkóp eszköz használatakor került lementésre, nem a jelenleg csatlakoztatott
során, akkor a PicoScope mentett beállításait módosítani kell, hogy az
megfeleljen a jelenlegi készüléknek.

Tipp: Használja a Lapozás Fel és a Lapozás Le gombokat, az összes
hullámforma fájl ugyanabba a könyvtárba történő betöltéséhez.

Mentés. Az összes hullámforma elmentése a címsorban megjelenő fájlnév
használatával. Ha még nem adott meg egyetlen fájlnevet sem, akkor a 
Mentés Másként párbeszédablak megnyitásával azonnal meg kell egyet
adnia.

Mentés Másként. Megnyitja a Mentés Másként párbeszédablakot, amely
lehetővé teszi a beállítások, a hullámformák, az egyéni szondák, és a
matematikai csatornák, az összes nézet számára való, különböző formátumú
elmentését. Csak a jelenleg használatos módhoz kerülnek a hullámformák
(Szkóp Mód vagy Spectrum Mód) elmentésre.

A folyamatos módban, ez a parancs, mint aFolyamatos Módban való
mentés jelentkezik, és csak adatok menthetőek el ebben a móódban.

Indítási Beállítások. Megnyitja az Indítási Beállítások menüt.

Nyomtatás Előnézet. Megnytja a Nyomtatási Előnézet ablakot, amelyen
láthaja, hogy hány munkalap kerül kinyomtatásra, ha kiválasztja a 
Nyomtatás parancsot.
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Nyomtatás. Egy szabványos Windows Nyomtatási párbeszédablakot nyit
meg, amely lehetővé teszi a nyomtató, a nyomtatási beállítások, és a
kiválasztott nézet nyomtatásának megadását.

Legutóbbi fájlok. A legutóbb megnyitott, vagy elmentett fájlok listája. Ezen
lista automatikusan kerül megszerkesztésre, de ki is törölheti azt a Fájl
oldalon lévő Beállítások párbeszédablakkal.

Kilépés. PicoScope bezárása az adatok elmentése nélkül.

6.1.1 Mentés Másként párbeszédablak

Helyszín: Fájl > Az Összes Hullámforma Mentése Mint vagy Jelenlegi
Hullámformák Mentése Mint

Cél: lehetővé teszi a hullámformái, és beállításai elmentését (beleértve az
egyéni szondákat, és az aktív matematikai csatornákat) a különböző
formátumú fájlokba

Írja be a kiválasztott fájl nevét a Fájl neve mezőbe, majd pedig válasszon ki egy fájl
formátumot a Mentés típusként mezőbe. A következő formában menthet el
adatokat:

Adat fájlok (.psdata) A jelenlegi szkóp eszközről származó
hullámformákat, és beállításokat tárolja.
Megnyitható bármely számítógépen, amelyen
a PicoScope program fut.
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Beálíltások fájljai (.pssettings) Tárolja az összes beállítást (de nem
hullámformákat) az aktuális szkóp
berendezésről Megnyitható bármely
számítógépen, amelyen a PicoScope program
fut.

CSV (Vesszővel tagolt) fájlok (.csv) Hullámformákat tárol szövegfájléként,
vesszővel elválasztott értékekkel. Ez a
formátum alkalmas a táblázatkezelőbe, úgy
mnt a Microsoft Excel-be való importáláshoz.
Az egyes sorok első értéke az idő bélyegző, és
ezt követi az egyes aktív csatornák egy-egy
értéke, beleértve az aktuálisan megjelenített
matematikai csatornákat. (Részletek)

Szöveg (tabulátorral tagolt) fájlok
(.txt)

Hullámformákat tárol szövegfájléként,
tabulátorral elválasztott értékekkel. Az
értékek megegyeznek a CSV formátumban
való értékekkel. (Részletek)

Bitmap képek (.bmp) A hullámformák, a rácsháló és a határolók
képeit tárolja el Windows BMP formátumban.
A kép 800 képpont széles és 600 képpont
magas, 16 millió színt tartalmaz, és
tömörítetlen. A BMP fájlok alkalmasak a
Windows kiadványszerkesztő programokba
történő importáláshoz.

GIF képek (.gif) A hullámformákat,a rácshálókat és a
határolókat tárolja el GIF formátumban. A kép
800 képpont széles és 600 képpont magas,
256 millió színt tartalmaz, és tömörített. A
GIF fájlok széles körben használatosak a
weboldalak illusztrációihoz.

Animált GIF kép (*.gif) Egy animált GIF-et készít, amely megjeleníti
az összes a puffer sorozatban lévő
hullámformát. Az egyes hullámformák mint
egyedi GIF formátumok kerültek formázásra,
a fent leírtak szerint.

PNG-képek (.png) PNG-formátumba tárolja el a rácshálozatot, a
határolókat és a hullámformákat. A kép
800 képpont széles és 600 képpont magas,
16 millió színt tartalmaz, és tömörítetlen.

MATLAB 4 fájlok (.mat) A hullámforma adatokat MATLAB 4
formátumban tárolja.

Opciók

Az első három opció azt szabályozza, hogy mi történik akkor, ha a hullámforma puffer
egynél több hullámformát tartalmaz:

Összes hullámforma puffer Mentse el az összes hullámformát egy egyedi
.PSDATA fájlban. A fájl betöltése után
átléphet a hullámformákon a puffer
navigációs eszköztár használatával.
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Csak jelenlegi hullámforma puffer Elmenti az aktuális nézeten lévő
hullámformát.

Hullámforma pufferek Elmenti a meghatározott hullámforma listát,
vagy tartományt. Minden egyes hullámforma
egy index számmal kerül azonosításra.
Például:

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

Csak nagyított területek Ha a hullámforma vízszintesen nagyításra
került, akkor csak a látható részét mentse el.
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6.1.1.1 Fájl formátumok az exportált adatokhoz

A PicoScope 6 a nyers adatokat szöveg, vagy bináris formátumba tudja exportálni:

Szöveg-alapú fájl formátumok

Speciális szerszámok nélkül is könnyű leolvasni
Könnyen importálható a szabványos táblázatkezelő alkalmazásokba
A fájlok nagyon nagyok, amennyiben több minta is van az adatok között (így a
fájlok csatornánként 1 millió értékre vannak korlátozva)

Szöveges fájl formátum részletek

Bináris fájl formátum

A fájlok továbbra is viszonylag kicsik maradnak, és bizonyos esetekben még össze
is tömöríthetőek (ez azt jelenti hogy a mentett adatok mennyisége nincs
korlátozva)
Vagy egy egyedi alkalmazás szükséges a fájlok olvasásához, vagy a felhasználónak
meg kell írnia egy programot az adatok fájlból történő kiolvasásához

Ha csatornánként 64 K-nál nagyobb értéket kell elmentenie, akkor bináris fájl

formátumot kell alkalmaznia, úgy mint a MATLAB® MAT-fájl formátuma.

A bináris fájl formátum részletei

Adattípusok a PicoScope 6 adatainak eltárolásához

Attól függetlenül, hogy az adat típusok egy bináris, vagy egy szöveg-alapú fájlból
kerültek betöltésre, a következő adatformátumokat ajánljuk a PicoScope 6 adat fájl
értékeinek letárolásához:

A mintavételezett adatoknak (úgy mint a feszültségek) 32-bites egyszeres-
pontosságú lebegőpontos adattípusokat kell használnia.
Az időket 64-bites dupla-pontosságú lebegőpontos adattípusokhoz kell használni.
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6.1.1.1.1 Szöveg formátum

A szöveg-formátum fájlok a PicoScope 6 által kerültek exportálásra az UTF-8
formátumba, amely alapértelmezett. Ez egy népszerű formátum, amely hatalmas
karakterisztika tartományt képvisel, miközben kompatibilis marad az ASCII karakter
készlettel, amely csak Nyugat Európai karakterek, és számokat használ a fájlban.

CSV (vesszővel elválasztott értékek)

CSV fájlok adat tárolása a következő formátumban:

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

Egy vessző van az egyes érték-sorok után, amelyek adat oszlopokat tartalmaznak a
sorok végén, ezzel ábrázolva az új sor adatokat. Az 1 millió érték / csatorna korlát
megakadályozza a túlzottan nagy fájlok elkészítését.

Megjegyzés. A CSV fájlok nem a legjobb formátum választások, amennyiben olyan
nyelven dolgozik, mely a vesszőket tizedes pontokként használja fel. Ehelyett próbálja
a tabulátorral tagolt formátumot használni, amely hasonló módon működik.

Tabulátorral tagolt

A tabulátorral tagolt fájlok az adatokat a következő formátumban tárolják:

Idő
(µs)

A Csatorna
(V)

B Csatorna
(V)

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

A tabulátor karakterrel rendelkező fájlok az egyes sor értékek után oszlop adatokat
képviselnek, és visszatérnek a sorvégekre az új adatokhoz. Ezek a fájlok minden
nyelven működnek, és jó választásnak tűnnek a nemzetközi adat megosztáshoz. Az
1 millió érték / csatorna korlát megakadályozza a túlzottan nagy fájlok elkészítését.

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

A PicoScope 6 adatokat exportálhat a .mat bináris fájl formátum 4-es verziójához.
Ez egy teljesen nyílt formátum, és a teljes specifikáció ingyenesen elérhető a 
www.mathworks.com weboldalon. A PicoScope 6 adatokat ment MAT-fájl formátumba,
egy bizonyos meghatározott módon, amely az alábbiakban kerül részletezésre.

MATLAB-ba történő importálás

Ezen szintaxis használatával töltse be a fájl-t a munkaterületére:

load myfile

Minden egyes csatorna adat sorrendben, a csatornák neve szerint eltárolásra kerül. Így
a mnta adatok az A - D csatornákhoz négy elrendezésbe kerülnek, azaz A, B, C és D.

Csak egy idő adat sorozat van az összes csatornához, és ez kerül betöltésre a két
lehetséges formátum egyikében:

1. A kezdési időpont, egy intervallum, és egy hossz. A változók nevei Tindítás,
Tinterval és Hossz.

2. Időtömbök (néha az ETS adatokhoz kerülnek felhasználásra). Az idő tömb neve T.

Ha az idők Tindulás, Tintervall és Hossz formában kerültek betöltésre, akkor a
következő parancsokat használhatja az egyenértékű idő tömbök elkészítéséhez:

T = [Tindulás : Tintervall: Tindulás + (Hossz – 1) * Tintervall];

Megjegyzés: Alegnagyobb, megnyitható MATLAB fájl mérete a számítógép
erőforrásaitól függ. Ezért lehetséges olyan eset, hogy a PicoScope számára készített
MATLAB fájl néhány MATLAB telepítés után megnyithatatlanná válik. Kérem vegye
figyelembe ezt a kockázatot a kritikus adatok elmentésekor.

Fájlformátum feltárása

A fájl teljes specifikációja a www.mathworks.com -on elérhető, amely olyan teljességű,
hogy ezen útmutató nem írja le a teljes formátumot. Ehelyett ezen útmutató
megfelelőképpen leírja a formátumot, amely lehetővé teszi az adatok fájlból való
megkapását, és azok saját programban való használatát.

A fenti változók (a MATLAB-ba való importálás résznél) adattömb sorozatokban
kerültek eltárolásra, melyek mindegyikét egy fejléc előz meg. Minden változónak van
saját fejléce, és adattömbje, valamint a megfelelő változó nevek ezekben kerülnek
letárolásra (úgy mint A, B, Tindulás). A következő részek leírják, hogy hogyan tudja
leolvasni a fájlból az egyes változókat.

Az adattömb sorozat nincs meghatározva, így a program a változók neveit nézi, ez
alapján dönti el, hogy mely változó került aktuálisan betöltésre.

http://www.mathworks.com
http://www.mathworks.com
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A fejléc
Az adattömbök számos fájlból állnak, amelyeket a 20-bájtos fejlécek előznek meg. Az
egyes fejlécek öt darab 32-bites egész számot tartalmaznak (az alábbi táblázatban
leírtak szerint).

Bájtok Érték

0 – 3 Adatformátum (0, 10 vagy 20)

4 – 7 Értékek száma

8 – 11 1

12 – 15 0

16 – 19 A Név hossza

Adatformátum
Az „adat formátum“ az első 4-bájtban leírja a tömbben lévő numerikus adatok típusát.

Érték Leírás

0 Dupla (64-bites lebegő pontos)

10 Egyetlen (32 bites lebegőpontos)

20 Egész szám (32 bites)

Értékek száma
Az „értékek száma“ egy 32-bites egész számban leírja a tömbben lévő numerikus
adatok típusát. Ezen érték lehet 1 az olyan változókhoz, melyek egy értékkel kerülnek
leírásra; de a minta tömbökhöz, kivéve ezt nagy számnak kell lennie.

A Név hossza
A ‘Név hossza’ a változó nevének hossza, amely, mint nulla karakter került
meghatározásra az 1-bájt per ASCII karakter sztringenként. Az utolsó nulla karakter
(‘\0’) magába foglalja a ‘Név hosszot’, így ha a változó neve a “TIndulás” (hasonló
mint ‘TStart\0’) akkor a név hossza 7 lesz.

Az adattömb
Az adattömb a változó nevével kezdődik (úgy mint A, Tintervall) és le kell olvasnia a
bájtok számait, amely a fejléc ‘Név hossz’ részében szerepel (nem elfelejtkezve arról,
hogy az utolsó bájt a sztringben ‘\0’ , amennyiben a programozási nyelvét is
figyelembe kell vennie).

Az adattömb megmaradó része a valódi adat maga, így leolvashatja az értékek
számait, amelyek a fejléc ‘Értékszámai’ részében van. Vegye figyelembe a fejléc
‘Adatformátum’ részében leírt egyes értékeket.

A csatorna adatok, úgy mint a feszültségek, a változók, vagy mint az A és a B,
32-bites egyszeres pontosságú adattípusként kerültek eltárolásra. Az idő, úgy mint a 
Tindítás, Tintervall és T, mint 64-bites dupla pontosságú lebegőpontos adattípusok
kerültek eltávolításra. A Hossz 32-bites egész számként került eltárolásra.
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6.1.2 Indítási Beállítások menü

Helyszín: Fájl > Indítási Beállítások

Cél: lehetővé teszi a PicoScope 6 indítási beálíltásainak betöltését,
elmentését, és visszaállítását

 

Indítási beállítások betöltése. Elmenti az Ön jelenlegi beállításait, hogy azok
készen álljanak a következő Indítási Beállítások Betöltéshez. Ezek a beállítások a
PicoScope 6 egyik munkafázisából átöröklődnek a következőre.

Indítási beállítások betöltése. Visszatár a beállításokhoz az Indítási Beállítások
Elmentése parancs elkészítéséhez.

Indítási Beállítások Alaphelyzetbe állítása. Törli az Ön által készített indítási
beálíltásokat az Indítási Beállítások Mentése paranccsal, és visszaállítja a telepítés
alapértelmezett beálíltásait.
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6.2 Szerkesztés menü
Helyszín: Menü sor > Szerkesztés
Cél: hozzáférést biztosít a vágólaphoz, és a megjegyzés szerkesztéshez

tartozó funkciókhoz

Másolás képként.. Aktív nézet másolása a vágólapra bitmapként. Ezt követően képet
illeszthet be bármely alkalmazásba, amely elfogad bitmap képeket.

Másolás szövegként. Az aktív nézetben az adatokat a vágólapra szövegként másolja.
Beillesztheti az adatokat a táblázatkezelőbe, vagy másik alkalmazásba. A szöveg
formátuma ugyanaz, mintha a Mentés másként párbeszédpanel-t használná, a .txt

formátum kiválasztása során.

Egész Ablak Képként való átmásolása. Ez átmásolja a PicoScope ablak képét a
vágólapra.. Ez másodlagos megoldást kínál az Alt-PrtScn lenyomására, azon
felhasználóknak, akik laptopján nincs PrtScn gomb. Bármely alkalmazásba beilleszthet
képeket, amely képes azokat megjeleníteni, úgy mint a szövegszerkesztő, vagy a
kiadvány szerkesztő program.

Megjegyzések. Nyissa meg a Jegyzet területet a PicoScope ablak alján. Erre a
területre írja be, vagy illessze be a saját jegyzeteit.

Részletek. [Csak a PicoScope Autóipari változatánál] megnyitja a Jármű részletek
párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi, hogy megadja a teszt során a jármű részleteit.
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6.2.1 Jegyzetterület

Helyszín: Szerkesztés > Megjegyzések
Cél: egy mezőbe írja be a saját jegyzeteit

 

A Jegyzetterület a PicoScope ablak alján kerül megjelenítésre. Ebbe a részbe
bármilyen szöveget beírhat. Mindemelett átmásolhatja a szöveget másik programból,
és ide be is illesztheti azt.

6.2.2 Jármű Részletek párbeszédablak (csak a PicoScope Autóipari változatához)

Helyszín: Szerkesztés > Részletek
Fájl > Mentés

Cél: egy jármű adatbázis, amely segíti az ügyfelek nyomonkövetését
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6.3 Nézetek menü
Helyszín: Menü sor > Nézetek, vagy jobb-kattintás a nézeten

Cél: az aktuális nézet elrendezésének szabályozása,
amely a PicoScope ablak egy téglalap alakú része,
mely a szkóp, a spektrum, vagy ehhez hasonló
adatokat jelenít meg,

A Nézetek menü tartalma függ attól, hogy hová kattint, és
hogy hány nézet van megnyitva. Ha az aktuális nézet egy 
Mérési táblázatot tartalmaz, mely Mérési menüvel van
összekombinálva, akkor a Nézetek menü fog megjelenni.

Nézet hozzáadása: A kiválasztott típus hozzáadása a
nézethez (szkóp, XY vagy spektrum).
Automatikus rács elrendezésnél
(alapértelmezett) a PicoScope átrendezi a
rácsot, hogy helyet készítsen az új nézet
számára, a négy nézet korlátain belül. A
további nézetek, táblázatként kerülnek
hozzáadásra a már meglévő 
nézetablakokhoz. Ha rögzített rács
elrendezést választ, akkor a PicoScope
nem fogja azt módosítani.

Alnézet: (csak Kevert jelű oszcilloszkópoknál) függetlenü be és
kikapcsolja az analóg nézetet és a digitális nézetet.

Nézet átnevezés: Módosítsa a 'Szkóp' vagy a 'Spektrum' címkét az Ön által
választottra.

Nézet bezárása: Eltávolítja a nézetet a PicoScope ablakból. Automatikus rács
elrendezésnél (alapértelmezett), a PicoScope átrendezi a
rácsot, hogy a megmaradó helyet kihasználja a legjobban. A
rögzített rács elrendezési módban (ha a rögzített rács
elrendezést választja ki), a PicoScope nem fogja a rácsot
módosítani.

Csatornák: Kiválasztja, hogy mely csatornák legyenek láthatóak az
aktuális nézeten. Minden, elkészítésre kerülő nézet az összes
bementi csatornát mutatja, de ezzel a paranccsal be, és ki is
kapcsolhatja őket. Csak a bementi csatornák engedélyezettek
(most tegye "Ki" állásba a Csatorna Beállítások Eszköztárat) a
nézethez.. A Csatornák menü felsorolja a matematikai
csatornákat és a referencia hullámformákat. Maximum 8
csatornát választhat ki bármely nézetben.

X-tengely: Kiválaszt egy megfelelő csatornát az X tengleyhez.
Alapértelmezés szerint az X tengely mutatja az időt. Ha egy
bemeneti csatornát választ ki helyette, akkor a szkóp nézet 
XY nézetté változik, amely kirajzolja az egyik bemenetet a
többihez viszonyítva. Az XY nézet elkészítésének egy
gyorsabb módja a Nézet hozzáadása parancs használata
(lásd fenn).
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Rács elrendezés: A rács elrendezés alapértelmezésben "Automatikus" módban
van, amelyben a PicoScope automatikusan elrendezi a
rácsban a nézeteket. Mindemellett kiválaszthat szabványos
rács elrendezéseket, vagy egy egyéni elrendezést, melyeket a
PicoScope megőriz amikor nézetek ad hozzá, vagy távolít el.

Rács elrendezés elhelyezése:
Beállítja a rács elrendezést a nézetek számának megfelelően..
Bármely táblázatos nézetet üres leképezésre mozgatja át.
Minden előzetesen választott rács elrendezést felülír.

Nézet méretek alaphelyzetbe álíltása:
Ha a függőleges, vagy a vízszintes elválasztó sor húzásával
méretez át nézeteket, akkor ez az opció az összes
nézetablakot visszaállítja az eredeti méretükre.

Nézet mozgatás: Nézetet mozgat át egy meghatározott leképezésbe. Ugyanazt
a hatást érheti el a nézet név fülének vonszolásával, és az új
nézetablakban való elhelyezésével. Lásd Nézet átmozgatása
részt.

Nézetek elrendezése: Ha többszörös nézet van felhalmozva ugyanabba a
nézetablakban, akkor mozgassa azokat át a saját
nézetablakaikba..

Tengely automatikus elrendezése:
Átléptékezi, és eltolja az összes görbét, kitöltve ezzel a
nézetet, és elkerülve az átfedéseket.

Nézet elrendezés alaphelyzetbe állítása:
Állítsa alaphelyzetbe a kiválasztott nézet léptékezési
tényezőjét, és eltolását, úgy hogy azok az alapértékre
álljanak be.

Nézet Tulajdonságok: A Tulajdonságok lapot mutatja, amely a szkóp beállításokat
sorolja fel, melyek normál esetbe el vannak rejtve.

Referencia hullámformák:
Átmásol egyet az elérhető csatornákból az új Hullámformához
valamint hozzá is adja azt a nézethez.

Maszkok: Válassza ki, hogy mely (lásd Maszk Határoló Vizsgálat)
maszkok legyenek láthatóak.

Mérés hozzáadása: Lásd a Mérések menüt.
Mérés szerkesztése:
Mérés törlése:



Menük50

Szerzői tulaj donj og © 2007–2016 Pico Technology Ltd. - Minden j og fenntartva (sokszorosítani TILOS).psw.hu r41

6.3.1 Egyéni rácselrendezés párbeszédablak

Helyszín: kattintson a jobb gombbal a nézet-en> Nézetek menü > Rács
Elrendezés > Egyéni elrendezés...  
vagy Nézetek > Rács Elrendezés

Cél: Ha a Nézetek menü Rács elrendezés része nem a kívánt elrendezést
tartalmazza, akkor ezen párbeszédablak további opciókat biztosít

Elkészítheti a nézet hálót bármely számú sorból, és oszlopból, max. 4 - 4 -ig. Ezután
át tudja húzni a nézeteket a rács különböző pontjaira.
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6.4 Mérések menü
Helyszín: Menü sor > Mérések 

Cél: a mérések táblát szabályozza

Mérés hozzáadása. Adjon hozzá egy sort a mérések táblázathoz, és
nyissa ki a Mérések Szerkesztése Párbeszédablakot. Ezt a gombot a
Mérések eszköztárban is megtalálja.

Mérés szerkesztése. Ez a Mérés Szerkesztése Párbeszédablakkal
lehetséges. Ezt a gombot a Mérések eszköztárban találhatja meg,
valamint egy mérést a Mérések Táblázat soron való dupla kattintással is
szerkeszthet.

Mérés törlése. Eltávolítja a kijelölt sort a mérések táblázatból. Ezt a
gombot a Mérések eszköztárban is megtalálhatja.

Rács betűméret. Beállítja a betű méretet a mérési táblázat
bejegyzéseihez.

Oszlop Automatikus-szélesség. Amennyiben ez a gomb lenyomásra
kerül, akkor a mérési táblázat oszlopai folyamatosan beállításra kerülnek
a tartalmak hosszainak megfelelően, akárhányszor is változik a táblázat.
Kattintson újra a gomb kioldásához.
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6.4.1 Hozzáadás / szerkesztés a mérés párbeszédablak

Helyszín: Mérések eszköztár >  Mérés hozzáadása vagy  szerkesztés a
mérés gombbal

Nézetek menü >  Mérés hozzáadása vagy  szerkesztés a
mérés gombbal
Egy méréshez kattintson kétszer a mérések táblázaton 

Cél:  lehetővé teszi, hogy egy hullámforma mérését hozzáadja a kiválasztott 
nézethez, vagy hogy egy már meglévő méretet szerkesszen

 

A PicoScope automatikusan frissíti a mérést, minden alkalommal, amikor a
hullámforma frissítésre kerül. Amennyiben ez az első mérés a nézethez, akkor a
PicoScope egy új mérési táblázatot készít a mérés megjelenítéséhez; Ellenkező
esetben egy új mérést fog hozzáadni a már meglévő táblázat aljához.

Csatorna Amely maga a szkóp készülék csatornája a méréshez.

Típus A PicoScope a mérések széles tartománya alapján tudja kiszámolni a
hullámformákat. Lásd a szkóp méréseket (szkóp nézetekhez való
használatra) vagy a spektrum méréseket (szkóp nézetekhez való
használatra).

Szakasz Megméri a teljes nyomot, de csak a skálák szakaszain, vagy ahol
lehetőség van rá, egy egyedi ciklus történik kijelölésre a skálák
egyikével.

Részletes Hozzáférést biztosít a részletes mérési beállításokhoz.
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6.4.2 Részletes mérési beállítások

Helyszín: Mérés hozzáadása vagy Mérés szerkesztése párbeszéd > Részletes

Cél: bizonyos mérések paramétereinek beállítása, úgy mint a szűrés és a 
színkép elemzés

Küszöbérték Egyes mérések, mint például a Felfutási Idő és a Lefutási idő,
különböző küszöbértékekkel hozhatóak létre. Válassza ki itt az
egyik megfelelőt. Ha összehasonlítjuk a lefutási és a felfutási
időket a gyártó előírásaival, akkor fontos, hogy ugyanaz a
küszöbérték kerüljön használatra az összes méréshez.

Spektrum
sávszélesség

Ha csúcsértékkel kapcsolatos paramétereket mér, úgy mint a 
'Csúcsértékhez tartozó frevencia' a spektrum nézetben, akkor a
PicoScope meg tudja keresni az adott skála helyét. Ezen opció
adja meg a PicoScope-nak, hogy hány frekvencia tárolót kell
megkeresnie. Az alapérték 5,amely esetén a PicoScope a skála
frekvencia alatt, és felette is 2- 2 tárolóval keres, amely
összesen 5 tároló tartományt foglal magába, beleérve a skála
frekvenciát is.
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Szűrő szabályozó A PicoScope a statisztikai adatokra aluláteresztő szűrőt tud
használni, így sokkal biztosabb, és pontosabb számokat fog
tudni megadni. Nem minden mérés típusnál lehetséges a
szűrés.
Szűrő engedélyezése - ellenőrzi, hogy az aluláteresztő szűrő
engedélyezve van-e, ha van ilyen. Egy „F“ jelenik meg a mérés
neve után a mérések táblázatban.
Automatikus - ellenőrzi, hogy az aluláteresztő szűrő
karakterisztikája automatikusan be van-e állítva.

Vágási frekvencia A szűrő vágási frekvenciája a mérési arányhoz van
szabványosítva. Tartomány: 0 - 0.5.

Szűrő méret A szűrő létrehozásához használt minták száma.

Harmonikus
ellenőrzés

Ezek az opciók kerülnek alkalmazásra a színkép nézetekhez.
Megadhatja, hogy melyik harmonikus PicoScope használja
ezeket a méréseket.

Legmagasabb
harmonikus 

A torzítási teljesítmény kiszámításába a legmagasabb
harmonikus is beleszámításra kerül.

Keresési tartomány Amennyiben harmonikus csúcsértéket keres, akkor ez
frekvencia tartályok keresési száma, amely a várt frekvencia
körül központosul.

Harmonikus
zajszint

A szint dB-ben megadva /lásd fent/, amely jel csúcsértékek
harmonikusokként kerülnek számításba vételre.
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6.5 Eszközök menü
Helyszín: Menü sor > Eszközök 

Cél: hozzáférést ad a jel elemzéshez való, kiválasztott eszközökhöz 

Egyéni Szondák: Új szondákat határoz meg, valamint másolja, törli,
mozgatja, és szerkeszti a meglévőket.

Matematikai csatornák: Csatornát ad hozzá, vagy szerkeszt, egy vagy
több csatorna matematika függvényeként.

Referencia hullámformák: Egy meglévő csatorna másolataként készíti,
tölti be, vagy menti el a csatornát.

Soros dekódolás: A soros adatfolyam tartalmát dekódolja, és jeleníti meg,
mint például a CAN buszét.

Riasztások: Bizonyos eseményekkor adott műveleteket határoz meg.

Maszkok: A hullámformán elvégzi a maszk határoló vizsgálatot. Ez fogja
érzékelni, azt hogyha a hullámforma egy meghatározott formától el fog
térni.

Makrorögzítő: A gyakran használt műveleteket menti el.

ELőbeállítások: Beállítja a különböző opciókat, amelyek befolyásolják a
PicoScope működését.
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6.5.1 Egyéni Szonda párbeszédablak

Helyszín: Eszközök > Egyéni szondák, 

vagy kattintson a Csatorna Beállítások gombon: 

Cél: lehetővé teszi, hogy kiválassza az előre meghatározott szondákat, és
állítsa be az egyéni szondák -at

A szonda választék függ a használt PicoScope szoftver verziójától.

A szonda lista értelmezése

Az összes szonda, amelyet a PicoScope ismer az alábbi három fő kategóriába van
sorolva: Beépített, Könyvtár és Betöltött. A részek közötti szonda lista megőrzésre
kerül, így a PicoScope soha nem fogja az egyéni szonda próbákat elfelejteni, hacsak
azok törlésre nem kerülnek.

Beépített szondák. A beépített szondákat a Pico Technology biztosítja, és azok
nem fognak megváltozni, hacsak nem letölti őket, és engedélyezi azok frissítését. A
megőrzés miatt a PicoScope nem engedi ezen szondák szerkesztését, vagy törlését.
Amennyiben egyet is változtatni kíván közülük, akkor kattintson a Másolat
könyvtárra, és ekkor szerkesztheti a könyvtárában a másolatot.
Könyvtárban lévő szondák. Ezek azok a szondák, amelyek ebben a témakörben
leírt módszerek szerint kerültek elkészítésre. Ezen szondák bármelyikét
szerkesztheti, törölheti, vagy másolhatja, ezen párbeszédablak megfelelő gombjára
való kattinttással.
Betöltött szondák. Szondák a PicoScope adatfájlokban (.psdata) vagy a

beállítások fájlokban (.pssettings), amelyek megnyitásra kerülnek, amíg át nem

másolja őket a könyvtárába. Ezeket a szondákat közvetlenül nem szerkesztheti,
vagy törölheti, de rákattinthat a Másolat -ra, azok könyvtárába való
átmásolásához, ahol már szerkeszteni is tudja őket. Szondákat is importálhat az
egyéni tartományokból a PicoScope 5 .psd és .pss fájljaiba, de ezek hiányos

jellemzőkkel rendelkeznek a PicoScope 6 számára (A további részletekhez lásd a
"PicoScope 5 frissítése" részt)
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Egy új szonda hozzáadása a könyvtárához

Egy új szonda elkészítésének három módja van:

1. Használja a Másolat gombot a fent leírtak szerint.

2. Kattintson az Új Szonda... gombra, egy új szonda definiálásához.

3. Kattintson az Importálás gombra egy szonda *.psprobe fájlból való betöltéséhez,

és adja azt hozzá a könyvtárához. Ezeket a fájlokat általában a Pico biztosítja, de a
saját fájljait is elkészítheti egy új szonda definiálásával, majd pedig az Exportálás
gombra való kattintással.

A 2-es, és 3-as módszerhez nyissa meg az Egyéni Szonda Varázslót, amely végigvezeti
Önt a szonda definiálási folyamaton.
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6.5.1.1 Egyéni Szonda varázsló

Helyszín: Egyéni Szonda párbeszédablak > Új Szonda 

Cél: lehetővé teszi az Ön számára az egyéni szondák és az egyéni
tartományok beállítását

A sorozatban lévő első párbeszédablak vagy Készít egy új Egyéni Szonda
párbeszédablakot vagy Egy már meglévő Egyéni Szonda párbeszédablakot Szerkeszt.

6.5.1.1.1 Új Egyéni Szonda Készítése párbeszédablak

Helyszín: Egyéni Szonda párbeszédablak > Úgy Szonda 

Cél: bemutatja Önnek az új egyéni próba készítésére vonatkozó folyamatot 

A párbeszédpanel használata

Kattintson a Következő -n a szonda Kimeneti Egységei párbeszédablak-on.
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6.5.1.1.2 Meglévő Egyéni Szonda Szerkesztés párbeszédablak

Helyszín: Egyéni Szonda párbeszédablak > Szerkesztés 

Cél: bemutatja Önnek az egyéni szonda szerkesztési folyamatot. 

A párbeszédablak használata

Kattintson a Következő -n a szonda Kimeneti Egységei párbeszédablak-on, ahol
szerkeszteni tudja az egyéni szondát.

Kattintson az Ugrás előre... gombon, amennyiben már beállította az egyéni szonda
jellemzőket, és az egyéni tartományhoz hozzá kíván adni, vagy manuálisan kívánja
módosítani a tartományt.
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6.5.1.1.3 Szonda Kimeneti Egység párbeszédablak

Helyszín: Új egyéni szonda párbeszédablak elkészítése > Következő 

Cél: lehetővé teszi, hogy kiválassza azokat az egységeket, amelyeket a
PicoScope fog használni az egyéni szonda kimenethez

A párbeszédablak használata

A szabványos SI egység kiválasztásához kattintson a Szabványos egység
használata listára és válasszon ki egyet a listából.
Egy egyéni egység megadásához kattintson az Egyéni egység meghatározásán
és adjon meg egység nevet, és szimbólumot.

Kattintson a Következő-re, a Léptékezési Módszer párbeszédablak-ban való
folytatáshoz.
Kattintson a Vissza gombon az Új Egyéni Szonda párbeszédablakba való
visszatéréshez, ha ez egy új szonda, vagy az Egy Már Meglévő Egyéni Szonda
Szerkesztés-hez, ha ez egy meglévő szonda.
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6.5.1.1.4 Léptékezési Módszer párbeszédablak

Helyszín: Szonda Kimeneti Egység párbeszédablak > Következő 

Cél: lehetővé teszi a karakterisztika definiálását, melyet a PicoScope fog
használni az egyéni szonda feszültség kimenetének, képernyőn való
méréshez történő konvertálásához 

Hogyan használja a párbeszédablakot

Ha semminemű léptékezést, vagy kivágást sem használ, akkor kattintson a
Léptékezés nélkül gombra.

Ha a szondához lineáris léptékezésre van szükség, akkor kattintson a Lineáris
egyenlet használata gombra, és adja meg a grádienst (vagy a léptékezési
tényezőt) m, valamint a kivágást c az egyenlethez y = mx + c, ahol y a kijelzett
érték, és x pedig a szonda feszültség kimenete.

Ha nem-lineáris függvényt akar használni a szonda kimenetéhez, akkor válassza a
Keresési tábla használata...,parancsot, majd pedig kattintson a Keresési tábla
készítése... gombra egy új keresési tábla elkészítéséhez. Ehhez szükség van a
Keresési-táblázat léptékezése párbeszédablakra.

Kattintson aKövetkező-re a Tartomány Kezelés párbeszédablak-on való
folytatáshoz.

Kattintson a Vissza gombon a Szonda Kimeneti Egységei párbeszédablakon.
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6.5.1.1.4.1 Keresőtábla Léptékezés párbeszédablak

Helyszín: Léptékezési Módszer párbeszédablak > Keresési tábla elkészítése
vagy Keresési tábla szerkesztése... 

Cél:  egy keresési táblázat létrehozása az egyéni szonda kalibrálásához

A Keresési Tábla Szerkesztése

Először a legördülő menüből válassza ki a megfelelő értékeket a Bemeneti
egységekhez és a Léptékezési egységekhez. Például, ha egy szonda rendelkezik
egy áramkapoccsal, amelynek kimeneti értéke egy milivolt amperenként, a -600 és
+600 közötti tartományban, akkor válassza ki a milivoltos Bemneti egységek -et, és
az amperes Kimeneti egységeket.

Ezután adjon meg néhány adatot a léptékezési táblázatban. Kattintson a táblázat
tetején lévő első üres cellába, és adja meg a "-600"-t, majd nyomja meg a Tabulátor
gombot, és írjon be "-600"-t. Ha kész, adja meg a következő értékpárt, majd nyomja
meg a Tabulátor gombot egy új sor indításához. Továbbá kattintson a jobb gombbal a
táblázaton, ezzel egy sokkal részletesebb menü opcióhoz, ahogy az a képen is látható.
A fenti példában kis mértékben nem-lineáris választ adtunk meg; Ha a válasz lineáris
volt, akkor könnyebb lineáris opciót használni a Léptékezési Módszer párbeszédablak-
ban.

Importálás/Exportálás

Használja az Importálás és Exportálás gombokat, ekkor a keresési táblázatot a
vesszővel elválasztott, vagy a táblázatban meghatározott szöveg fájl-al töltheti fel,
valamint a keresési táblázatot egy új fájl-ban is lementheti.

Befejezés

Kattintson az OK vagy a Törlés gombra, ekkor visszatér a Léptékezési Módszer
párbeszédablakban.
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6.5.1.1.5 Tartomány Kezelés párbeszédablak

Hely:  Kalibrálási Eljárás párbeszédablak > következő

Cél: engedélyezi az egyedi szondákhoz a PicoScope sajátos automatikus
tartomány kezelésének felülírását. A legtöbb esetben az automatikus
eljárás elégséges

A párbeszédablak használata

Ha azt választja, hogy Engedélyezi a program automatikus
tartománykezelését, majd a Következő -re kattint, akkor az Egyéni szonda
azonosítás párbeszédablak-ra kerül. A PicoScope automatikus tartománykezelése a
legtöbb alkalmazáshoz ideális.

Ha azt választja, hogy Kézileg állítom be a z Egyéni Szonda
Tartománykezelését, majd a Következő-re kattint, akkor a Kézi
Tartománybeállítás párbeszédablak-ra kerül.

Kattintson a Vissza-ra, hogy visszatérjen a Kalibrálási Eljárás párbeszédablak-ra.

Mi az Automatikus tartománykezelés?

Az Automatikus tartománykezelés funkció kiválasztásakor, a PicoScope
folyamatosan megfigyeli a bemeneti jelet és annak tartományát igény szerint
hozzáigazítja a jelszinthez, hogy a jelet a maximális felbontás mellett meg tudja
jeleníteni. Ez a funkció az összes szabványos tartományban hozzáférhető viszont az
egyéni tartományokkal csak akkor használható, ha kiválasztja az Engedélyezi a
program automatikus tartománykezelését ebben a párbeszédablakban.
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6.5.1.1.6 Kézi Tartományok Beállítása párbeszédablak

Helyszín: Tartomány Kezelés párbeszédablak > Részletes > Következő 

Cél: kézzel hoz létre tartományokat az egyéni szondájához 

A párbeszédablak használata

Ha szeretné, akkor rákattinthat a Tartományok automatikus generálás-ára, ekkor
a program számos tartományt fog elkészíteni a kiválasztott eszközhöz. Ez ugyanazt a
lista tartományt fogja elkészíteni, mintha a Saját tartomány automatikus szoftver
kezelése gombra kattintana az előző párbeszédablakban. Ha kiválaszt egy
tartományt, akkor a lista alatti diagram mutatja annak kapcsolatát a szkóp eszköz
bementi tartományával — ez a továbbiakban a Tartomány szerkesztése
párbeszédablak-ban kerül részletezésre. Szerkesztheti a tartományokat a
Szerkesztés gombra való kattintással, vagy egy új tartományt adhat hozzá az Új
Tartományon való kattintással. Mindkét gomb a Tartomány Szerkesztése
párbeszédablak-ba visz be.

Kattintson a Következő gombra, a Szűrési Módszer párbeszédablak-ban való
folytatáshoz.

Kattintson a Vissza gombra a Tartomány Kezelés párbeszédablak-on való
folytatáshoz.

Az új egyéni tartomány használata 

Az egyéni tartomány
elkészítése után, egy
tartomány legördülő
menü fog megjelenni a 
csatornák eszköztárban a
következők szerint:
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6.5.1.1.6.1 Tartomány Szerkesztése párbeszédablak

Helyszín: Kézi Tartományok Beállítása párbeszédablak > Szerkesztés vagy Új
Tartomány 

Cél: a kézi tartomány szerkesztése az egyéni szondához 

Automatikus mód

Ha benyomva hagyja az „Automatikus“ választógombot, akkor a program
automatikusan meg fogja határozni a legjobb hardver bemeneti tartományt a
módosítani kívánt eszközhöz, ahogy Ön a Léptékezett tartomány korlátait
módosítja. Ez a legjobb mód arra, hogy majdnem az összes tartományt felhasználja. A
kívánalmai szerint be kell hogy állítsa a Léptékezett tartomány korlátait a szkóp
kijelző függőleges tengelyére vonatkozó maximum, és minimum értékekhez.

Fix tartomány mód

Ha megnyomja a „Hardver bemeneti tartomány“ választógombot, és kiválaszt egy
hardver bementi tartományt a legördülő menüből, akkor a PicoScope ezt mint a
hardver bemeneti tartományát fogja használni, bármilyen korlátot is választ a
léptékezett tartományhoz. Állítsa be a kívánalmai szerint a léptékezett tartomány
korlátait, amely a PicoScope szkóp nézetének. függőleges tengelyének tetején, és
alján jelenik meg.

Mi az a bemeneti tartomány?

A bemeneti tartomány egy jel tartomány, általában voltban megadva a szkóp készülék
bemeneti csatornáján. A léptékezési tartományának olyan közel kell lennie a szkóp
felbontásához amennyire csak lehetséges.

Mi a léptékezési tartomány?

A léptékezési tartomány az a tartomány, amely a szkóp kijelzőjének függőleges
tengelyén jelenik meg, amikor a szonda kiválasztásra került.
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A léptékezés, amelyet Ön választott ki a Léptékezési Módszer oldalon meghatározza a
kapcsolatot a bemeneti tartomány, és a léptékezett tartomány között. Ezen
párbeszédablak lehetővé teszi a tartományok beállítását a szkóp nézeten a léptékezett
adatok kijelzéséhez.

Tartomány hasznosító eszközsáv

A párbeszédablak aljánál lévő ábra mutatja, hogy mennyire jó a készülék beviteli
tartomány ahhoz, hogy az a lépték tartományához megfeleljen.

• Zöld - A bemeneti tartomány része, amelyet a léptékezési tartományhoz
használnak. Ennek a lehető legnagyobbnak kell lennie, a szkóp berendezés
felbontásának maximalizálására.

• Kék - A bementi tartomány területei, amelyek nincsenek használatban. Ezek a
hiányos felbontást jelzik.

• Szürke - A léptékezett tartomány részei, amelyek a bemeneti tartomány által
nem kerülnek lefedésre. Ezek hiányos területet eredményeznek a grafikonon. A
tartomány hasznosító eszközsáv nem jelzi pontosan ezeket a területeket,
amennyiben nem-lineáris léptékezés van használatban, így mindig ellenőriznie
kell a léptékezett tartomány határait a szkóp nézeten.

Részletes fül

Befejezés
Kattintson az OK-ra vagy a Törlés -re, ekkor visszatér a Kézi Tartományok Beállítása
párbeszédablakra.
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6.5.1.1.6.2 Tartomány Szerkesztése párbeszédablak (Részletes fül)

Helyszín: Kézi Tartományok Beállítása párbeszédablak > Szerkesztés vagy
Új Tartomány > Részletes fül 

Cél: részletes beállítások konfigurálása az egyéni szondákhoz 

Ezek gyári beállítások, és nem ajánljuk ezek módósítását.

Befejezés

Kattintson az OK -ra vagy a Törlés -re, ekkor visszatér a Kézi Tartományok Beállítása
párbeszédablakra.
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6.5.1.1.7 Szűrési Módszer párbeszédablak

Helyszín: Kézi Tartományok Beállítása párbeszédablak > Következő 

Cél: beállítja az aluláteresztő szűrést ehhez az egyéni szondához 

Ennek a párbeszádablaknak hasonló ugyanazt az eredményt érheti el, mint az 
Aluláteresztő Szűrési opcióval a Csatorna Beállítások párbeszédablakban. A szűrés
csak akkor következik be, ha a csatlakoztatott szkóp készülék támogatja a szűrési
funkciót.

Vissza: Ugrás a Kézi Tartomány Beállítás párbeszédablakra

Következő: Az Egyéni Szonda Azonosító párbeszédablak-ra megy
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6.5.1.1.8 Egyéni Szonda Azonosítás párbeszédablak

Helyszín: Tartomány Kezelés párbeszédpanel > Következő 

Cél: írjon be szöveget az egyéni szonda azonosításhoz 

A párbeszédablak használata

Kattintson a Vissza gombra a Szűrési Módszer párbeszédpanel-re.

A szonda neve meg fog jelenni a szonda listában.
A leírás nem került használatra a szoftver jelenlegi változatában.

Töltse ki a szövegmezőket, majd kattintson a Következő gombra az Egyéni Szonda
Befejezés párbeszédpanel-on való folytatáshoz.
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6.5.1.1.9 Egyéni Szonda Befejezés párbeszédablak

Helyszín: Egyéni Szonda Azonosítás párbeszédpanel > Következő 

Cél: jelzi az egyéni szonda elhelyezési folyamat végét 

A párbeszédablak használata

Kattintson a Vissza gombon az Egyéni Szonda Azonosító párbeszédablak-ba való
visszatéréshez.

Kattintson a Befejezés gombon az egyéni szonda beállítások elfogadásához, és térjen
vissza az Egyéni Szondák párbeszédablak-hoz.
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6.5.2 Matematikai Csatornák párbeszédablak

Helyszín: Eszközök > Matematikai Csatornák 

Cél: matematikai csatornák, elkészítése és ellenőrzése, mely virtuális
csatornákat a bementi csatornák matematikai függvényei készítik el

Matematikai
Csatornák lista

A matematikai csatorna fő része a Matematikai Csatorna lista,
amely az összes beépített,könyvtárat, és betöltött matematikai
csatornát tartalmazza. Egy csatorna PicoScope ablakban való
megjelenítéséhez, vagy eltüntetéséhez kattintson a megfelelő
jelölő négyzetbe, majd pedig az OK gombra. Maximum 8
csatornát jeleníthet meg bármely nézeten, beleértve a bemeneti,
és a matematikai csatornákat is. Amennyiben engedélyezni
kívánja a 9-ik csatornát, akkor a PicoScope új ablakot fog nyitni.

Beépítve: ezek a matematikai csatornák a PicoScope-ba vannak
meghatározva, és nem módosíthatóak

Könyvtár: ebbe vannak a matematikai csatornák, amelyek a
Létrehozás vagy Másolás gombokkal hozhatóak létre, a
Szerkesztés, vagy az Importálás gombokkalpedig
módosíthatóak.

Betöltött: matematikai csatornák, amelyek a betöltött
PicoScope beállításokat, vagy adat fájlokat jelenítenek meg

Készítés Nyissa meg a Matematikai Csatorna Varázslót, amely
végigvezeti Önt a matematikai csatorna elkészítési, vagy
szerkesztési folyamatán. Az új csatorna a "Könyvtár" részben,
a Matematikai Csatorna listában jelenik meg
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Szerkesztés Megnyitja a Matematikai Csatorna Varázslót, lehetővé téve a
kiválasztott matematikai csatorna szerkesztését. Először
válasszon ki egy csatornát a Matematikai Csatorna listájának
könyvtár részéből. Ha a csatornát a Beépített vagy a
Betöltött részben szerkeszti, akkor először másolja át a
Könyvtár részt a Másolatra való kattintással, ekkor válassza ki,
és kattintson a Szerkesztés gombra.

Törlés Véglegesen törli a kijelölt matematikai csatornát. Csak a 
Könyvtár részben lévő matematikai csatorna törölhető.

Másolat A kiválasztott matematikai csatornáról készít egy másolatot. A
másolat a Könyvtár részbe kerül elhelyezésre, ahol azt a
Szerkesztésre való kattintással szerkesztheti.

Import Megnyit egy .psmaths matematikai csatorna fájlt, valamint

elhelyezi a matematikai csatornát, amely a Könyvtár részben
található.

Export Mentse el az összes, Könyvtár részben lévő matematikai
csatornát egy új .psmaths fájlhoz.
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6.5.2.1 Matematikai Csatorna Varázsló

Helyszín: Csatorna Beállítás eszköz > Matematikai Csatorna gomb 

Cél: a matematikai csatornák készítése, szerkesztése, és ellenőrzése,
amelyek virtuális csatornák, melyek a bemeneti csatornák matematikai
függvényei által kerültek elkészítésre.

1. Bevezetés

2. Egyenlet

3. Csatorna neve

4. Egységek és tartományok

5. Befejezés



Menük74

Szerzői tulaj donj og © 2007–2016 Pico Technology Ltd. - Minden j og fenntartva (sokszorosítani TILOS).psw.hu r41

6.5.2.1.1 Matematikai Csatorna Varázsló Bemutató párbeszédablak

Helyszín: Matematikai Csatorna párbeszédablak > Készítés (amennyiben
nem pipálja ki a "Ne mutassa újra ezt a bemutató oldalt"
jelölőnégyzetet) 

Cél: bemutatja a Matematikai Csatorna Varázsló 
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6.5.2.1.2 Matematikai Csatorna Varázsló Egyenlet párbeszédablak

Helyszín: Matematikai Csatorna Varázsló  

Cél: lehetővé teszi az egyenlet megadását, vagy szerkesztését a matematikai
csatorna részére. Közvetlenül beírhatja az egyenlet mezőbe, agy kattintson
a számológép gombjain, és hagyja, hogy a program beillessze a

szimbólumokat. Piros hibajelölő  fog megjelenni az egyenlet mező jobb
oldalán, ha az egyenlet szintaktikai hibát tartalmaz 

Alap nézet

Matematikai Csatorna Varázsló Egyenlet párbeszédablak, alap nézet

Alapvető gombok

Gomb Egyenlet Leírás
Egyenlet törlése. Törli az egyenlet mező teljes tartalmát.

Törlés. Törli a kurzor bal oldalán az egyedi karaktert.

+ Hozzáadás

- Kivonás (vagy negáció)

* Szorzás

/ Osztás

...
A...D Bemeneti csatornák. A gombok száma az oszcilloszkópján

lévő csatornák számától függ.

{...}, T Egyéb eljárásmódok. Egy legördülő menü formájában
mutatja a lehetséges bemeneti jeleket az egyenletekhez,
beleértve a referencia hullámformákat és az időt is.

(...) Zárójelek. A kifejezések zárójelben kerülnek kiértékelése,
mindkét oldal megadása előtt.
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Részletes nézet

Kattintson a Részletes gombon további funkció gombok, beleértve a trigonometrikus
funkcióikhoz, és a logaritmusokhoz tartó gombok is megjelennek.

Matematikai Csatorna Varázsló Egyenlet párbeszédablak, részletes nézet

Részletes nézet gombok

Gomb Egyenlet Leírás
sqrt() Négyzetgyök

^ Hatvány. xyhatványravaló emelése.

ln() Természetes logaritmus

abs() Abszolút érték

freq() Frekvencia. Hertz-ben számolva.

norm() Normalizálás. A PicoScope kiszámítja az
argumentum maximum, és minimum értékeit a
rögzítési időszak során, majd pedig léptékezi, és
eltolja az argumentumot úgy hogy az pontosan
illeszkedjen az [0, + 1] egység tartományhoz

exp() Természetes kitevő. Természetes logaritmus
alapon, az e, az x hatványára kerül emelésre.

log() Logaritmus. 10-es alapú logaritmus.

derivative() Derivált. Az x-tengely figyelembevételével került
kiszámításra. 

Megjegyzés:a mintában szereplő jel deriváltja nagy
mennyiségű zavarjelet tartalmaz, ezért tanácsos az
összes csatornához, ezen funkció bemeneteként 
digitális alul-áteresztő szűrést alkalmazni.

integral() Integrál. Az x tengely mentén.
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min() Minimum. Észleli az összes előző hullámforma
negatív csúcsértékét.

max() Maximum. Észleli az összes előző hullámforma
pozitív csúcsértékét.

average()
Átlag. Az összes korábbi hullámforma számtani
átlaga.

peak()
csúcs észlelés. Megjeleníti az összes előző
hullámforma maximum-minimum tartományát.

pi
Pi. A kör kerületének aránya annak átmérőjéhez
viszonyítva.

Fordítottan arányos. Módosítja a sin, cos és tan
gombokat asin, acos sd atan-ra.

sin() Szinusz. A művelet radiánban van megadva.

cos() Koszinusz. A művelet radiánban van megadva.

tan() Tangens. A művelet radiánban van megadva.

...
0..9 0 - 9. Tizedes számjegyek.

. Tizedesvessző

E Kitevők. az aEb jelentése a × 10b.

További függvények

Van néhány egyenlet tulajdonság, amelyek csak az egyenlet mezübe adhatóak meg..

Hiberbólikus függvények. Megadhatja a sinh(), cosh() és tanh() múveleteket, a
hiperbólikus függvények megkapásához.

Szignum függvény. A sign() függvény a bemeneti jelet adja vissza. Az eredmény
+1, ha a bement pozitív, -1, ha a bemenet negatív, és 0, ha a bement 0.

Részletes/Késleltetés. A [t] kerül hozzáadásra a csatorna nevének t másodperc
alatt történő részletezésekor. Például, az A[0.001] megfelel az A csatorna 1
miliszekundum alatt történő részletezésének, valamint az A[–0.001] pedig megfelel
az A csatorna 1 miliszekundum alatti késleltetésének.
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6.5.2.1.3 Matematikai Csatorna Varázsló Név párbeszédablak

Helyszín: Matematikai Csatorna Varázsló  

Cél: lehetővé teszi a matematikai csatorna nevének, és színének megadását,
vagy szerkesztését 

A PicoScope kezdetben megad egy nevet az egyenlet szövegéhez, de bármit tud
szerkeszteni, amit csak szeretne. A név megjelenik a csatorna listában a Matematikai
Csatornák párbeszédablakban. Beállíthatja a jel színét, az alapértelmezett szinek
valamelyikére a legördülő menüben, vagy kattintson az Egyéni -re, így lehetőség van
a Windows-ban lévő szín bármelyikének kiválasztására.
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6.5.2.1.4 Matematikai Csatorna Varázsló, Egységek és Tartományok párbeszédablak

Helyszín: Matematikai Csatorna Varázsló  

Cél: lehetővé teszi a mérési egységek, és az érték tartományok kijelzését a 
matematikai csatornához 

Egységek, Hosszú Név: Ez csak hivatkozásként szerepel.

Egységek, Rövid Nevek: Ez fog megjelenni a szkóp és a spektrum nézetek mérési
tengelyén a szabályozó feliratban és a mérési táblázatban.

Tartomány: Ha a jelölőnégyzetet üresen hagyja, a PicoScope ki fogja választani a
legmegfelelőbb tartományt a mérési tengelyhez. Amennyiben inkább szeretné a saját
értékeit beállítani a mérési tengely minimum, és maximum határértékeihez, akkor
pipálja ki a jelölőnégyzetet, és adja meg az értékeket a Min és a Max mezőkben.
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6.5.2.1.5 Matematikai Csatorna Varázsló Befejezés párbeszédablak

Helyszín: Matematikai Csatorna Varázsló  

Cél: megmutatja a matematikai csatorna beállításokat, amelyeket Ön
készített, vagy szerkesztett

Vissza. Kattintson ezen a gombon a Matematikai Csatorna Varázsló előző
párbeszédablakaihoz való visszatéréshez, amennyiben bárminemű beállítás el
kíván végezni.

Befejezés. Kattintson ezen a gombon a beállítások megmutatásához, valamint a
Matematikai Csatornák párbeszédablakhoz való visszatéréshez. Amennyiben
azt szeretné, hogy az új, vagy a szerkesztett csatorna megjelenjen a szkópon, vagy a
spektrumon, akkor ne felejtse el a megfelelő jelölőnégyzetet a csatorna listában
beikszelni. Később módosíthatja őket a Matematikai Csatornák gombon való
kattintással a Csatorna Beállítás eszköztárban.
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6.5.3 Referencia Hullámformák párbeszédablak

Helyszín: Eszközök > Referencia Hullámformák 

Cél: lehetővé teszi, a referencia hullámformák elkészítését, és szerkesztését,
amelyek a bemeneti csatornáknál kerültek eltárolásra 

Referencia
Hullámformák
listája

A Referencia Hullámformák párbeszédablak fő része a
Referencia Hullámforma lista, mely az összes elérhető bemeneti
csatornát, könyvtárat, és betöltött referencia hullámformát mutatja.
Válassza ki az opciót, hogy megjelenjen-e hullámforma a fő 
PicoScope ablakban, kattintson a megfelelő jelölő négyzetbe, és
nyomja meg az OK gombot. Maximum 8 csatornát adhat hozzá
bármely nézethez, beleértve a bemeneti csatornákat, a matematikai
csatornákat, és a referencia hullámformákat. Amennyiben
engedélyezni kívánja a 9-ik csatornát, akkor a PicoScope új ablakot
fog nyitni.

Elérhető: ezek a bemeneti csatornák alkalmasak forrásként a
referencia hullámformákhoz.

Könyvtár: ezek referencia hullámformák, amelyeket a Másolat
gombbal készített el, az Importálás gombbal pedig betöltötte őket.

Betöltve: ezek referencia hullámformák, amelyek a PicoScope
beállításoknál, vagy az Ön által betöltött adatfájloknál jelen vannak.
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Szerkesztés Megnyitja a Referencia Hullámforma Szerkesztése
párbeszédablakot lehetővé téve a kiválasztott referencia
hulláámforma szerkesztését. Először ki kell választania egy
hullámformát a Referencia Hullámforma lista Könyvtár részéből.
Ha a hullámforma a Betöltött részben kerül szerkesztésre, akkor
először másolja azt a Könyvtár részbe a Másolat-on való
kattintással, majd válassza ki azt, és kattintson a Szerkesztés
gombra.

Törlés Véglegesen törli a kiválasztott referencia hullámformát. Csak a 
Könyvtár részben lévő referencia hullámformák törölhetőek.

Másolat A kiválasztott bemeneti csatorna vagy referencia hullámforma
másolatát hozza létre. A másolat a Könyvtár részbe kerül
elhelyezésre, ahol azt a Szerkesztés-re való kattintással
szerkesztheti. Ugyanezen dolog elvégzésének gyorsabb módja a
nézeten való jobb-kattintás, a Referencia Hullámformák
kiválasztása, majd a másolni kívánt csatornára való kattintás.

Importálás Megnyitja a .psreference -t a referencia hullámforma fájl, és a

hullámforma helyének megnyitásához, amelyet a Könyvtár rész
tartalmaz.

Exportálás Az összes referencia hullámforma elmentése a Könyvtár részből, az
új .psreference vagy MATLAB 4 .mat fájlhoz.

6.5.3.1 Referencia Hullámforma Szerkesztése párbeszédablak

Helyszín: Referencia Hullámformát párbeszédablak > Szerkesztés  

Cél: lehetővé teszi a referencia hullámforma nevének, és színének
szerkesztését 

Név. A PicoScope először a forrásként felhasznált bemeneti csatorna szerint
nevezi el a hullámformát, amelyet bármikor tetszés szerint módosíthat Itt
mi ezt "szinusz"-nak nevezzük. A név meg fog jelenni a Referencia
Hullámformák párbeszédablakban lévő hullámforma listában. 

Szín: A nyom színét beállíthatja a legördülő menüben lévő szabványos színek
valamelyikére, vagy kattintson az Egyéni -re bármely a Windows-ban
elérhető szín alkalmazásához.
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6.5.4 Soros dekódolás párbeszédablak

Helyszín: Eszközök > Soros dekódolás 

Cél: kiválaszthatja, hogy melyik csatorna kerüljön használatra a soros
dekódoláshoz és a további beálíltási opciókhoz  
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6.5.5 Riasztások párbeszédpanel

Helyszín: Szerszámok > Riasztások 

Cél: hozzáférést biztosít a riasztások tulajdonsághoz, amely különböző
műveleteket határoz meg, különböző eseményekhez 

Esemény: Válassza ki az eseményt, amelyek kiváltja a riasztást:

Rögzítés: amikor is a hullámforma rögzítésre kerül. Ha az
indítójelezés engedélyezve van, akkor ez a beállítás megfelel az
indítójelezési eseménynek. Ezért ezt a funkciót elmentheti egy
fájlban az egyes indítójelezési eseményekhez.

Puffer tele van: amikor a hullámformák száma a hullámforma
pufferben eléri a maximális hullámforma számot.

Maszk/ok hibája: amikor egyik csatorna sem felel meg a
maszkolási teszten.

(Műveletek
listája):

Egy művelet listához való hozzáadása a Hozzáadás-on való
kattintással történik. Bármikor, amikor egy meghatározott
esemény jelenik meg, akkor a PicoScope el fogja végezni a
listában lévő összes műveletet fentről lefelé. 

MEGJEGYZÉS: Egy művelet elvégzéséhez a
jelölőnégyzetet ki kell pipálni.

Alkalmazás: Állítsa be a szkópot ezen párbeszédablak beállításaihoz.
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Hozzáadás: Adjon hozzá egy eseményt a Műveletek listához. A lehetséges
események a következők:

Hangjelzés: elindítja a számítógépbe beépített hangjelzőt. A
64-bites PC-k átirányítják ez a hangot a fejhallgató kimenetére.

Hang lejátszás: adja meg a .wav hangfájl nevét a lejátszáshoz.

Rögzítés leállítása: egyenértékű azzal, mintha a piros Stop
gombot nyomná meg.

Rögzítés újraindítása: egyenértékű azzal, mintha a zöld
Indítás gombot nyomná meg. Csak akkor használja, ha a
Rögzítés leállítás művelet korábban a listában már
használatban volt.

Végrehajtható állomány futattása: futtassa a megadott EXE,
COM, vagy BAT programfájlt. Beírhatja a %file% típusát, amely a

programnév szerint módosíthat, az utolsó fájl név a program
argumentumaként kerül elmentésre. A PicoScope rögzítés meg
fog állni a program futása közben, és újból elindul a program
befejezése után.

Aktuális puffer elmentése: az aktuális hullámforma a
pufferből, mint .psdata, .pssettings, .csv vagy mint .mat fájl

kerül kimentésre. Használhatja a %buffer% -t a puffer index

szám fájlnévbe való beillesztéséhez, vagy az %time% -t, a

különböző idő rögzítésekhez.

Összes puffer elmentése: mentse el a teljes hullámforma
puffert mint .psdata, .pssettings, .csv vagy .mat fájl.
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6.5.6 Maszkok menü

Helyszín: Eszközok > Maszkok 

Cél: lehetőséget biztosít a Maszk Határérték Vizsgálat felett 

Maszkok
Hozzáadása:

Maszk hozzáadás a képernyőn, a Maszk Könyvtár
párbeszédablak használatával.

Maszk törlése: Maszk képernyőről való eltávolítása.

Maszk
Elmentése:

A megjelenített maszkot elmenti a lemezen, mint .mask fájl.
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6.5.6.1 Maszk Könyvtár párbeszédablak

Helyszín: Eszközök > Maszkok

Cél: lehetővé a maszkok elkészítését, exportálást, és importálást a Maszk
Határolás Tesztelés-hez

Csatorna: Válassza ki a csatornát, amelyre maszkot szeretne használni.

Elérhető
maszkok:

A Könyvtár rész az összes a múltban használatos, és nem törölt
maszkot kijelzi. A Betöltött rész az összes jelenleg használt maszkot
megmutatja.

Készítés: Hozzon létre egy új maszkot a kiválasztott csatornából való utolsó,
rögzített hullámforma alapján. Nyissa meg a Maszk Készítése
párbeszédablak-ot.

Importálás: Töltsön be egy maszkot, amely előzőleg mint .mask fájl került

elmentésre.

Exportálás: Mentsen el egy maszkot.mask fájlként a jövőbeni importáláshoz.

Alkalmazás: Használja a kiválasztott maszkot a kiválasztott csatornán, de továbbra
is maradjon a Maszk Könyvtár párbeszédablak-ban.

OK: Használja a kiválasztott maszkot, a kiválasztott csatornán, és térjen
vissza a szkóp nézet-be.
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6.5.6.2 Maszk szerkesztése

A Maszk határérték módban való maszk szerkesztéshez kattintson jobb gombbal a
szkóp nézeten és válassza ki a Maszk Szerkesztése opciót:

Egy maszk egy, vagy több formából épül fel, amelyeket sokszögeknek neveznek..
Kattintson a szerkeszteni kívánt sokszögön. A PicoScope ezután a fogópontokkal
megszerkeszti a kiválasztott maszk sokszöget, és megjeleníti a maszk szerkesztés
mezőben. Amennyiben bármely fogópontot odébb húz a sokszög szerkesztéséhez,
akkor a statisztikai eredmények azonnal frissítésre kerülnek.

A maszk szerkesztő négyzet így néz ki:

Normál nézet
Minimalizált

nézet

Ha a beviteli mező, amelynek mérete minimálisra lett csökkentve nem látható

azonnal, akkor kattintson a visszaállítás gombon: . Ha módosítja egy csúcspont
koordinátáit, akkor az eredmények is azonnal frissítésre kerülnek. Az export gombbal

exportálhatja a maszkot a .mask fájlba, az export gombbal: . A csúcspontok

hozzáadásához, és eltávolításához használja a + és - gombokat. A minimalizáló
gombnak szokás szerinti a funkciója. A maszk szerkesztő módból való kilépéshez zárja
be a maszk szerkesztése mezőt a bezárás (X) gombbal.

A teljes sokszög hozzáadásához, és eltávolításához, kattintson jobb gombbal a szkóp
nézeten, és válassza ki vagy a Maszk Sokszög Hozzáadása vagy a Maszk Sokszög
Eltávolítása parancsot:
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6.5.6.3 Maszk Készítés párbeszédablak

Helyszín: Maszk Könyvtár párbeszédablak > Készítés

Cél: lehetővé teszi a paraméterek beállítását az automatikusan készített
maszkhoz A PicoScope ezután a legutolsó rögzített hullámforma szerint
új maszkot készít.

Név. A PicoScope automatikusan kiválasztja a nevet az új maszknak. Ebben a
mezőben a nevet is szerkesztheti.

X Eltolás: A vízszintes távolság a hullámforma és a maszk között.

 / Ezen gomb kapcsolja át az eltolási értékeket az abszolút egységek
(SI) és a relatív egységek között (a teljes skála %-a).

Ezen gomb visszaállítja alapértékre az eltolás értékét.

Y Eltolás: A függőleges távolság a hullámforma és a maszk között.
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6.5.7 Makrorögzítő

Helyszín: Eszközök > Makró Rögzítő

Cél: egy parancssorozatot rögzít, amely később visszajátszásra kerül

A Makró rögzítő segít, amennyiben a parancssorokat ismételten végre akarja hajtani.
Ez az összes parancsot elmenti a .psmacro fájlban, amely XML szerkesztővel

módosítható.

Valós idejű végrehajtás: A makrót ugyanolyan sebességgel játssza vissza, ahogy
az rögzítésre került. Ezen opció nélkül a visszajátszás
olyan gyors lessz, amennyire csak lehetséges.

Megjegyzés: a .psmacro fájlok szintén visszajátszhatóak a PicoScope parancssorról.
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6.5.8 Beállítások párbeszédablak

Helyszín: Eszközök > Beállítások 

Cél: Lehetővé teszi a PicoScope szoftver opcióinak beállítását. A továbbiak
megismeréséhez kattintson a lenti képen lévő egyik fülön.
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6.5.8.1 Általános oldal

Helyszín: Eszközök > Elsőbbségiek > Általános

Cél: aPicoScope általános szabályozóit tartalmazza 

Alaphelyzetbe állítás ‚Ne jelenjen meg újra‘ párbeszédablakok
Minden hiányzó párbeszédablak visszaállítása, melyeket a PicoScope rákérdezés és
beállítás végett nem jelenít meg újra.

Elsőbbségi beállítások visszaállítása
Minden elsőbbségi beállítás visszaállítása alapértékre.

Hullámforma közbenső tároló
Maximális hullámformák: Ez a hullámformák maximális száma, amelyek a
PicoScope hullámforma közbenső tárolójában eltárolásra kerülnek. Kiválaszthat egy
számot 1-től a maximálisan engedélyezett számig, a csatlakoztatott
oszcilloszkópnak megfelelően: a részletekért lásd a szkóp előírásait). A tárolt
hullámformák valódi száma függ az elérhető memóriától, és az egyes hullámformák
mintáinak számától.

Gyűjtési Idő Egységek
Változtassa meg az Időalapú /ellenőrzési/ megjelenítési módot a (jelelfogási)
Rögzítési Beállítások eszközsorban.

Időskála: a leolvasható /ellenőrzési/ Időalap megjelenítése, osztásonkénti
időegység - pl: „5 ns/osztás“. A legtöbb laboratóriumi oszcilloszkóp ilyen módon
jeleníti meg az időalapú beállításokat.

Teljes gyűjtési idő: a leolvasható /ellenőrzési/ Időalap megjelenítési időegységei
a szkóp nézet teljes szélességében - például: 50 ns.

Mérési statisztika
Rögzítési (jelfogási) Méret - az egymás után következő jel elfogások/rögzítések
száma, melyet a PicoScope statisztika számításra használ a Mérési Táblázat
elkészítéséhez. A nagyobb szám pontosabb statisztikát, de ritkább frissítési
gyakoriságot eredményez.



PicoScope 6 Felhasználói útmutató 93

Szerzői tulajdonjog © 2007–2016 Pico Technology Ltd. - Minden jog fenntartva (sokszorosítani TILOS). psw.hu r41

6.5.8.2 Energiagazdálkodás oldal

Helyszín: Eszközök > Beállítások > Energiagazdálkodás

Cél: azoszcilloszkóp jellemzőit szabályozza, amely hatással van az áram
fogyasztásra 

Rögzítési Arány

Ez a szabályozó korlátozza a szkóp eszközön a PicoScope adat rögzítési sebességét. A
további PicoScope beállítások, a szkóp készülék típusa, valamint a számítógép
sebessége is hatással van arra, hogy ez a határ valójában elérésre kerül-e, vagy sem.
A PicoScope automatikusan kiválasztja a megfelelő határt, attól függően, hogy a
számítógép akkumulátorokról, vagy fő (vezetékes) tápellátásról működik-e.

A beállítások a másodpercenkénti rögzítésekben vannak megadva. Alapértelmezésben
a rögzítési arány "Végtelenre" van beállítva, ha a számítógép Fő (vezetékes)
tápellátásról, maximális teljesítménnyel működik. Ha a PicoScope rögzítése közben
más alkalmazások is túl lassan futnak a számítógépen, akkor ez korlátozza a rögzítési
arány határt. Ha a számítógép Akkumulátoros tápellátásról üzemel, akkor a
PicoScope teljesítmény határt állít be az akkumulátor energiafelhasználásának
korlátozására. A határt manuálisan növelheti, ez az akkumulátor nagyon gyors
lemerüléséhez vezet.
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6.5.8.3 Mintavételezési oldal

Helyszín: Eszközök > Elő-beállítások > Mintavételezés
Cél: az oszcilloszkóp mintavételezési eljárásának vezérlése 

Lassú Mintavételezési Átmenet
Normális (gyors) mintavételezési módban a PicoScope elegendő adatot gyűjt a teljes
képernyő nézet kitöltéséhez szükséges adatok újra frissítéséhez. Ez az eljárás azon
gyors időalapokhoz megfelelő, mikor másodpercenként többször rajzoljuk újra
(frissítjük) a képernyőt, de lassú időalapok esetén a képernyőn megjelenített adatok
elfogadhatatlan késését okozza. Ezen késleltetés elkerüléséhez a PicoScope
automatikusan lassú mintavételezési módba kapcsol, melynek során az adatok
kirajzolása a képernyőre olyan fokozatossá vállik, mint ahogy a szkóp rögzíteni képes
azokat.

A Begyűjtési idő -vel választhatja ki a PicoScope lassú mintavételi módjába kapcsoló
időalapot.

Lassú Mintavételi Kijelzés
Ezen jelölőnégyzet bejelölésével a PicoScope az átmeneti tárolóban lévő hullámformát
jeleníti meg, miközben fokozatosan arra rá rajzolja az új hullámformát. Ebből adódóan
a nézet bal oldala az új hullámforma kezdetét mutatja mindig, míg a jobb oldala az
előzőnek a végét. Egy függőleges (jelölő-) sor választja külön a két hullámformát.

Sin(x)/x Közelítés
Ha a képpontok száma nagyobb szkóp nézetben (jó felbontású monitor esetén) mint
az átmeneti tárban lévő hullámforma minták (pontjainak) száma, akkor a PicoScope
becsült adatokkal tölti ki a minták közti térközt (interpolál). A minta pontjai
összeköthetőek egyenes vonalakkal (egyenessel való közelítés /interpoláció/) vagy
érintő-/simuló- görbékkel (sin(x)/x közelítés). A pontok egyenesekkel való közelítése
(összekötése) révén könnyebben észrevehetőek a mintavételezett pontok helyei,
melyek a nagy pontosságú mérések esetén hasznosak, de ez cakkos formát
eredményez. A Sin(x)/x -es közelítés egy simább/egyenletesebb hullámformát
eredményez, de elrejti a mért mintapontok helyeit, ezért elővigyázatosan használja,
ha a mintaszám a képfelbontáshoz képest alacsony.

Megadhatja, hogy mennyi (vételezett) minta pont érték alatt kapcsoljon be a sin(x)/x
közelítés. A Sin(x)/x közelítéses pontértékek összekötettése csak gyorsabb időalap
esetén használható.
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6.5.8.4 Billentyűzet oldal

Helyszín: Eszközök > Beállítások > Billentyűzet

Cél: megjeleníti, és lehetővé teszi a billentyűzet parancsikonok használatát

A billentyűparancs egy billentyű kombináció, amely lenyomásra kerül a billentyűzeten
a PicoScope művelet aktiválásához.



Menük96

Szerzői tulaj donj og © 2007–2016 Pico Technology Ltd. - Minden j og fenntartva (sokszorosítani TILOS).psw.hu r41

Billentyűzet
parancsikonok

Ez a PicoScope műveletek listája, és a hozzá tartozó
billentyű parancsok (ha definiálva lett ilyen). A lista hossza
a Teljes Billentyűzet Lista Mutatása opciótól függ (lásd
lent).

Billentyűzet parancs szerkesztése, vagy hozzáadása:
· Görgesse a PicoScope parancs listát, amíg a szükséges

művelet láthatóvá nem válik.
· Válassza ki a szükséges műveletet.
· Válassza ki a 'Billentyű parancs megnyomása:'

négyzetet.
· Nyomja le a billentyűzeten a szükséges billentyű

kombinációt.
· Kattintson a Hozzárendelés gombon.

Teljes Billentyű Lista
megjelenítése

Pipálja ki ezt a négyzet az összes elérhető művelet
megjelenítéséhez. Alapértelmezés szerint a leggyakoribb
műveletek kerültek itt felsorolásra, plusz bármely további
műveletek, amelyekhez billentyűzet parancs lett
hozzárendelve.

Billentyűzet
elrendezések

A billentyűzet parancsok sorozatát elrendezésnek
nevezzük. Különböző elrendezéseket készíthet el a
különböző alkalmazásokhoz.
Alapértelmezés: Ez az elrendezés nem szerkeszthető. A
gyári alapbeállítások billentyűzet parancsokra tér vissza.
Részletes: Ez egy másik gyári alapbeállítások általi
elrendezés, amely nem szerkeszthető. Ez sokkal átfogóbb
billentyűzet parancs elrendezést tartalmaz.
Felhasználó: Ez a legutóbb létrehozott, vagy importált
elrendezés. Ez a PicoScope munkafázisok között kerül
megőrzésre.
Importálás: Billentyűzet parancsok betöltése a .pskeys

fájlból.
Exportálás: A jelenlegi billentyűzet parancsok elmentése
egy .pskeys fájlba.
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6.5.8.5 Terület & Nyelv oldal

Helyszín: Eszközök > Beállítások > Terület & Nyelv

Cél: a nyelvi, és a további hely-függő beállítások kiválasztása a PicoScope
felhasználói felületén 

Nyelv Válassza ki a legördülő menüből a PicoScope 6 felhasználói
felületén használni kívánt nyelvet. A PicoScope kérni fogja
Öntől a program újraindítását, az új nyelve való váltás
előtt.

Mérési Rendszer Válasszon metrikus, vagy amerikai egységeket.
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6.5.8.6 Nyomtatás oldal

Helyszín: Eszközök > Beállítások > Nyomtatás

Cél: adatokat adhat meg, amelyek a nyomtatott lapok alján jelennek meg 

Alapértelmezett Nyomtatási Beállítások

Ha egy nézetet nyomtat ki a Fájl menüből, akkor ezek az adatok is hozzáadásra
kerülnek az oldal alján lévő információkhoz.
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6.5.8.7 Színek oldal

Helyszín: Eszközök > Beállítások > Színek

Cél: beállíthatja a felhasználói felület különböző részeinek a szinét 

Egyéni Színek

Ezekkel a szabályozókkal megállapíthatja a PicoScope képernyő különböző részeire
vonatkozó színeket:

Csatornák a nyom színe az egyes szkóp csatornákhoz

Digitális Csatornák Amennyiben kevertjeles oszcilloszkópja (MSO) van, akkor az
egyes csatornák színét itt állíthatja be

Maszkok maszk területek a maszk határérték tesztelés-ben

Egyebek egyéb elemek:

Rács vonalak a vízszintes, és a függőleges vonalak a rácshálózaton

Háttér a hullámformák, és a rácshálózat mögötti terület. (A folyamatos
módban ezen beállítás a Folyamatos Opciók párbeszédablakkal
szüntethető meg.)

Valódi indítójel az indítójel jelző az indítójel valódi helyzetéhez

Indítójel másodlagos indítójel jelző (akkor jelenik meg, ha a valódi
indítójel elmozdításra került a legutóbbi hullámforma rögzítése
óta)

Vízszintes tengely számok az egyes nézetek alja mentén, amely általában az idő
méréseket jelzik
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Határolók a vízszintes, és a függőleges határolók, amelyeket a megfelelő
helyzetbe tud húzni, így azok segítik megmérni a hullámforma
jellemzőit

Folyamatos mód három szin van használatban az egyes csatornáknál a digitális
szinekhez a folyamatos módban. A felső szín használatos a
leggyakoribb képppont találatokhoz, a középső, és az alsó színek
pedig a kevesebb, és legkevesebb képpont találatokhoz.

Vonal vastagság

Ezek a vezérlők határozzák meg a vonal vastagságokat a szkóp és a spektrum
nézeteken való rajzoláshoz:

Csatornák a hullámformák, és a spektrum nyomok az összes szkóp
csatornához

Rács Vonalak a vízszintes, és a függőleges vonalak a rácshálózaton
Pontjelzők a vízszintes, és a függőleges határolók, amelyeket a megfelelő

helyzetbe tud húzni, így azok segítik megmérni a hullámforma
jellemzőit

Szinek Visszaállítása az Alapértelmezettre

Az összes szín, és a vonal vastagság visszaállítása azok alapértelmezett értékeire.
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6.5.8.8 Opciók oldal

Helyszín: Eszközök > Beállítások > Opciók

Cél: különöböző opciókat állíthat be, amellyel a PicoScope 6 munkáját tudja
szabályozni 

Eszköz Indítási Beállítások

Emlékezzen az utolsó eszközre. Ezen opció akkor van használatba, ha a PicoScope
több mint egy szkóp eszközt talál. Ha a jelölőnégyzet ki van pipálva, akkor a
PicoScope megkíséreli a legutoljára elmentett készüléket használni. Ellenkező esetben
az első elérhető készüléket fogja használni.

Részletes Funkciók
A részletes rögzítési módok a PicoScope 6-on alapértelmezésként engedélyezve
vannak, és le vannak tiltva a PicoScope 6 Autóipari módban. Az Ön verziójától
függetlenül ezeket a jellemzőket a következő opciókkal engedélyezni, vagy letiltani
tudja:

Spektrum A Spektrum nézet és aspektrum analizátor
tulajdonságai.

Folyamatos mód Digitális Szín, Analóg Intenzítás és egyéni, folyamatos
kijelző módok.

Nagyítás áttekintése Egy ablak jelenik meg, a ránagyít-áskor, amely segít a
nagyobb hullámformák áthelyezésében, minimális
számú egér kattintással.

Percenkénti fordulatszám Percenkénti fordulatszám kijelzése a herz mellett a
frekvencia jelmagyarázatban.

Indítójel Késleltetés Az idő-késleltetés az Indítójelezés eszköztárban
szabályozható.

Gyors Indítójel Az indítójel módban a 'Gyors' bejegyzés az Indítójelezés
eszköztárban szabályozható.

Indítójelezés eszköztár felső részre történő áthelyezése
Az eszköztár tartalmazza az Indítást/Megállítást, az Indítójelezést, a Méréseket és a
Határolókat, amelyek alapértelmezésben a PicoScope ablak aljánál helyezkednek el. Ez
az opció az eszköztárat felülre helyezi.

Legutóbbi Fájlok
A fájlok maximális száma a Fájl > Legutóbbi Fájlok menüben kerül felsorolásra. A
lista törléséhez kattintson a gombra.
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6.6 Súgó menü
Helyszín: Súgó

Cél: hozzáférést biztosít a PicoScope 6 felhasználói kézikönyvhöz és az ahhoz
kapcsolódó információkhoz 

Felhasználói útmutató

Ez a fő súgó kézikönyv a programra vonatkozó teljeskörű információkat
tartalmazza.. A Tartalmak, az Index és a Keresés gyorsbillentyűk a súgó
megjelenítő különböző funkcióihoz.

Ellenőrizze a Frissítéseket

Csatlakozzon a Pico Technológia honlapjára, és keressen egy újabb PicoScope
szoftver változatot. Egy internet kapcsolatra van szükség.

A PicoScope-ról

Mutatja a PicoScope szoftver, és bármely csatlakoztatott oszcilloszkóp
verziószámát.
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6.7 Autóipari menü (csak az autóipari használatú PicoScope-nál)
Helyszín: Menü sor > Autóipari 

Cél: hozzáférést biztosít egy előre beállított teszt adatbázishoz

Megjegyzés: 
Ez egy példa az R6.6.43.4 szoftverre. A menü
tartalma gyakran változik, mivel új tesztek
kerülnek a könyvtárunkhoz hozzáadásra.

1. Válasszon ki egy előre beállított tesztet.

2. A PicoScope megnyit egy információs oldalt, amely azt magyarázza el, hogy
hogyan kell a szkópot csatlakoztatni, tesztet futtatni, és értelmezni az
eredményeket. (Néhány tesztnek nincs információs oldala).

3. A PicoScope egy példa hullámformát jelenít meg.

4. A PicoScope elvégzi a szükséges beállításokat. A legtöbb esetben, minden, amit
tennie kell annyi, hogy a teszt elindításához lenyomja a szóköz billentyűt.
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6.8 Készülék Csatlakoztatása párbeszédablak
Helyszín: Fájl > Készülék csatlakoztatása

vagy csatlakoztatás egy új eszközhöz

Cél: ha a PicoScope egynél több elérhető szkóp eszközt talál, akkor ez a
párbeszédablak lehetővé teszi az Ön számára, hogy a használni kívántat
kiválassza 

Lásd a "Hogyan váltson másik eszközre" részt, ha a későbbiekben másik szkóp
eszközre kíván átkapcsolni.

Eljárás

Várjon, amíg eszközök lista megjelenik. Ez eltarthat néhány másodpercig.
Válasszon ki egy eszközt, és kattintson az OK-ra.
A PicoScope meg fog nyitni egy szkóp nézetet a kiválasztott szkóp eszközhöz.
Használja az eszköztárat a jeleinek a készüléken és a szkóp nézeten való
megjelenítéséhez.

Bemutató mód

Ha a PicoScope-ot akészülékcsatlakoztatása nélkül indítjuk, akkor az Eszköz
Csatlakoztatás párbeszédablak automatikusan megjelenik a 'Demó' (bemutató)
készülékkel együtt, mint az opciók egyike. Ez egy virtuális eszköz, amelyet
kísérletezéshez használhat, a PicoScope tulajdonságokkal együtt. Ha kiválasztja a 
Demó eszközt, és az OK-ra kattint, akkor a  PicoScope egy Demó Jel Generátor
gombot ad hozzá az eszköztárhoz. Használja ezt a gombot a teszt jelek Demó
eszközéről.való beállításhoz.
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6.9 Fájl konvertálás a Windows Explorer-ben
Átkonvertálhat PicoScope adatfájlokat más formátumokba, más alkalmazásokhoz,
valamint különböző adatformátumokat használhat a PicoScope-on.

A konvertálást legegyszerűbb módon aWindows Explorer-be lévő szövegtartalom
menüből lehet elvégezni. A szövegtartalom menü az a menü,amely felugrik az egér
jobb kattintására, vagy aktiválható a „menü“ gombbal a Windows billentyűzeten. Ha
PicoScope-ot telepít, akkor a "Konvertálás" bejegyzés kerül a szövegtartalom
menübe hozzáadásra, lehetővé téve az Ön számára a PicoScope adatfájlok
konvertálását.

A PicoScope szövegkörnyezet menü a Windows Explorer-ben

Konvertálás PicoScope 6.2.4 formátumba

A fenti példa négy már meglévő PicoScope adatfájl szabványos PicoScope ikonját
mutatja be. A PicoScope 6.2.4 új funkciót vezetett be, amely lehetővé teszi a
PicoScope adatfájlok hullámformákban történő megjelenítését az ikonok helyett. Ezen
funkció régi adatfájlokhoz való, át kell konvertálnia őket új formátummá, a Wiindows
Explorer szövegkörnyezet menü használatával.

Ha a PicoScope üzemel, akkor zárja be.
A Windows Explorer-ben kattintson jobb gombbal a PcoScope adatfájlon.
Válassza ki a következőt Konvertálás> Összes hullámforma > .psdata. Egy

PicoScope ikon  fog megjelenni a Windows jegyzetterületén, a konverziós
folyamat során.
A PicoScope kérni fogja Öntől, hogy erősítse meg a .psdata fájl új verzióval történő
felülírását. Kattintson az Igen-re.
Várja meg, amíg a Windows Explorer frissíti a kijelzőt.
Ismételje meg az összes .psdata fájlt.
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A .psdata fájlok most meg kell hogy jelenjenek ezen a képen:

Más formátumokba való konvertálás

Az összes ilyen konvertáláshoz kiválaszthatja vagy az "Összes hullámformát" vagy
az "Aktuális hullámformát". A .psdata fájl tartalmazhat egyetlen hullámformát, vagy
tartalmazhatja a hullámforma puffer teljes tartalmát, amely az egymást követő
indítójel események sorozata. Ha a .psdata fájl egynél több hullámformát tartalmaz,
akkor, választhat az összes átkonvertálása, vagy csak egy, q PicoScope-on utoljára
nézettek átkonvertálása közül.

Jobb-kattintás a PicoScope adatfájlon.
Az összes hullámforma egy fájlba való konvertálásához, válassza ki a következőket
> Összes hullámforma vagy Konvertálás > Valódi hullámforma, ekkor az Ön

által kért fájl formátum elkészítésre kerül. Egy PicoScope ikon  fog megjelenni a
Windows jegyzetterületén, a konverziós folyamat során.

Összetett műveletek

A További összetett műveletekhez, úgy mint az összes könyvtárban lévő fájl
konvertálásához, futtatni tudja a PicoScope parancs ablakát (lásd Parancs-sor
szintaxis).
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7 Eszköztárak és gombok
Egy eszköztár a gombok, és a vezérlők összessége, az adott funkciókkal
kapcoslatosan. A PicoScope 6 a következő eszköztárakat tartalmazza:

Puffer Navigációs eszköztár
Csatorna Beállítás eszköztár
Mérések eszköztár
Rögzítés Beállítása eszköztár
Indítás / Megállítás eszköztár
Indítójelezés eszköztár
Nagyítás és Görgetés eszköztár
Jelgenerátor gomb
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7.1 Csatorna eszköztár
A Csatornák eszköztár szabályozza az egyes függőleges bemeneti csatornák
beállításait. A lenti pillanatkép a két-csatornás szkóp készüléket mutatja, de különböző
szkóp készülékeknek különöböző számú csatornája is lehet. (Lásd még: PicoLog 1216
eszköztár amely a PicoLog 1000 sorozathoz került használatra.)

Az egyes csatornákhoz saját gomb készlet tartozik:

Csatorna Beállítások gomb. Megnyitja a Csatorna Beállítások
menüt a szondák, a felbontás növelése, a léptékezés és a szűrési
opciókkal.

Tartomány szabályozás. Beállítja a szkóp eszközt a jelek
rögzítéséhez egy meghatározott értéktartományban. A beállítások
lista függ a kiválasztott szkóp eszköztől és szondától. Egy piros

figyelmeztető jel -  -jelzi, amennyiben a bemeneti jel túllépi a
kiválasztott tartományt. Ha az Auto módot választja ki, akkor a
PicoScope folyamatosan állítani fogja a függőleges léptéket, így a
hullámforma magassága amennyire csak lehetséges ki fogja tölteni
a nézetet. 

Kapcsolás Szabályozás. Beállítja a bemeneti áramkört.

AC kapcsolás: nem fogadja el az 1 Hz alatti frekvenciákat.

DC kapcsolás: fogadja az összes DC-ről származó frekvenciát a
szkóp maximális sávszélességéhez.

50W DC: alacsony impedanciájú opció (lásd: eszköz jellemző
táblázat).

Gyorsulásmérő: átkapcsol az áramforrás kimenetére az IEPE-által
engedélyezett szkópokhoz, úgy mint a PicoScope 4224 IEPE-re. Az
oszcilloszkóp felhasználói útmutatója részletezi az IEPE csatorna
előírásokat.

Frekvencia: engedélyezi a beépített frekvencia számlálót,
amennyiben van ilyen. Ebben a módban egyidejűleg csak egy
csatorna működtethető. Az elérhetőséghez, lásd a Készülék
tulajdonság táblázatot.

Digitális Bemenetek gomb (csak MSO-eknél). 
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7.1.1 Csatorna beállítások menü

A csatorna beállítások menü jelenik meg, ha rákattint a csatorna beállítások

gombra (például: ) a Csatornák eszköztáron.

Szonda lista. Jelzi, hogy a szonda jelenleg
használatban, és lehetővé teszi, hogy másikat
válasszon. Arra használatos, hogy a PicoScope felé
továbbítsa, hogy milyen fajta szonda van a
csatornába csatlakoztatva. Alapértelmezés szerint a
szonda x1-es működésű, mely azt jelenti, hogy
1 darab egy-voltos jel a szonda bemeneténél
szintén egy voltként fog megjelenni a kijelzőn.

Szonda lista bővítése. Kattintsunk ide a szonda
listából való kiválasztásához.

Egyéni Szonda párbeszédpanel nyitása. Az
egyéni szonda párbeszédpanel lehetővé teszi az
egyéni szondák szerkesztését.

Felbontás növelés. Lehetővé teszi, hogy növelje a
szkóp készülék tényleges felbontását, a Felbontás
növelés használatával. Az ebben a mezőben lévő
szám egy cél érték, amelyet a szoftver megkísérel
használni, valahányszor csak lehetséges.
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Tengely léptékezés. Ezek a tengely méretezés
vezérlők amelyek lehetővé teszik minden egyes
függőleges tengely egyedi léptékezését, és
eltolását.

Analóg beállítások. Beállítások, amelyek
alkalmazhatóak az oszcilloszkóp bemeneti hardver-
ére, amennyiben az oszcilloszkóp hardvere
támogatja azokat.

Egyenáram eltolás: a digitalizálás előtt az eltolási
feszültség hozzáadásra kerül az analóg
bemenethez. Az elérhetőséggel kapcsolatosan lásd
az Eszköz jellemző táblázatot.

Sávszélesség korlátozás: rögzített frekvenciájú,
egypólusú, analóg szűrő. Ez a zaj, és a
harmonikusok kiszűréséhez lehet fontos, mely
különben módosulásokat okozhat. Az elérhetőséggel
kapcsolatosan lásd az Eszköz jellemző
táblázatot.

Aluláteresztő szűrés. Egy független, digitális
aluláteresztő-szűrő mnden egyes csatornához,
programozható vágási frekvenciával. Ez akkor lehet
hasznos, amikor a sokkal pontosabb mérésekhez
zaj kíván a jelből kiszűrni. Az elérhetőséggel
kapcsolatosan lásd az Eszköz jellemző
táblázatot.

Nulla eltolás. A bemeneti csatornából digitálisan
mindennemű eltolást eltávolít. Ezen művelet
megkezdése előtt a kiválasztott csatornából
távolítsa el az összes bemeneti jelet, valamint a
bemenetről pedig a rövidzárt. Kattintson a Zero -ra
a behangolás elkezdéséhez. Kattintson a Clear -re,
a bemenet behangolás előtti állapotának
visszaállításához.
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7.1.1.1 Felbontás növelés

A Felbontás növelése egy olyan eljárás, melynek során a szkóp nagyfrekvenciás
részleteinek rovására növelhetjük a célszerűen szükséges függőleges felbontást. A
felbontás növelésének kiválasztása nem változtatja meg a szkóp mintavételezési
sebességét, de némely üzemmódban a PicoScope csökkentheti a minták számát a
megjelenítési teljesítmény fenntartása végett.

Ezen eljárás működéséhez egy kevéske Gauss zajt kell tartalmaznia a jelnek, bár a
gyakorlati alkalmazások során jellemzően ezen jelet a szkóp állítja elő, így e zaj a
normális jelek velejárója.

A felbontás növelését használják a lapos mozgó-átlag (állandó értékű) szűrőt. Ez úgy
viselkedik, mint egy aluláteresztő szűrő egy jó válaszadási jellemzővel és nagyon lassú
lefútással az 1-es értékű (bekapcsolási) hullámjelről a 0-ás értékű (kikapcsolási) jelig.

A felbontás növelésekor néhány mellékhatás megfigyelhető. Ezek normálisak és
semlegesíthetőek azáltal, hogy csökkenti a felbontás mértékét és növeli a
mintavételezést vagy megváltoztatja az időalapot (frekvenciát). A maximumtól a
kisebb felé haladás a legjobb út, hogy megtalálja az alkalmazásának legelőnyösebb
felbontást. Mellékhatásoknak számítanak:

Kiszélesedett és ellaposodott impulzusok (tüskék)
Függőleges élek (mint például a négyszög jeleknél) egyenes lejtővé változnak
A jel átfordulása (olykor úgy tűnik, mintha az indítójel pontja a rossz élen lenne)
Egy egyenes vonal (ha nincs elégséges minta a hullámformában)

Eljárás

Kattintson a Csatorna Beállítások gombra  a Csatorna Beállítás
eszközsoron.
Használja a Felbontás növelés vezérlőt a Haladó beállítások menü -ben, hogy
kiválasszthassa a megfelelő bitszámot, mely a szkóp függőleges felbontás -ának
megfelelő vagy annál nagyobb.

Mennyiségileg meghatározott Felbontás Növelés

Az alábbi táblázat mindegyik felbontás növelési beállításhoz megadja a mozgó-átlag
szűrés méretét. A nagyobb szűrő méret nagyobb mintavételezési sebességet igényel,
hogy jelentős mellékhatások nélkül jeleníthessen meg egy adott jelet (a fentebb leírtak
szerint).

Felbontás
növelés
e (bitek)

Értékek száma
n

0,5 2.

1,0 4

1.5 8

2.0 16

2.5 32

3.0 64

3.5 128

4.0 256
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Példa. Az Ön szkóp eszköze a PicoScope 5204 (felbontás = 8 bit). A 9.5 bites
tényleges felbontást választotta ki. Ezáltal a felbontás növelés:

e = 9.5 – 8.0 = 1.5 bit.

A táblázat azt mutatja, hogy ez melyik mozgó-átlaggal érhető el:

n = 8 mintás.

Ez a szám megmutatja, hogy milyen lesz a szűrési hatás a felbontás növekedésével a
jelen. A meglévő aluláteresztő szűrő hatásának megtekintésének legjobb módja egy
spektrum nézet hozzáadása és megtekintjük a zajszint formáját/-nál (próbálja felhúzni
az y-tengelyt, hogy a zajt még tisztábban láthassa).

Kapcsolódó témák

Lásd a Hardver felbontást (csak rugalmas Felbontású oszcilloszkópokhoz).
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7.1.1.2 Tengely léptékezés szabályozásai

A tengely léptékezés vezérlések vezérlő dobozok, melyeklehetővé teszik az egyes
függőleges tengelyek különálló léptékezésének módosítását, és eltolását. Ha a tengely
a referencia hullámformához tartozik, akkor beállíthatja annak késleltetését a valódi
hullámformákhoz tartozóan.

Valódi hullámforma
szabályozásai

Referencia hullámforma
szabályozásai

Két módja van a tengely léptékezés szabályozás megnyitásának:-

Minden csatorna megjelenítésre kerül a Nézet-ben: kattintson a színes léptékezés
gombra ( ) a függőleges tengely alján
Bármely bemeneti csatornánál: Kattintson a Csatorna Beállítások gomb -ra a
Csatornák eszköztár-ban

Lépték szabályozás. Növelje a hullámforma nagyításához, csökkentse
annak kicsinyítéséhez. A függőleges tengely újraléptékezése mindig az
Ön által a tengelyről leolvasott, helyes feszültség érték szerint történik.

Kattintson az ismételt beállítás gombon ( ) az 1.0 léptékhez való
visszatéréshez. A léptékezés gomb mindig a kiválasztott léptéket
mutatja.

Eltolás szabályozása. A növeléshez mozgassa a hullámformát felfelé a
képernyőn, a csökkentéshez pedig mozgassa azt lefelé. A függőleges
tengely módosítása mindig az Ön által a tengelyről leolvasott, helyes
feszültség érték szerint történik. Ezen szabályozás beállítása megfelel a
függőleges tengelyen való kattintásnak,és húzásának. Kattintson az

ismételt beállítás gombon ( ) a 0,00 %-os eltoláshoz való
visszatéréshez.

Késleltetés szabályozása (csak a referencia hullámformáknál). A
növelés a hullámforma bal felé történő elmozdításával történik,az
időzítési referencia ponthoz képest,a csökkentés pedig a jobb felé való

elmozdítással történik. Kattintson az alaphelyzetbe állítás gombon ( )
a 0 s-os késleltetéshez való visszatéréshez. 

Az időzítés referencia pontjának helye attól függ, hogy a PicoScope
mely indítójel módban van. Ha Semmilyen indítójel mód sincs, akkor a
késleltetés a kijelző bal-széléhez képest kerül kimérésre. Bármely más
indítójel módban a késleltetés az indítójel pontjelző -jéhez képest kerül
megmérésre.

Visszaküldés. A csatornát visszahelyezi az összes többi mögé. Akkor
használja, ha a csatorna a többi csatornák érdekkörébe marad.

Előtérbe hozás. A csatornát az összes többi elé helyezi. Akkor
használja, ha a csatornát a többi takarja.
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7.1.1.3 Aluláteresztő szűrés

Az aluláteresztő szűrő tulajdonság bármely bementi csatornából kiszűri a
frekvenciákat. A szűrés vezérlés a Részletes Csatorna Beállítások
párbeszédablak-ban található, amely a Csatorna Beálíltások gomb -al kerül

megnyitásra( ) a kapcsolódó csatornához a Csatorna eszköztár-ban. A vezérlés
határozza meg a szűrő leválasztási frekvenciáját, amelynek a mintavételezési arány
fele alatt kell lennie, ahogy az a Tulajdonságok lapon is látható.

Az elérhetőséghez lásd a Készülék tulajdonság táblázat-ot.

Az aluláteresztő szűrő hasznos a zajok megszüntetésére. Az osztott képernyő egy 1
kHz-es alul áteresztő szűrő használatát mutatja, ahogy az egy zaj jelen alkalmazásra
kerül. A jel alsó része megőrzésre kerül, viszont a magas-frekvencia zaj pedig
kiküszöbölésre kerül:

Balra: az alul áteresztő szűrés előtt. Jobbra: az 1 kHz-es alul áteresztő szűrés után.
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Szűrő adatai

Az alul áteresztő szűrés algoritmusa a választott levágási frekvencia arány szerint (fC)

a mintavételezi arányhoz képest (fS), a következők szerint alakul:

fC ÷ fS Szűrő típusa Leírás

0,0-0,1 Mozgó átlag A mozgó átlag szűrő az alacsony levágási
frekvenciákhoz használatos. A szűrő hossza úgy
van beállítva, hogy a választott levágási frekvencia
elérésre kerüljön, amely mint a frekvencia válasz
első minimuma kerül meghatározásra. Ez az első
jelentős jel áteresztés a levágási frekvencia felett.
Ezen szűrő a függőleges élt lineáris meredekséggé
változtatja.

0.1 - < 0.5 FIR Egy véges impulzus válasz szűrő a közepestől a
magas levágási frekvenciákig használatos. Ez egy
monton legördítés a levágási frekvencia felett, és
ezáltal kevesebb áteresztést okoz, mint a mozgó
átlag szűrő.

Késztetheti a PicoScope-ot arra, hogy egy, vagy többféle szűrő típust használjon, a 
Minták Rögzítés Beállítási eszköztár-ban való használatával, létrehozva ezzel az
fC/fS lefutási arányt a két tartomány egyikében, ahogy az a táblázatban is látható.

Ahogy az a táblázatból is látható, a levágási frekvenciának a mintavételezési
frekvencia fele alatt kell lennie.
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7.1.2 Digitális bemenetek gomb

Helyszín: Csatornák eszköztár (csak MSO-k)

Cél:
a vegyes jelű oszcilloszkóp digtális bemeneteihez tartozó beállításokat
szabályozza (MSO)

Digitális be-/kikapcsolás  A digitális nézet kapcsolja be, vagy ki. Ha a
digitális bemenet aktiválva van a Digitális Beállítás párbeszédpanel-ben.
akkor az még akkor is aktív marad, ha az a nézetről elrejtésre kerül.

Digitális beállítás Nyissa meg a Digitális Beállítás párbeszédpanel-t a
csatorna kiválasztáshoz, és a beállításokhoz..

7.1.2.1 Digitális Beállítás párbeszédablak

Helyszín: MSO gomb

Cél: szabályozza az MSO digitális bemeneteit (vegyes jelű oszcilloszkóp)
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Küszöbértékek Beállítása
Válassza ki a digitális küszöb feszültséget, a legördülő listából, vagy válasszon egy 
Egyéni küszöbértéket, és állítsa be a saját feszültségi értéket, a numerikus
adatmegadással. Az előre beállított küszöbértékek a következők:

TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1.5 V
V: LVCMOS 1,8
V: LVCMOS 2,5
V: LVCMOS 3.3.
LVDS:
0V-os különbség:

1.5 V
2,5 V
-1.3 V
3,7 V
2 V
750 mV
0,9 V
-1.25 V
1,65 V
100 mV
0 V

Minden egyes
csatlakozásnak saját
független küszöbértéke
van. A 0 csatlakozó a
D7...D0,az 1-es csatlakozó
pedig a D15...D8
csatornákat tartalmazza.

Rendelkezésre álló csatornák
Ezen rész felsorolja az elérhető, digitális bemeneti csatornákat. Ezek nem kerülnek
megjelenítésre, hacsak hozzá nem adja őket a párbeszédablak Csatornák, és
Csoportok Megjelenítése részhez. Kattintson, és húzza az egyedi csatornákat a
Csatornák, és Csoportok Megjelenítése részhez, vagy válasszon ki csatorna
tartományokat, és húzza őket át egyszerre, vagy kattintson kétszer egy csatornán
annak közvetlen hozzáadásához.

Csatornák, és Csoportok Megjelenítése
Ez a szakasz felsorolja a digitális csatornákat, amelyek a megjelenítéshez kiválasztásra
kerültek. Bármely csatorna csoport, amely definiálásra került, szintén itt van
felsorolva.

egy digitális csatornát jelez.
egy csoport digitális csatornát jelez. Alapértelmezés szerint, a csatornák egy
csoporthoz kerültek hozzáadásra, amely a tetején van, a legjelentősebb bit
számmal.

A csatorna, vagy a csoport átnevezéséhez kattintson a néven és a típuson. A további
menü műveletekhez kattintson jobb gombbal a csatornára, vagy a csoporton:

Engedélyezés: Csatorna mutatása. A listában lévő összes
csatorna alapértelmezésben engedélyezve van.

Letiltás: Csatorna képernyőről való elrejtése.
Fordított: Ezen csatorna polarításának megfordítása.

Hasznos az alacsony szintű jelekhez.
Átnevezés: Írjon be egy új nevet a csatornának.
Fordított Csatorna Sorrend: (Csak csoportoknak) Fordított csatorna sorrend

a csoportban.
Eltávolítás: Csatorna listából való eltávolítása.
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7.2 PicoLog 1000 Sorozatú Csatornák eszköztár
A Csatornák eszköztár szabályozza az egyes függőleges bemeneti csatorna
beállításait. Az eszköztár különbözőképpen jeleníti meg a PicoLog 1000 Sorozatú Adat
Naplózókat, mint a PicoScope oszcilloszkópokat (a szabványos változathoz lásd a 
Csatorna eszköztárat). 

Csatorna szabályozás. Ezen szabályozó két gombot tartalmaz egy
téglalap alakú vázlatba. Kattintson a kis háromszögön a bal oldalon a 
Csatorna Beállítások párbeszédablak megnyitásához , melynél a szondák, a
felbontás növelése, a léptékezés és a szűrésbeállításra kerülnek. Kattintson
a csatorna nevére a csatorna be- vagy kikapcsolásához.

Digitális Kimenetek gomb. A PicoLog 1000 Sorozatú eszköz 2 vagy
4 digitális kimentének a szabályozásához. Megnyitja a Digitális Kimenetek
párbeszédablakot.
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7.2.1 PicoLog 1000 sorozatú digitális kimenet ellenőrzés

Helyszín:
Digitális kimenet gomb  a Csatornák eszköztáron

Cél: szabályozza az adat naplózó beépített jelgenerátorát

Digitális kimenet párbeszédablak a
PicoLog 1216-hoz

Az ellenőrzések sorozata attól függ, hogy milyen típusú adatnaplózója van.

PWM Kimenet

PWM. Néhány készüléken a PWM beállítható, az impulzus-szélesség
modulált hullámforma beállításához. Ez egy logikai jel, amely
bizonyos időszakonként, és üzemi ciklusonként kapcsolóként
funkciónál. A jel átlagos értéke arányos annak működési ciklusával,
így ez egy külső, alul-áteresztő szűrővel feldolgozható, amely olyan
jelet tud létrehozni, mely arányos a működési ciklussal.

Ki: PWM kimenet letiltása.
PWM. Engedélyezi a PWM kimenetet a meghatározott,
ellenőrizhető Időszak és Működési Ciklus-al.

Periódus. Kiválasztja a PWM kimenet egy ciklusának hosszát. 

Működési ciklus. A PWM jel periódus adott százaléka, amikor is a
jel a logikailag magas szinten van. Például, ha a periódus 1 ms, és
az üzemi ciklus pedig 25%, akkor az 1 ms-os jel 25%-a = 250 ms
lesz az egyes ciklus logikailag magasabb szintjén, és a megmaradó
750 ms pedig a logikailag alacsonyabb szinten. A logikailag magas, é
alacsony feszültségi szintek az adat naplózóhoz a Felhasználói
Kézikönyvben lettek megadva, de tipikusan 0 Volt (alacsony) és
3.3 Volt (magas) értékűek. Pálda számításainkat elvégezve, a PWM
kimenet átlagos értéke 25% x 3.3 Volt = 0.825 Volt lesz.

Digitális
Kimenetek

A PicoLog PC Adat Naplózóknak egy, vagy több gyengeáram
terhelésű digitális kimenete van.

Az egyes kimenetek beállíthatóak magas, vagy alacsony logikai
szintre a csúszka mozgatásával.
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7.3 USB DrDAQ Csatornák eszköztár
Az USB DrDAQ-hoz tartozó csatornák eszköztár szabályozza az egyes be-, és
kimeneti csatornák beállításait:

Hang hullámforma szenzor szabályozás. A hang hullámforma
bemenetének (a mérés nem hitelesített amplitúdó egységekben történik)
beállítására való kis nyíl opció a beépített mikrofont használja. Kattintson a
csatorna nevére a csatorna be-, vagy kikapcsolásához.

Hang szint érzékelő szabályozás. A hang szint bemenetének (a mérés
decibelekben történik) beállítására való kis nyíl opció a beépített mikrofont
használja. Kattintson a csatorna nevére a csatorna be-, vagy
kikapcsolásához.

Szkóp bemeneti szabályozás. A kis nyíl beállítási lehetőségeket biztosít
az oszcilloszkóp bemenetéhez vannak (a BNC csatlakozó Szkóp-ként van
megjelölve),a szondákhoz és a léptékezéshez. Kattintson a csatorna nevére
a csatorna be-, vagy kikapcsolásához.

Ellenállás bemeneti szabályozás. A kis nyíl beállítási lehetőségeket
biztosít a 0 - 1 MWellenállás-mérésre a sorkapocs bemenetén. Kattintson a
csatorna nevére a csatorna be-, vagy kikapcsolásához.

pH bemeneti szabályozás. A kis nyíl beállítási lehetőséget biztosít a pH,
és az ORP (oxidációs/reduciós potenciál) bemeneten való méréséhez.
Kattintson a csatorna nevére a csatorna be-, vagy kikapcsolásához.

Hőmérséklet-érzékelő szabályozás. A kis nyíl beállítási lehetőséget
biztosít a beépített hőmérséklet-érzékelőhöz. Kattintson a csatorna nevére a
csatorna be-, vagy kikapcsolásához.

Fény érzékelő szabályozás. A kis nyíl beállítási lehetőséget biztosít a
beépített fény-érzékelőhöz.. Kattintson a csatorna nevére a csatorna be-,
vagy kikapcsolásához.

Külső érzékelő szabályozásai. A kis nyilak beállítási lehetőségeket
biztosítanak az 1-3 külső érzékelő bemenetekhez. Kattintson a csatorna
nevére a csatorna be-, vagy kikapcsolásához.

Jelgenerátor gomb. A Jelgenerátor párbeszédablak megnyitása
lehetővé teszi a jelgenerátor kimenti karakterisztikáinak beállítását.

RGB LED gomb. Az RGB LED Vezérlő párbeszédablak megnyitása
lehetővé teszi a beépített LED színének a beállítását.

Digitális kimenetek gomb. A Digitális Kimenet párbeszédablak
megnyitása lehetővé teszi a négy digitális bemenet állapot szabályozását.
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7.3.1 USB DrDAQ RGB LED vezérlés

Helyszín: USB DrDAQ Csatornák eszköztár > RGB LED gomb: 

Cél:
lehetővé teszi a beépített LED színének beállítását, a 16.7 millió szín
valamelyikére

Engedélyezi a LED vezérlést:
A mezővel beállíthatja a helyszíni RGB LED-et, bármely
színhez.
Ha a mező üres: akkor a LED normál funkció esetén villog,
és jelzi a bemeneti csatornákon az adatrögzítést.

Egyéb vezérlők: Ismerje meg ezeknek a működését!
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7.3.2 USB DrDAQ Digitális Kimeneti vezérlés

Helyszín: USB DrDAQ Csatornák eszköztár > Digitális Kimenetek gomb: 

Cél: lehetővé teszi a négy digitális kimenet karakterisztikájának a beállítását
az elosztó blokkban

Az egyes kimeneteknek saját vezérlés beállításuk van:

PWM/Ki vezérlő: Beállítás: beállíthatja a kimenetet, vagy az alacsony
rögzített logikai szintre (közel 0 V) vagy a magasan rögzített
logikai szintre (közel 3.3 V).

Beállítás a PWM-hez: a kimenet egy két-szintes
hullámforma (0 V és 3.3 V között változik) változtatható 
Üzemi Ciklussal és Periódussal. A jelet meg lehet szűrni a
DC szint elkészítéséhez, mely az üzemi ciklussal arányos.

Periódus: a kimeneten lévő, egymást követő impulzusok közötti idő

Üzemi ciklus: a Periódus bizonyos százalék, amelynél magas a kimenet.
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7.4 Rögzítés Beállítása eszköztár
A Rögzítés Beállítása eszköztár szabályozza az oszcilloszkópjának az idő-függő,
vagy frekvencia-függő beállításait.

Szkóp mód

A szkóp módban, az eszköztár így néz ki:

(Lásd az eszköztár különböző változatait a spektrum és a folyamatos módban).

Szkóp mód. Állítsa be a PicoScope-ot, hogy az oszcilloszkóp-ként
működjön. Használja a Automatikus Beállítás Gomb -ot a
beállítások optimalizálásához. Amennyiben szeretne, másodlagos 
spektrum nézetet is hozzáadhat a szövegösszefüggés menüből (a
szkóp nézeten való jobb gombos kattintással).

Folyamatos mód. Ki-be folyamatos mód, lehetővé teszi a régi jelek
halvány vonalakkal való megjelenítését, miközben az új jelek felül
világosabb színnel kerülnek megjelenítésre. A szín használat a 
Folyamatos mód Beállítás párbeszédablakával történik. A
PicoScope annyi nézetre fog emlékezni, ahány nyitva van, így vissza
tud térni azokhoz a Folyamatos Mód gombon való ismételt
kattintással.

Spektrum mód. Állítsa be a PicoScope-ot, hogy az színkép
elemzőként működjön. Használja a Automatikus Beállítás Gomb -
ot a beállítások optimalizálásához. Amennyiben szeretne,
másodlagos spektrum nézetet is hozzáadhat a szövegösszefüggés
menüből (a szkóp nézeten való jobb gombos kattintással).

Automatikus Beállítás. Megkeres egy jelet az engedélyezett
bemeneti csatornák valamelyikén, majd beállítja az idő-alapot, és a
jel tartományt a jel helyes megjelenítéséhez.

Kezdőlap. A PicoScope visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.
Ez megfelel a Fájl > Indítási Beállítások > Indítási Beállítások
Betöltése parancsnak.

Időalap-vezérlő. Beállítja az időt, amelyet a vízszintes tengely
egyedi osztása képvisel, ha a vízszintes nagyító szabályozás
x1-re van beállítva. Az időalapok a használt szkóp eszköz típusától
függenek.

A 200 ms/osztás, vagy ennél lassabb időalap kiválasztása okozza a
PicoScope másik adatátviteli módba való kapcsolását. Az ehhez
kapcsolódó egyedi részleteket a PicoScope állítja be, de a lassú mód
a mintavételezési arányt is korlátozza 1 millió minta / másodperc
maximális értékre.

Módosíthatja ezt a vezérlést a szkóp teljes idejű nézetén, mintsem
az osztásonkénti időt az Idő Egységek Összegyűjtésének
szabályozására a Beállítások párbeszédablakban, az Általános
oldalon.
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Vízszintes nagyítás szabályozás. Csak vízszintes irányban

nagyítja a nézetet egy meghatározott mértékben. Kattintson rá 

valamint  a gombokra, a nagyítási tényező beállításához, vagy a

 gomb alaphelyzetbe állításához.

Minták szabályozása. Beállítja a minták maximális számát,
amelyek az egyes csatornáknál rögzítésre kerülnek. Ha ez nagyobb,
mint a képpontok száma a szkóp nézeten, akkor rá tud nagyítani a
további részletek megtekintéséhez. A rögzített minták valódi száma
a Tulajdonságok lapon kerül megjelenítésre, és különbözhet az itt
szükséges számtól, attól függően, hogy melyik időalap, és szkóp
eszköz van használatban. Egy hullámforma rögzítéséhez, amely az
egész puffer memóriát elfoglalja, először állítsa be az Indítójel módot
az Egyediszabályozáshoz.

Hardver felbontás. (csak Tetszőlegesen Állítható Felbontású
Oszcilloszkópok). A mintavételhez használt hardver bitek számát
állíthatja be. A választási lehetőségek az engedélyezett csatornák, és
a választott mintavételezési aránytól függenek. Az Automatikus
Felbontással a legnagyobb felbontást választja, amely megfelel az
aktuálisan kiválasztott mintavételezési aránynak, és rögzítési
méretnek. A felbontás a szoftveres szűréssel tovább növelhető: lásd
a felbontás növelését.

Spektrum Mód

A spektrum módban, a Rögzítés Beállítás eszköztár  így néz ki:

Frekvencia tartomány szabályozás. Állítsa be a frekvencia
tartományt a spektrum elemző vízszintes tengelyén
keresztül,amennyiben a vízszintes nagyítás szabályozás x1-re
kerül beállításra.

Spektrum Beállítások. Akkor jelenik meg, ha a spektrum nézet
meg van nyitva, függetlenül attól, hogy a szkóp mód vagy a
spektrum mód kerül kiválasztásra. Ez nyitja meg a Spektrum
Beállítások párbeszédablakot.

Folyamatos Mód

A folyamatos módban a Rögzítés Beállítás eszköztár így néz ki:

Folyamatos mód beállítások. Nyissa meg a Folyamatos
Beállítások párbeszédablakot, mely számos paramétert vezérel,
mely hatással van a PicoScope által a folyamatos módban
megjelenített régi, és új adatokra.
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7.4.1 Spektrum Opciók párbeszédablak

A párbeszédablak akkor jelenik meg, ha a Spektrum Opciók gombon kattint a
Rögzítés Beállítások eszköztárban. Csak akkor érhető el, ha a spektrum nézet meg
van nyitva. Vezérléseket tartalmaz, amely azt határozza meg, hogy a PicoScope
hogyan konvertálja át az aktuális szkóp nézeten lévő forrás hullámformát spektrum
nézetűvé.

Spektrum
Tárhelyek

A frekvencia tárolók száma jelzi a spektrum felosztását.. A vezérlő
beállítja a frekvencia tárolók maximális számát, amelyet a szoftver
vagy képes, vagy nem képes kezelni, a további beállításoktól
függően. A fő korlát az, hogy a tárolók száma nagy mértékben nem
lépheti túl a forrás hullámformában lévő minták számát.

Ha a forrás hullámforma a szükségesnél kevesebb mintát tartalmaz
(ez kétszer kisebb szám, mint maga a frekvencia tároló száma)
akkor a PicoScope nulla hullámforma blokkot fog előállítani. Például
ha a szkóp nézet 10.000 -10.000 mintát tartalmaz, és Ön a
Frekvencia Tárolókat 16384-re állítja be, akkor a PicoScope nulla
hullámforma blokkot fog előállítani a 16,384 mintához. Ezután
használja ezt a 16,384 mintát a 8,192 frekvencia tartály
előállításához, nem a szükséges 16,384-hez.

Ha a forrás hullámforma a szükségesnél több mintát tartalmaz,
akkor a PicoScope a szükségleteknek megfelelő mintaszámot
használ, a hullámforma puffertól kezdve.. Például, ha a forrás
hullámforma 100,000 mintát tartalmaz, és Ön pedig
16,384 frekvencia tartályt szeretne, akkor a PicoScope-nak csak
2 x 16,384 = 32,768 mintára van szüksége, így az csak az első
32,768 mintát használja fel a hullámforma pufferhez, a maradékot
pedig figyelmen kívül hagyja. A ténylegesen felhasznált adatok az 
Idő Kapunál kerülnek kijelzésre, és megadják a Tulajdonságok lap
beállításait.

Ablak Függvény Lehetővé teszi az Ön számára, hogy kiválasszon egyet a szabványos
ablak függvények közül, ezzel csökkentve az idő-határolt
hullámforma működésének hatását. Lásd Ablak függvények.

Kijelző  Mód Kiválaszthat terjedelmet, átlagot, vagy csúcs tartást.

Terjedelem: a spektrum nézet megmutatja az utolsó rögzített
hullámforma frekvencia spektrumát, legyen az akár valós, vagy
tárolt a hullámforma pufferben.
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Átlagos: a spektrum nézet a színkép egy görgetett átlagát mutatja
meg, a hullámforma pufferben lévő összes
hullámformabeleszámításával. Ennek zajcsökkentő hatása van,
amely a spektrum nézetne is látható. Az átlagos adatok törléséhez
kattintson a Stop-ra majd pedig az Indításra, vagy módosítsa az
Átlagos módot a Terjedelem módra.

Csúcs tartás: a spektrum nézet a színkép görgetett átlagát
mutatja, amely a pufferben lévő összes hullámformából került
kiszámításra. Ebben a módban a spektrum nézetben lévő
frekvenciasáv amplitúdója vagy ugyanaz marad, vagy növekszik, de
sohasem csökken. A csúcs tartási adatok törléséhez kattintson a
Stop-ra majd pedig az Indításra, vagy módosítsa a Csúcs tartás
módot a Terjedelem módra.Megjegyzés: ha átkapcsol az Átlagos,
vagy a Csúcs tartás módra, akkor ez jelentős késést okozhat a
PicoScope teljes hullámforma puffer feldolgozásában, így a
hullámformák az eredeti formájukban kerülnek megjelenítésre. Ha
ez történik, akkor az ablak alján egy folyamat jelző jelenik meg,
amely jelzi azt, hogy a PicoScope dolgozik:

Skála A függőleges (jel) tengely címkézését, és léptékezését határozza
meg. Ez a következők egyike lehet:

Lineáris:
A függőleges tengely voltban léptékezve.

Logaritmikus:
A függőleges tengely decibelben van léptékezve, referenciaként
a lenti Logaritmikus egységekben megadott szint van
megadva.

dBV: A referencia szint 1 volt.

dBu: A referencia szint 1 milliwatt, 600 Ohmos terhelési
ellenállással. Ez körülbelül 775 mV-ps feszültségnek felel meg.

dBm: A referencia szint egy miliwatt, meghatározott terhelési
impedancia mellett. Adja meg a lenti mezőben a terhelési
impedanciát a Logaritmikus egység vezérlő alatt.

Tetszőleges dB: A referencia szint egy tetszőleges feszültség,
amely a lenti mezőben adható meg, a Logaritmikus egység
vezérlő alatt.
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7.4.2 Folyamatos Mód Beállítások párbeszédablak

Ez a párbeszédablak akkor jelenik meg, ha a Folyamatos Mód Beállítások gombra

kattint  a Rögzítés Beállítása eszköztárban. Ez csak akkor érhető el, ha a
folyamatos mód van kiválasztva. Ez vezérli a színeket, és a halványító algoritmust,
amely az új, vagy a gyakori adatokat a régiektől, vagy az időszakosaktól folyamatos
mód esetén megkülönbözteti.

Mód Digitális Szín. Ezen mód színtartományt használ, mely jelzi a
hullámforma adatok frekvenciáját. A piros szín a leggyakoribb
adatokhoz használatos, továbbá a kevésbé gyakori adatokat az egymás
után következő sárga, és kék szín jelzi.

Analóg intenzítás. Ezen mód szín intenzitást használ, a hullámforma
kor-adatainak megjelenítéséhez. A legfrissebb adatok teljes
intenzitással kerülnek megrajzolásra a kiválasztott színnel, az adott
csatornán, a régebbi adatokat ugyanazon szín szürke árnyalata
képviseli.

Részletes. Ezen mód egy Egyéni Opciók részt nyit meg a
párbeszédablak aljánál, és hagyja hogy a folyamatos mód egyéni
módon kerüljön megjelenítésre.

Késleltetési
idő

Az idő ezredmásodpercekben, a hullámforma adatok elhalványulnak a
maximális intenzitástól, a minimális intenzitásig, vagyis a pirostól a
kékig. A hosszabb késleltetési idő, a hosszabb régebbi hullámformák a
képernyőn maradnak.

Telítettség Az intenzítás, vagy a szín, amellyel az új hullámformák kerülnek
megrajzolásra.
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Késletett
intezítás

Az intenzítás, vagy a szín, amelyhez képest a legrégebbi hullámformák
késnek, amikor a késleltetési idő lejár. Ha a késleltetés intenzítása
nulla, akkor a régebbi hullámformák a késleltetési idő után teljesen
törlődni fognak a képernyőről. A késleltetési intenzítás nem-nulla
értékénél a régebbi hullámformák az adott intenzításnál határozatlan
ideig a képernyőn maradnak, hacsak az újak felül nem írják őket.

Egyéni beállítások

Vonalrajz A minták közötti vonalrajz típusok, amelyek időben közel állnak
egymáshoz.
Foszfor Emuláció. A mintavételezési pontok minden egyes párja
hozzáillesztésre kerül a vonalhoz, amelynek intenzítása fordítottan
arányos a maximális jelváltozási sebességgel.
Állandó sűrűség. A mintavételezési pontok minden egyes párja
hozzáillesztésre kerül egy egységes színű vonalhoz.
Szórás. Mintavételezési pontok független pontként történő
megrajzolása.

Színkészlet Foszfor. Egyedi színárnyalatot használ az egyes csatornákhoz, változó
intenzítással.
Szín. Pirostól kezdve a kékig, színeket használ az egyes hullámformák
idejének bemutatásához.

Háttér Fekete. Felülírja a Szín Beállítások párbeszédablakot. Ez az
alapértelmezett.
Fehér. Felülírja a Szín Beállítások párbeszédablakot.
Felhasználói beállítások. Állítsa be a háttér színét a Beállítások
párbeszédablak Színek oldalán.

Adat tartás Ezen beállítás csak akkor van engedélyezve, ha a Folyamatos Mód -
nál (lásd lent) az Idő Késleltetés beállításra kerül.

Késleltetés időtúllépése. A régi hullámformák elhalványulnak, amíg
el nem érik a Késleltetési Intenzítást majd pedig eltűnnek.

Végtelen. A régi hullámformák elhalványulnak, amíg el nem érik a
Késleltetési Intenzítást majd pedig határozatlan ideig ott maradnak,
hacsak nem az új hullámformákkal felülírásra nem kerülnek.

Folyamatos
mód

Frekvencia. A kijelzőn lévő pontok egy színnel, vagy intenzítással
kerülnek megjelenítésre, amelyek a frekvenciától és a hullámformáktól
függenek.

Idő Késleltetés. A kijelzőn lévő pontok teljes intezítással kerülnek
megrajzolásra a hullámformákhoz, majd pedig lehetőség van a
késleltetés megadására a Késleltetési Intenzítással. A viselkedés az
Adattartás beállításától függ (lásd fent).
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7.5 Puffer Navigációs eszköztár
A Puffer Navigációs eszköztár lehetővé teszi egy adott hullámforma kiválasztását a
hullámforma pufferből.

Mi az a hullámforma puffer?

A választott beállításoktól függően a PicoScope egynél több hullámformát tud eltárolni
a hullámforma pufferén. Ha rákattint az Indítás gombra, vagy módosítja a rögzítés
beállítást, akkor a PicoScope törli a puffert, és új hullámformát ad hozzá minden egyes
időpontban a szkóp eszköz adataihoz. Ez addig folytatódik, amíg a puffer meg nem
telik, vagy amíg nem kattint a Stop gombon. A pufferben korlátozhatja a
hullámformák számát 1 és 10.000 között, az Általános beállítások oldalon.

Ezzel a gombbal átnézheti a pufferben tárolt hullámformákat

Első hullámforma gomb. 1-es hullámforma megjelenítése.

Előző hullámforma gomb. Megjeleníti a pufferben lévő előző
hullámformát.

Hullámforma szám jelző. Megmutatja, hogy mely hullámforma kerül
aktuálisan kijelzésre, és a puffer hányféle hullámformát tartalmaz. Ezt a
számot a mezőben módosíthatja, majd nyomja meg az Enter (beviteli)
gombot,és a PicoScope a megadott hullámformára fog átugrani

Következő hullámforma gomb. Megjeleníti a pufferben lévő következő
hullámformát.

Utolsó hullámforma gomb. Megjeleníti a pufferben lévő utolsó
hullámformát.

Puffer-navigátor gomb. Nyissa meg a puffer navigátor ablak-ot a
puffer hullámformák gyors kiválasztásához.
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7.6 Mérések eszköztár
A Mérési eszköztár -al szabályozható a mérési táblázat. 

A következő gombokat tartalmazza:

Mérés hozzáadása Sor hozzáadása a táblázathoz, majd pedig a Mérés
Hozzáadása párbeszédablak megnyitása.

Mérés szerkesztése Megnyitja a Mérés szerkesztése párbeszédablakot az
aktuálisan kiválasztott méréshez. Szintén tud mérést
szerkeszteni a mérési táblázat során való dupla
kattintással.

Mérés törlése. Törölje ki az aktuálisan kiválasztott sort a méréési
táblázaból.

Határolók Nyissa meg a Határoló beállítások párbeszédablakot a
fázis határolók működésének szabályozásához.

Ezen eszköztár általában a program ablak alján helyezkedik el, de elmozgatható annak
felső részére is az Eszközök > Beállítások > Opciók > Eszköztár alja a fenti
vezérléshez beállítással.
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7.7 Jelgenerátor gomb
A Jelgenerátor gomblehetővé teszi a szkóp készülék teszt jel generátorának
beállítását, amennyiben van ilyen, vagy a demó jel beállításokat, ha a PicoScope demó
módban van.

Ha a szkópjának van egy beépített jelgenerátora, akkor kattintson a Jelgenerátor
gombra a Jelgenerátor párbeszédablak megnyitásához.

Ha a PicoScope demó módban van, akkor kattintson a Jelgenerátor gombra a Demó
Jelek menü megnyitásához.

7.7.1 Jelgenerátor párbeszédablak (PicoScope eszközök)

Helyszín:
Jelgenerátor gomb  az eszköztáron

Cél: a szkóp berendezés beépített jelgenerátorát szabályozza 

Nem minden szkóp berendezésnek van jelgenerátora, és ezeknek különöböző szintű
szabályozási funkcióik vannak a jelgenerátor párbeszédablakban. A részletekért lásd
az Eszköz jellemző táblázatot.
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7.7.1.1 Alapvető szabályozók

Jel bekapcsolás. Pipálja ki ezt a négyzetet a jelgenerátor engedélyezéséhez.

Jel típus. Válassza ki az elkészítéshez a jel típust. A jel típusok listája függ a szkóp
eszköz kapacításától.

Importálás. Megnyitja a fájl kiválasztás párbeszédablakot, lehetővé téve egy
tetszőleges hullámforma fájl importálását. A fájl betöltődik a tetsőzleges hullámforma
generátorba és a generátor pedig bekapcsol. Ez a gomb akkor érhető el,ha a szkóp
tetszőleges hullámforma generátorral rendelkezik.

Tetszőleges. Megnyitja a Tetszőleges Hullámforma ablakot. Ez a gomb csak akkor
érhető el, ha a szkóp tetszőleges hullámforma generátorral rendelkezik.

Frekvencia indítása. Írjon ebbe a mezőbe, vagy használja a léptető gombot a
frekvencia kiválasztásához. Ha a szkóp eszköz rendelkezik frekvencia pásztázó
generátorral, akkor ezzel a mezővel beállítható a pásztázás indítási frekvenciája.

Amplitúdó. A hullámforma amplitúdó mérése csúcstól - csúcsig tart. Például, ha az
Amplitúdó 1 V és az Eltolás pedig 0 V, akkor a kimenet negatív csúcsértéke -0.5 V, a
pozitív csúcsértéke pedig +0.5 V lesz.

Eltolás. A jel átlagértéke. Például, ha az Eltolás 0 V, akkor a színusz hullámnak, és a
négyszög jelnek ugyanakkora pozitív, és negatív csúcsérték feszültsége kell hogy
legyen.
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7.7.1.2 Pásztázás vezérlők

A jelgenerátor alapesetben egy rögzített frekvencia sorozatot generál a Frekvencia
Vezérlő Indítás paranccsal. A pásztázás módban egy frekvencia kerül legenerálásra,
amely két meghatározott határ érték között változik.

Aktív. Pipálja ki ezt a négyzetet a pásztázás mód engedélyezéséhez. 

Pásztázás típusa. Meghatározza az irányt, amelyben a frekvencia pásztázásra kerül.

Leállási frekvencia. A pásztázási módban a generátor megállítja a frekvencia
növelést a Frekvencia Megállítása paranccsal.

Frekvencia Növekmény. A pásztázási módban a generátor ezzel az értékkel növeli,
vagy csökkenti a frekvenciát, minden egyes Növekmény Időintervallumban.

Növekmény időintervalluma. A pásztázás módbana generátor növeli vagy csökkenti
a frekvenciát a Frekvencia Növekménnyel az egyes időintervallumok végén.
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7.7.1.3 Indítójel vezérlők

A jelgenerátor általában folyamatosan fut. Ha engedélyezi az indítójelezést, akkor a
jelgenerátor egy speciális eseményre vár, mielőtt a kimentet legenerálja.

Aktív. Pipálja ki ezt a négyzetet a jelgenerátor engedélyezéséhez.

Indítójel forrás. Meghatározza azt a jelet, melyet a jel generátor for felhasználni az
indítójelezéshez:

Szkóp. Az indítójel feltétele ugyanaz, mint a szkóp indítójelezésénél.
Kézi. Az Indítójelezés most gomb.
Külső Bemenet. A bement EXT (ha van ilyen) ként került megjelölésre, a szkóp
eszközön.

Típus. A feltétel, melynek az indítójelnek meg kell felenie:
Felfutás. A jelgenerátor akkor kezd el működni, amikor az indítójel lentről fel
megy.
Lefutó. A jelgenerátor akkor kezd el működni, amikor az indítójel fentről lefelé
megy.
Magas logikai kapu. A jelgenerátor függetlenül az indítójel magasságától
működik.
Alacsony logikai kapu.A jelgenerátor függetlenül az indítójel magasságától
működik.

Ciklusonkénti indítójel. A meghatározott hullámforma ciklusainak a száma, amelyet
a generátor az egyes időpontokban indítójelez. Ha az indítójel Típusa egy Magas
logikai kapu vagy egy Alacsony logikai kapu, akkor a generátor meg fog állni, ha
jel inaktívvá válik, még akkor is, ha a kívánt ciklusszám nem került legenerálásra.

Küszöbérték. Csak akkor érhető el, ha az Indítójel Forrása egy Külső Bemenet.
Beállítja a feszültségi szintet, az indítójel magas, és alacsony állapota között.

Kézi indítójel. Csak akkor érhető el, ha az Indítójel Forrása  Kézi. Ha a típus
Felfutó vagy Lefutó, akkor nyomja meg a jelgenerátor ezen gombját a meghatározott
számú ciklus elkészítéséhez. Ha a Típus egy Magas logikai kapu vagy egy Alacsony
logikai kapu, akkor ezen gomb megnyomása elindítja a ciklusok generálását, vagy
megállítja azokat.
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7.7.2 Jelgenerátor párbeszédablak (USB DrDAQ)

Helyszín:
Jelgenerátor gomb  az USB DrDAQ Csatornák eszköztáron

Cél: a beépített USB DrDAQ beépített jelgenerátorok szabályozása

Jelgenerátor
párbeszédablak az USB

DRDAQ-hoz

Alapvető szabályozók

Jel bekapcsolás. Pipálja ki ezt a négyzetet a jelgenerátor
engedélyezéséhez.

Jel típus. Kiválasztja az elkészített hullámforma alakzatát.

Tetszőleges. Egy Tetszőleges Hullámforma ablakot nyit
meg, lehetővé téve egy saját hullámforma alakzat definiálását.

Frekvencia. Ezen mezőbe való írással, vagy a léptető négyzet
használatával a kimeneti hullámforma frekvenciája kerül
kiválasztásra.

Amplitúdó. A hullámforma amplitúdó mérése csúcstól - csúcsig
tart. Például, ha az Amplitúdó 1 V és az Eltolás pedig 0 V,
akkor a kimenet negatív csúcsértéke -0.5 V, a pozitív
csúcsértéke pedig +0.5 V lesz.

Eltolás. A jel átlagértéke. Például, ha az Eltolás 0 V, akkor a
színusz hullámnak, és a négyszög jelnek ugyanakkora pozitív, és
negatív csúcsérték feszültsége kell hogy legyen.
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7.7.3 Tetszőleges hullámforma fájlok

Néhány PicoScope PC oszcilloszkóp tetszőleges hullámforma-generátorral rendelkezik
(AWG), amely lehetővé teszi a jelgenerátor párbeszédpanel használatát. A
PicoScope az AWG-t a szabványos hullámformákkal programozhatja, úgy mint a
szinusz, vagy a négyszög jel, valamint tetszőleges hullámformákat is készíthet, vagy
importálhat egy szöveg fájlból.

A PicoScope 6 szöveg fájl egy decimális lebegőpontos értékekről szóló lista, ahogy az a
következő példából is látszik:

0,0
0,3
0,9
0,6
0,6
0,0
-0.3
0,0
0,0
0,0

®

A fájl 10, 8, és 192 értékkel rendelkezhet, amelyek a hullámforma elkészítéséhez
szükségesek. Az egyes soroknak egynél több értékük is lehet, amely esetben az
értékeket tabulátorokkal, vagy veszőkkel kell egymástól elválasztani

Az értékek -1.0 és +1.0 közötti minták, és amelyeknek időben egymástól egyenlő
időtartamra kell lenniük. A kimenet a jelgenerátor párbeszédpanel-je szerint került
léptékezésre, az amplitúdóhoz, valamint a kiválasztott eltolás is szükség esetén
hozzáadásra kerülhet. Például, ha a jel generátor amplitúdója „1 V“-ra az eltolás pedig
„0 V“-ra kerül beállításra, akkor a -1,0 minta értéke megfelel a-1.0V kimeneti és a
+1.0mintának a+1.0 Vkimenetnél.

A fájlnak pontosan egy hullámforma ciklust kell tartalmaznia, amely sebesség
specifikusan visszajátszára kerül a jelgenerátor párbeszédpanelben. A fenti példában a
jelgenerátor 1 kHz-re volt beállítva, így a hullámforma egy ciklusa 1 ms-ig tart.
Amennyiben 10 minta van a hullámformában, akkor az egyes minták legalább
0.1 ms-ig tartanak.
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7.7.4 Tetszőleges Hullámforma Generátor ablak

Helyszín: Jelgenerátor párbeszédpanel > Tetszőleges

Cél: lehetővé teszi a tetszőleges hullámformák impotálását, szerkesztését,
megrajzolását és exportálását, a szkóp tetszőleges hullámforma
generátorába való betöltéshez. mindemellett importálhatja, és
exportálhatja az adatokat CSV formátumba is más alkalmazásokhoz való
használatra.

 

Amikor a kívánt hullámforma jelenik meg az ablakban, akkor kattintson az OK -ra,
vagy az Alkalmaz -ra a használat elkezdéséhez.

Eszköztár gombok

Importálás valamelyik csatornából. Nyitja meg az importáláshoz a
Csatorna párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a hullámforma
szkópról való átmásolását a tetszőleges hullámforma ablakba.

Importálás. Megjelenik egy Megnyitás párbeszédpanel, amely lehetővé
teszi a tetszőleges hullámforma szöveg fájl-ból való importálását.

Exportálás. Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel, amely
lehetővé teszi a tetszőleges hullámforma szöveg fájl-ként való
elmentését.

Szabadkézi rajzolás. Belép a szabadkézi módba, amelyben az egér
segítségével bármilyen hullámformát meg tud rajzolni.

Egyenes vonal rajzolás. Belép a egyenes vonal módban, amelyben a
hullámformára tud kattintani, ezzel az előző pontból kezdve egyenes
vonalat fog tudni rajzolni. Egy új vonallánc elkezdéséhez kattintson ismét
a gombra.

Minták. A minták száma az a tetszőleges hullámformában. Minden egyes
minta egy jel értéket képvisel egy adott időpillanatban, mindemellett a
minták az időben egyenlő távolságra vannak egymástól. Például, ha van
1024 minta, és egy tetszőleges hullámforma-generátor, amelyen a
visszajátszás 1 kHz-re van beállítva, ekkor az egyes minták
(1/1 kHz-es ÷ 1024) -et képviselnek, vagy 0.98 mikroszekundumot.
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Bitfolyam. Az Ön által meghatározott adatokat rajzolja meg a bináris,
vagy a hexadecimális adatsorozat szerint. A magas, és az alacsony
logikai szintek beállíthatóak.

Törlés. Törli a tetszőleges hullámformát.

Normalizálás. Függőlegesen állítja be a hullámformát, úgy hogy
elfoglalja a teljes [-1, + 1] tartományt.

Visszavonás és Újra. A Visszavonás gomb visszavonja a tetszőleges
hullámforma utolsó módósítását. Az Újra gomb visszavonja a
Visszavonás gomb utolsó műveletét.

Nagyító esközök. Az időtengelyen való kicsinyítéshez, vagy
nagyításhoz, kattintson a “+“ vagy “-“ nyitó gombra, majd pedig
kattintson a hullámforma területen. Kattintson a “100 %“ gomb-on, az
idő tengely eredeti léptékre való visszaállításhoz.

Hullámforma beállítások

Szabványos hullámforma alakzatok. Rajzoljon egy
szabványos hullámformát a beállításoknál meghatározott,
numerikus vezérlők szerint, amely az eszköztár alatt
található. A valódi hullámforma törlésre kerül.

Ciklusok. A rajzoláshoz használt ciklusok száma. Ez a
vezérlő a Szabványos hullámforma gombok-kal együtt
kerül használatra. Válasszon egyet a szabványos
hullámforma alakzatok közül, majd pedig adja meg a
ciklusok számát, ekkor a PicoScope meg fogja rajzolni a
hullámforma ciklusok szükséges számát. 

Minimum. Ha egy, a Szabványos hullámforma
alakzatok gombok közül lenyomásra kerül, ekkor ez a
vezérlés a minimális jel szint szerint kerül beállításra.

Maximum. Ha egy, a Szabványos hullámforma
alakzatok gombok közül lenyomásra kerül, ekkor ez a
vezérlés a maximális jel szint szerint kerül beállításra.

Működési ciklus. Ha a négyszög, a háromszög, vagy a
rámpa hullámforma közül egy a Szabványos hullámforma
alakzat gombok, használatával kiválasztásra kerül, ekkor
ez a vezérlés állítja be a jel működési ciklusát. A működési
ciklus, úgy kerül meghatározásra, mint azon idő, amelyet a
jel a nulla feszültség érték felett tölt, mindez elosztva a
teljes ciklusidővel. Így a szimmetrikus négyszög, vagy
háromszög lesz a működési ciklus 50%-a. Csökkentse a
működési ciklust, a ciklus pozitív részének csökkentésével,
és a negatív rész hosszabbításával, valamit növelve a
működési ciklust a szemközti részen.

További gombok

OK A grafikus szerkesztőből a tetszőleges hullámforma
generátorba való másolás, és visszatérés a fő PicoScope
ablakba.

Alkalmazás: A grafikus szerkesztőből a tetszőleges hullámforma
generátorba való másolás, és a Tetszőleges Hullámforma
Generátor ablak-ba való maradás.
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7.7.4.1 Importálás a Csatorna párbeszédablakból

Helyszín:
Tetszőleges Hullámforma ablak > Importálás a Csatorna ablakból 

( )

Cél:
lehetővé teszi a rögzített adatok szkóp csatornáról való átmásolását a 
Tetszőleges Hullámforma ablakba 

Csatorna választás: A legújabb hullámformát tudja importálni bármely
elérhető csatornáról.

Minták kijelölése: Alapértelmezés szerint a teljes felvétel importálásra
került. Ez a vezérlő lehetővé teszi a rögzítés
részhalmazát, vagy a meghatározott mintaszámok, vagy
a határolók közötti meghatározását. A részhalmazok
léptékezésre kerülnek, amely megfelel a Minták-ban
meghatározott minta számoknak, a Tetszőleges
Hullámforma ablakban.
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7.7.5 Demó Jelek menü

Helyszín: a PicoScope indítása a szkóp csatlakoztatása nélkül történik 
> Készülék Csatlakoztatása párbeszédablak 
> „demó készülék“ kiválasztása

> Jelgenerátor gomb 

Cél: lehetővé teszi Önnek, hogy teszt jeleket hozzon létre, amível
kísérletezni tud a PcoScope-on, amikor nincsen szkóp eszköz
rácsatlakoztatva

Ha rákattint a Jelgenerátor gomb-ra , akkor az összes elérhető csatorna legördülő
listájában a demó készülék így néz ki:

Kattintson a csatornák egyikén a Demó Jelek párbeszédablak megnyitásához,
amely lehetővé teszi egy jel adott csatornából való beállítását.
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7.7.6 Demó Jelek párbeszédablak

Helyszín: a PicoScope indítása a szkóp csatlakoztatása nélkül történik 
> Készülék Csatlakoztatása párbeszédablak
> válassza ki a "DEMÓ" eszközt

> Jelgenerátor gomb ( )
> csatorna választás

Cél: egy csatorna "demó" jelforrását szabályozza, amely egy PicoScope
tulajdonság,amely különböző teszt jeleket hoz létre a szkóp készülék
szimulációjához 

Jel bekapcsolás: Pipálja ki ezt a négyzetet a demó jelforrás
engedélyezéséhez.

Jel típusa: Válassza ki a szabványos jel típusok listáról.

Tetszőleges Hullámforma: Megnyitja a Tetszőleges Hullámforma
Szerkesztőt.

Frekvencia: Írja be a kívánt frekvenciát herz-ben, vagy használja a
léptető gombokat.

Amplitúdó: Írja be a kívánt amplitúdót voltban, vagy használja a
léptetőgombokat.

Eltolás: Adjon meg egy számot, egy d.c. eltolás demó jelhez való
eltolásához. Alapértelmezésben a bemutató jellegű jeleknek nulla az
átlagfeszültségük.
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7.8 Indítás / Megállítás eszköztár
Az Indítás / Megállítás eszköztár lehetővé teszi a szkóp eszköz elindítását és
megállítását. Kattintson bárhol az eszkötáron, vagy nyomja meg az indítás/megállítás
gombot a billentyűzeten (alapértelmezett esetben a szóköz billentyű), a
mintavételezés elindításához, vagy megállításához.

Indítás ikon. Ki van emelve, ha az oszcilloszkóp mintát gyűjt.

Megállítás ikon. Ki van emelve, ha az oszcilloszkóp megáll.

Ezen eszköztár általában a program ablak alján helyezkedik el, de elmozgatható annak
felső részére is az Eszközök > Beállítások > Opciók > eszköztár aljához a fenti
vezérlés beállítással.
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7.9 Indítójelezés eszköztár
Az indítójelezési eszköztár értesíti a szkóp eszközt, amennyiben az adat rögzítés
elkezdődik. Lásd még: Indítójel

Indítójel mód. Az elérhető módok listája, amely a használatban
lévő szkóp eszköz típusától függ.

Nincs: A PicoScope ismételten megjeleníti a hullámformákat,
anélkül hogy a jel az indítójelnél várakozna.

Automatikus: A PicoScope az adatrögzítés előtt egy indítójel
eseményre vár. Ha egy bizonyos időn belül nem történik indítójel
esemény, akkor az adatrögzítés abbamarad. Ez a folyamat
mindaddig megismétlődik, amíg a Megállítás gombra nem kattint.
Az "Automatikus" módban az indítójel szintje nem kerül
automatikusan beállításra.

Ismétlés: A PicoScope határozatlan ideig vár az indítójel
eseményre, az adatok megjelenítése előtt. Ezen folyamat mindaddig
megismétlésre kerül, amíg a Megállítás gombra nem kattint. Ha
nincs indítójel esemény, akkor a PicoScope nem jelenít meg
semmit.

Egyedi: A PicoScope egyszer vár az indítójel eseményre, majd
pedig megállítja a mintavételezést. Ahhoz, hogy a PicoScope
megismételje ezt a folyamatot, kattintson az Indítás gombra. Az
Egyedi indítójel az egyetlen olyan típus, mely lehetővé tesz egy
rögzítést, úgy hogy ezzel a teljes puffer memória megtöltésre kerül.

Gyors: A PicoScope arra utasítja a szkóp eszközt, hogy
hullámformákat szedjen össze, úgy hogy a lehető legkisebb legyen
a köztük lévő késleltetés. A kijelző mindaddig nem kerül frissítésre,
amíg a sorozatban lévő utolsó hullámforma rögzítésre nem kerül. Ha
a művelet befejeződött, akkor átléphet a hullámformákon a Puffer
Navigációs Eszköztár használatával.

Megjegyzés: a gyors indítójelezés csak bizonyos eszközökön
lehetséges (lásd készülék tulajdonság táblázat), és csak gyorsabb
időalappal.

ETS: Egyenlő mintavételezési időtartam A szkóp nézetben a
program számos ismétlődő jel ciklust rögzít, majd ezekből elkészít
egy eredményt, amely elkészíti a jel hullámformáit, magasabb idő-
felbontással, mint az egyedi rögzítés. A pontos eredményekhez a
jelnek teljesen ismétlődőnek kell lennie, valamint az indítójelnek
teljesen stabilnak kell lennie. Az ETS nem érhető el kevert jelű
oszcilloszkópokon, ha a digitális csatornák engedélyezve vannak.

Ha kiválasztja az ETS-t, akkor amikor egy Haladó Indítójel típus
engedélyezve van, akkor az visszatér az Egyszerű Élhez és ekkor
a Haladó Indítójelezés gomb letiltásra kerül.
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Haladó Indítójelezés. Kattintson a Haladó Indítójelezés
párbeszédablak megnyitásához, mely további indítójel típusokat
biztosít az egyszerű él indítójelezés mellett. Ha ez a gomb le van
tiltva, mivel a Semmi vagy az ETS van kiválasztva, akkor az
indítójel mód szabályozó, vagy a szkóp eszköz nem fogja ezt a
módot támogatni. A Haladó indítójelezés gomb engedélyezése
beállítja a vezérlést másik indítójelezési módba, úgy mint az 
Automatikus, az Ismétlődő vagy az Egyedi.

Indítójel Forrás. Ez a csatorna arra való, hogy a PicoScope
ellenőrizhesse az indítójel feltételeit.

Felfutó Él. Kattintson a hullámforma felfutó élén az
indítójelezéshez.

Lefutó él. Kattintson a hullámforma lefutó élén az indítójelezéshez.

Indítójel szint. Beállítja az indítójel szintjét. Beállíthatja az
indítójel szintjét az indítójel jelző képernyőn való fel, vagy lefelé
történő vonszolásával.

Előzetes indítójelezési idő (0% - 100%). Ez a paraméter
szabályozza, hogy mennyi a hullámforma jelenjen meg az
indítójelezési pont előtt. Az alapértelmezett 50%, mely az indítójel
jelzését a képernyő közepére teszi. Ezt a paramétert az indítójel
jelző balról jobbra történő vonszolásával is szabályozhatja.

Utólagos-indítójel késleltetés engedélyezése. Kattintson ezen a
gombon a Utólagos-indítójel késleltetés vezérlés
átkapcsolásához (lásd a következő elemet).

Utólagos-indítójel késleltetés. Az utólagos-indítójel késleltetés
olyan idő, amelyet a PicoScope az indítójelezési pont után, de még
a mintavételezés előtt kivár. Módosíthatja ezt a paramétert az 
indítójel jelző vonszolásával, miközben az Utólagos-indítójel
késleltetés gomb engedélyezésre került. Ahogy húzza a jelölőt,
látni fogja az utólagos-indítójel nyilat, mely rövid ideig
megjelenítésre kerül. Ezen hatás szabályozásához először meg kell
róla győződnie, hogy az Utólagos-indítójel késleltetés gomb
engedélyezve van.

Az előzetes-indítójelezési idő, és az utólagos-indítójelezési
késleltetés vezérlések együttes működésével kapcsolatosan az
"Indítójelezés időzítése" referencia részben kaphat információkat.

Gyors adatgyűjtések. A Gyors indítójelezési módban számos
hullámforma sorozat kerül rögzítésre. Ezek a lehető legkisebb
egymás közti holtidővel kerülnek rögzítésre.

Ezen eszköztár normál esetben a program ablak alján helyezkedik el, de az Indítójel
eszköztár felső részbe való mozgatásával felfelé mozgatható el, mely parancs az
Eszközök> Előbeállítások> Opciók részben található.
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7.9.1 Haladó indítójelezés párbeszédablak

Helyszín:
Indítójelezés eszköztár > Haladó indítójelezés gomb ( )

Cél: lehetővé teszi a sokkal összetettebb indítójel típusokat, mint az
egyszerű élvezérélt-indítójelezés

Összetett indítójel típus lista. Ezen listák az
összes elérhető, haladó indítójel típust
tartalmazzák. Kattintson a szükséges
követelményre, és ábrára, ekkor egy leírás fog
megjelenni a párbeszédpanel jobb oldalán.

Ha az ETS indítójelezés engedélyezve van az
indítójelezés eszköztárban, akkor válasszon ki
bármilyen jellegű indítójelezést, kivéve az 
Egyszerű Élvezéreltet, valamint kapcsolja ki
az ETS módot.

Haladó indítójelezési opciók. Az elérhető
opciók a kiválasztott indítójel típustól
függenek. Lásd a Haladó indítójel típusokat. Az
utasítások és a diagramok a
párbeszédpanelben jelennek meg.
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7.9.2 Haladó indítójel típusok

A haladó indítójel típusok a Haladó Indítójel párbeszédablakban kapcsolhatóak be.

Az összes indítójel típusnál, kivéve a Digitálisnál, az első lépés az, hogy ki kell
választani, hogy a szkóp melyik jelet tudja indítójelként használni; ezért a Forrás-t
vagy A, B, Ext-re vagy AuxIO-ra kell beállítani. Ezek a nevek megfelelnek a BNC
bemeneti csatlakozásoknak a szkóp eszközön. Ekkor válasszon ki egyet a lenti indítójel
típusok közül.

Egyszerű élvezérelt. Ezen típus hasonló felfutó és lefutó élű indítójeleket
biztosít, amelyek az indítójelezés eszköztárból érhetőek el. Az egyszerű
élvezérelt indítójel másik beállítási módját is tartalmazza a párbeszédablak.

A haladó indítójelezés párbeszédablakkal beállíthatja az indítójel
küszöbértékét, vagy másodlagosan az indítójel pontjelzőjét húzhatja át a
szkóp nézetére.

Ez az egyetlen indítójel típus, amely kompatibilis az ETS móddal.

Haladó élvezérlés. Ezen indítójel típus külön felfutó vagy lefutó élvezérlést,
és hiszterézist biztosít az egyszerű élvezérlésű indítójelnek. A hullámforma
mindkét végén lévő felfutó vagy lefutó élvezérelt indítójelek, valamint
mindkét polarítás impulzusainak egyidejűleg történő ellenőrzése nagyon
hasznos. A hiszterézis egy különálló részben kerül leírásra.

Ablak. Ezen indítójel típus érzékeli, ha a jel belép, vagy éppen elhagyja a
meghatározott feszültség ablakot. Az irány vezérlő meghatározza, hogy az
indítójelnek meg érzékelni-e kell-e a jelet az ablakban, figyelmen kívül kell-e
hagynia, vagy mindkettő. A küszöbérték 1 és a küszöbérték 2 az ablak
felső, és alsó feszültség határai. A két feszültség meghatározásának sorrendje
nem számít. A hiszterézis beállítható, a magas zajszíntű jelek hibás indítójel
számainak csökkentéséhez, amely egy különálló részben kerül leírásra.

impulzus szélesség. Ezen indítójel típus egy meghatározott szélesség
impulzusait érzékeli.

Először állítsa be az impulzus irányát vagy pozitívan vagy negatívan a
lényeges impulzus polaritás szerint.

Ezután állítsa be az egyiket a négy Feltétel opció közül:

Nagyobb mint az indítójelek az impulzusokon szélesebb, mint a
meghatározott idő.

Kevesebb, mint az indítójelek az impulzusokon, amelyek keskenyebbek
(hasznos a működési hibák megtalálásához).

Az indítójelek idő tartományán belül az impulzusok az idő 1-nél
szélesebbek, de nem szélesebbek az idő 2-nél (olyan impulzusok
megtalálásához fontos, amelyek megfelelnek az előírásoknak).

Az időtartományon kívül éppen ezzel ellentétes értékek vannak: az
impulzusok indítójelei vagy keskenyebbek, mint az idő 1 vagy
szélesebbek, mint az idő 2 (hasznos az előírásnak nem megfelelő
impulzusok megtalálásához).

Ezután állítsa az indítójel küszöbértékét voltra, vagy más egységre, avagy
húzza az indítójel pontjelzőt a szkóp nézetre.

Végül állítsa be az idő 1-et (és ha van, akkor az idő 2-t) az impulzus
szélesség meghatározásához.
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Tartomány. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy ugyanannak a polaritásnak
két egymás követő élét megkeresse, amelyek egy bizonyos időtartományon
belül külön vannak választva.

Először állítsa be az élvezérlést vagy felfutó vagy lefutó élre az érdekelt élek
polarítása szerint.

Ezután állítsa be az egyiket a négy Feltétel opció közül:

Nagyobb indítójeleknél, ha a második él később jelenik meg, mint az
idő 1 az első él után (hasznos a hiányzó események észleléséhez).

Kisebb indítójeleknél, ha a második él korábban jelenik meg, mint az
idő 1 az első él után (hasznos az időzítés megszegések, és a hamis élek
érzékelésére).

Az időtartományon belüli indítójeleknél, amikor a második él későbbi,
mint az idő 1 az első él után, valamint korábbani mint az idő 2
(hasznos az érvényes élek megtalálásához).

Az időtartományon kívül eső indítójeleknél, amikor a második él
korábbi mint az idő 1 az első él után, vagy nem később mint az idő 2
(hasznos a hamis élek megtalálásához).

Végül állítsa be az idő 1-et (és az idő 2-t, ha van ilyen) az idő intervallum
meghatározásához.

Ablak impulzus szélesség. Ez az ablak indítójel, és az impulzus szélesség
indítójel kombináció. Ez érzékeli, az ha a jel belép, vagy elhagy egy feszültség
tartomány, egy adott időtartam során.

Szint elhagyás.  Ez egy élet érzékel,amelyet egy meghatározott,élek nélküli
időszak követ. Hasznos az impulzus sorozat végén történő indítójelezéshez.

Ablak elhagyása. Ez az ablak indítójel, és az elhagyási indítójel kombinációja.
Érzékeli, ha a jel belép egy megadott feszültség tartományban, és
meghatározott ideig ott is marad. Ez akkor hasznos, amikor egy jel úgymond
beragadt egy adott feszültségnél.

Alulfutás. Egy impulzust érzékel, amely keresztezi az első küszöbértéket, majd
lefut ugyanazon küszöbérték alá, a második küszöbérték keresztezése nélkül.
Ezt tipikusan azon impulzusok megtalálásához használják, amelyek egy adott
érvényes logikai szintet nem értek el.

Digitális. (csak MSO eszközöknél) Az indítójelek a digitális bemeneti állapotok,
és az átmeneti (él) kombinációjából áll, egy digitális bemenetnél. Lásd Digital
indítójelek.

Logikai. Ez érzékeli a szkóp bemenetek logikai kombinációját. A feltételek,
amelyek az egyes bemenethez alkalmazhatóak, változtathatóak: Az analóg
bemenetek él, szint, vagy ablak jellegűek; EXT és D15...D0 (ha van ilyen),
akkor ezek szint jellegűek változtatható küszöbértékkel; és az AUXIO is szint
jellegű, rögzített TTL küszöbértékkel. Lásd a Logikai indítójelet.
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7.9.2.1 Hiszterézis

A Hiszterézis jellemző összetett indítójel típus a PicoScope 6-ban, amely cskönneti a
hibás indítójelezést a zajjal teli jelekben. Ha engedélyezve van a hiszterézis, akkor egy
másodlagos indítójel küszöbfeszültség van használatban, a fő indítójelezési
küszöbérték mellett. Az indítójel csak kezdődik el, ha a jel a megfelelő sorrendben két
küszöbértéken is áthalad. Az első küszöbérték készenlétbe helyezi az indítójelet, és a
második pedig el is indítja azt. Egy példa segít bemutatni azt, hogy ez hogyan is
működik.

Zajjal teli jel, egyedi küszöbértékkel

Figyelembe veszi a fenti, zajjal teli jeleket. Ennek a jelnek bonyolult az indítójelezése,
normál felfutó él mellett, mivel az indítójelnek át kell haladnia többször is az indítójel
küszöbértéken, amelyet ezen a képen egy piros vonal jelez, Ha ránagyítunk a jel
kiemelt részére, akkor látni fogjuk, hogy a hiszterézis hogyan segíthet.

 

Zajos jel hiszterézis küszöbbel

Ezekben a nagyított nézetekben, az eredeti küszöbérték az alacsonyabb piros vonal. A
felső piros vonal a második küszöbérték, amelyet a hiszterézis indítójele használ.

A jel az alsó küszöbértéken át fut fel az (1)-re, és a (2)-re, elérve az indítójelet, de
nem indítva azt. A (3)-as jel végül átlép a felső küszöbértéket, elindítva az indítójelet.
A jel lefutó élénél, a (4)-es, és az (5)-ösnél, a zaj impulzusok emelkedő élei okozzák a
felső, és az alsó küszöbértékek átlépését, de a rossz sorrendben, így az indítójel nem
kerül sem elérésre, sem elindításra. Ezért az indítójel csak a ciklus (3), egy jól
meghatározott pontján jelenik meg, a jelben lévő zaj ellenére.

A hiszterézis alapértelmezésben engedélyezi az összes összetett indítójel típust. A 
Hiszterézis a Részletes indítójelezési párbeszédablakban kerül szabályozásra,
miközben a hiszterézis feszültségét változtatja a teljes skála százalékának

függvényében. Az indítójel jelzése  a hiszterézis ablak méretét mutatja.
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7.9.2.2 Digitális indítójel párbeszédablak

Helyszín:
Haladó indítójel párbeszédablak > Digitális  és Logikai 
gombok

Cél: indítójelezések beállítása a digitális bemeneteken

Alkalmazási
terület:

csak MSO eszközök-höz

Minta táblázat
Felsorolja az összes rendelkezésre álló bemenet, amelyek a Digitális Beállítási
párbeszédpanel-ben kerültek kiválasztásra. Ezek közül minden egyes ellenőrízhető,
mind alacsony, mind magas jelszinten, felfutó vagy lefutó élek mentén, valamint
figyelmen kívül is hagyhatóak. Akármennyi szintszám határozható meg, de egynél
több átmenet nem lehet (él).

D7 = X (figyelmen kívül hagy)

D7 = 0 (alacsony szintű)

D7 = 1 (magas szintű)

D7 = R (felfutó él)

D7 = F (lefutó él)

Minta összefoglaló
Ez a rész ugyanazokat a beállításokat tartalmazza, mint a minta táblázat de
tömörebb formátumban.

A numerikus formátum használható ebben a részben: 
Bináris vagy Hex (adecimális).
A teljes indítójelezési mintázat,és átmenet A Bináris
módban a bitek a következők szerint kerültek
felcímkézésre:

X = figyelmen kívül hagy
0 = bináris 0
1 = bináris 1
R = felfutó él
F = lefutó él
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7.9.2.3 Logikai indítójel párbeszédablak

Helyszín:
Haladó indítójelezés párbeszédablak >  Logikai gomb

Cél: beállítja az indítójelet a bemenet kombinációján

Alkalmazási
terület:

az összes olyan eszközhöz, amelynek egynél több aktív bemenete van

Bemenet vezérlései

Ez a vezérlési sorozat az egyes aktív oszcilloszkóp bemenethez. A bemenetek
kiválasztása függ a használatban lévő oszcilloszkóp modelltől. Az egyes bemenetekhez
történő vezérlés kiválasztás (küszöbértékek, hiszterézis, ablak mód, és hasonlók) függ
az oszcilloszkóp hardver kapacításától.

A csatorna

B csatorna

C csatorna 

D csatorna 

EXT bemenet (ha van ilyen)

AUX bemenet (ha van ilyen)

Digitális bemenetek (csak vegyes jelű oszcilloszkópnál). Az
itteni vezérlések hasonlóak a Digitális Indítójelezés
párbeszédablakban lévőkhöz.

Jelölje be ezt a négyzetet, hogy a kapcsolódó Logikai Indítójel
adatokat is tartalmazza. Ha a négyzet nincs kipipálva, akkor a
Logikai Indítójel a bemenetet figyelmen kívül hagyja.
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Logikai vezérlés

Meghatározza a Boole-féle műveletet, amely a bementi
indítójel feltételeinek kombinációjához használatos. Csak azon
bemeneteket veszi figyelembe az indítójel logika, amelyeknél
a 'Használatban‘ négyzet (lásd fenn) ki van pipálva.

AND: az összes bemeneti indítójel feltételnek meg kell felenie
NAND: egyik bementi indítójel feltételnek sem kell megfelelnie
OR: egy, vagy több bementi indítójel feltételnek kell megfelelnie
NOR: egyik bementi indítójel feltételnek sem kell megfelelnie
XOR: a páratlan számú bementi indítójel feltételnek kell megfelelnie.
XNOR: a páros számú bementi indítójel feltételnek kell megfelelnie.
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7.10 Nagyítás és Görgetés eszköztár
A Nagyítás és a Görgetés eszköztár lehetővé teszi a szkóp nézet vagy a spektrum
nézet körül való elmzodulást. Minden egyes gombnak van egy billentyű parancsa,
amely lent kerül felsorolásra.

Ctrl+S
vagy
Esc

Normál Kijelölő eszköz. Visszaállítja a mutató normál
megjelenését. Ezt a mutatót felhasználhatja a gombokon való
kattintásra, a határolók húzására, és bármely más, a PicoScope
ablakban való művelet szabályozásához.

Ctrl+D Kéz eszköz. A mutató átalakul kézzé ( ), melyet úgy használhat,
hogy rákattint, és húzza a nézeteta kép függőleges, és vízszintes
csúsztatásához, miközben ránagyít. A kép csúsztatását a gördítő
sávokkal is elvégezheti. Nyomja meg az Esc gombot a Normál
Kiválasztás eszközhöz való visszatéréshez.

Ctrl+M Kijelölő -nagyító eszköz. Ez a gomb mutatót kijelölő-nagyító

eszközzé változtatja: . Egy négyzet (kijelölőnek hívják) rajzolására
használatos a nézeten ekkor a PicoScope ki fogja nagyítani a
négyzetet a nézet kitöltéséhez. A gördítő sávok meg fognak jelenni,
amelyekkel a képeket a nézetben elcsúsztathatja, a csúsztatást
elvégezheti a Kéz eszközzel is (lásd fenn). A nagyítás megnyitja a
Nagyítás Áttekintése ablakot is. Nyomja meg az Esc gombot a
Normál Kiválasztás eszközhöz való visszatéréshez.

Ha az idő tengelyre mutat, akkor a mutató vízszintes kijelölő -

nagyító eszközzé változik ( ), mely korlátozza a vízszintes tengely
nagyítását. Ez tetszőleges méret nagyítását teszi lehetővé, a
függőleges nagyítási tényező zavara nélkül.

Ctrl+I Nagyítás eszköz. A mutató átalakul egy nagyító eszközzé: .
Kattintson a nézeten ezzel az eszközzel a meghatározott helyen való
nagyításhoz. A nagyítás a Nagyítás Áttekintése ablakból is
megnyitható.

Ha rámutat az idő tengelyre, akkor a mutató vízszintes átméretező

eszközzé változik ( ), mely korlátozza a vízszintes tengely
nagyítását. Ez lehetővé teszi a nagyítást, a függőleges nagyítási
tényező zavara nélkül.

Ctrl+O Kicsinyítés eszköz. A mutató átalakul egy kicsinyítő eszközzé: .
Kattintson a nézeten ezzel az eszközzel, a meghatározott helyen való
nagyításhoz.

Ha rámutat az idő tengelyre, akkor a mutató vízszintes kicsinyító

eszközzé változik ( ), mely korlátozza a vízszintes tengely
nagyítását. Ez lehetővé teszi az átméretezést, a függőleges
méretezési tényező zavara nélkül.

Átméretezés visszavonása. Visszatérés az előző átméretezési, és
kép csúsztatási beállítások nézethez.

Ctrl+U Átméretezés teljes nézetre. Visszaállítja anézetet normál
méretűre. A nézetnek a továbbiakban nem lesz görgetősávja,
valamint a kép csúsztatás a továbbiakban nem lehetséges.
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7.10.1 Nagyítás Áttekintése

Akárhányszor is nagyít a Nagyítás és Görgetés eszköztárral, akkor mindig a
Nagyítás Áttekintése ablak fog megjelenni*:

A Nagyítás Áttekintése megmutatja a teljes
hullámformát az összes engedélyezett
csatornához. A téglalap a jelenlegi nézet látható
részét jelzi.

Mozoghat a hullámforma körül a téglalap
áthúzásával.

Beállíthatja a nagyítási tényezőt a téglalap
éleinek átméretezésével.

Kis méret gomb: lecsökkenti a Nagyítás
Áttekintése ablakot a méretben, a nagyítási
beállításokra való ráhatás nélkül.

Záró gomb: bezárja a Nagyítás Áttekintése
ablakot, és visszatér a 100%-os nagyítási
tényezőhöz.

*Megjegyzés: Ha a Nagyítás Áttekintse nem jelenik meg, akkor az adott tulajdonság
ki van kapcsolva. Ellenőrizze a Nagyítás Áttekintése opciót az Eszközök >
Elő*beállítások > Opciók részben.
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8 Hogyan kell...
Ez fejezet elmagyarázza, hogy hogyan kell elvégeznie néhány gyakori feladatot.

Váltás egy másik szkóp készülékre
Egy jel megméréséhez használjon határolókat
Időkülönbség mérése
Nézet mozgatása
Hogyan kell átléptékezni, és eltolni egy jelet
Hogyan kell beállítani a spektrum nézetet
Hiba folyamatos módban való megkeresése
Maszk Határérték Vizsgálat beállítása
Mentés az indítójelen

8.1 Váltás másik készülékre
Régi készülék leválasztása.
Az USB kábel ellenőrzés párbeszédablakból való kilépés.
Új eszköz csatlakoztatása.
A PicoScope észlelni fogja az új készüléket, és megkezdi annak használatát.
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8.2 Határolók használata egy jel méréséhez
Egy jel határoló használata a jel-föld mérésekhez

Nézze meg a Csatornák eszköztárat a méréshez használni kívánt csatorna szín
kódjának meghatározásához:

Keresse meg ezen szín (a kis színes négyzet a szkóp nézet vagy a spektrum nézet
felső-bal, vagy felső-jobb sarkában) határoló megfogóját:

Húzza a határoló megfogóját lefelé. Egy jel határoló (vízszintes szaggatott vonal)
jelenik meg a nézeten. Oldja ki a határoló megfogót ott ahol a határolót használni
szeretné.

Nézze meg a határoló jelmagyarázatát (a kis táblázat, amely a szkóp nézeten
jelenik meg). ennek egy sornak kell lennie, melyet egy szines négyzet jelöl, az Ön
határoló megfogójának színéhez igazítva. Az első oszlop a határoló jel szintjét
mutatja.

Két határoló használata méréskülönbségekhez

Kövesse a fenti lépéseket az "egyedi határoló használatához".
Húzz ugyanannak a színnek a másodlagos határoló megfogóját lefelé, amíg a jel
szint megmérésre nem kerül.
Nézze meg újra a határoló jelmagyarázatot. A második oszlop most a második
határoló jel szintjét mutatja, a harmadik oszlop pedig a két határoló közötti
különbséget.
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8.3 Hogyan mérjük az Időkülönbséget
Keresse meg az idő határoló megfogót (a kis fehér négyzet a szkóp nézet bal alsó
sarkában).

Húzza a vonalzó megfogóját jobbra. Egy idő határoló (függőleges szaggatott vonal)
fog a szkóp nézeten megjelenni. Oldja ki a határoló megfogót, abban az
időpontban, amikor azt referenciaként szeretné használni.

Húzza a második fehér határoló megfogót jobbra, a mérni kívánt időpontig.

Nézze meg a határoló jelmagyarázatát (a kis táblázat, amely a szkóp nézeten
jelenik meg). Ennek egy sornak kell lennie, amely egy kis fehér négyzettel kerül
megjelölésre. Az első két oszlop a két határoló idejét mutatja, a harmadik oszlop
pedig az idő különbséget.

A frekvencia jelmagyarázat 1/D-t mutat, ahol D az idő különbség.

Hasonló módszert használhat a spektrum nézeten való frekvencia különbség
méréséhez.
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8.4 Hogyan kell nézetet mozgatni
Könnyen áthúzhat egy nézetet az egyik leképezésről a másikra. Ez a példa négy
leképezést mutat, amely szkóp nézeteket tartalmaz, melyeket "Szkóp 1" - "Szkóp 4"-
nek neveznek. Ez azt feltételezi, hogy a "Szkóp 4" nézet a felső bal leképezéshez kerül
átmozgatásra.

1. Kattintson a "Szkóp 4" nézet
fülön, és tartsa lenyomva az egér
gombot.

2. Húzza az egér mutatóját egy új
helyre, a "Szkóp 1" nézet fül
meletti helyre.

3. Engedje ki az egér gombot, és
ekkor a nézet az új helyre kerül
áthelyezésre.
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8.5 Hogyan kell egy jelet átléptékezni, vagy eltolni
A PicoScope számos módot kínál a rögzítés után a jel méretének, és helyzetének
módosítására. Ezeket a módszereket hasonlóképpen lehet a szkóp nézetek-re és a
spektrum nézetek-re is használni. Ezek nem módosítják a tárolt adatokat, csak a
kijelzés szerinti módosítást végzik el. Ezek az opciók a továbbiakban csak néhány
szkóp analóg eltolási kapacitását biztosítják (lásd Készülék tulajdonság táblázat).

Teljes nagyítás és görgetés

Ez általában a leggyorsabb módja annak, hogy a jeleihez tartozó legfontosabb
részleteket közelebbről is megszemlélje. A teljes nagyítás, és görgetés eszközök a jelet
egyszer átmozgatják, és ekkor azok a nagyítás és a görgetés eszköztárban lesznek
megtalálhatóak.

Ha egy nézet nagyításra kerül, a függőleges, és a vízszintes görgető sávokkal, akkor
hagyja, hogy a jelek csoportosan együtt mozogjanak. Emellett a kéz eszközt
használhatja a grafikonon való görgetéshez.

Tengelyek automatikus elrendezése

Kattintson a jobb gombbal a szkóp, vagy a spektrum nézeten, és válassza ki a 
Tengelyek automatikus elrendezést:
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A PicoScope automatikusan léptékezi, és eltolja a csatornákat, hogy azok átfedés
nélkül illeszkedjenek a nézetre. Ez a leggyorsabb módja a szkóp nézet
elrendezésének:

Tengely léptékezés, és eltolás

Használja ezeket az eszközöket, ha a Tengelyek automatikus elrendezése (lásd
fenn) nem szolgáltatja a kívánt eredményeket. Lehetővé teszi a csatornák egyedi,
nézeten való pozícionálását (ellentétben a teljes nagyítási, és görgetési eszközökkel,
amelyek minden csatornára, ugyanabban az időben kerülnek alkalmazásra).

Kattintson a léptékezés gombon  annak a tengelynek az alján, amelyet módosítani
szeretne, valamint a tengely léptékezés szabályozásokon amely meg fog jelenni. Az
eltolás, tengely léptékezés szabályozás nélküli beállításához kattintson a függőleges
tengelyen, és húzza azt felfelé, vagy lefelé.

Mennyiben különbözik az adataim egyéni szondákkal való léptékezése?

Létrehozhat egy Egyéni Szondát a nyers adatokra való léptékezés alkalmazásához. Az
egyéni szonda módosíthatja az adat léptékezést, és pozíciót a grafikonon, de itt
számos fontos különbség van a többi léptékezési módszerhezképest.

Egyéni szonda léptékezés állandó transzformációban. A léptékezés akkor kerül
alkalmazásra, ha a hullámforma rögzítve lett, és az azt követően nem kerül
módosításra.
A valódi adat értékek módosulnak, így a grafikus tengely a továbbiakban nem jelzi
ki az eszköz eredeti feszültség tartományát.
Az Egyéni Szonda léptékezés lehet nem lineáris, valamint a jel formája szerint
változhat.

Az Egyéni Szondák hasznosak, ha egy fizikai szonda, vagy továbbító jellemzőit akarja
megjeleníteni, úgy hogy azok a szkóp eszközhöz kerülnek csatlakoztatásra. Az összes
nagyító, görgető, és eltolási eszköz alkalmazza azokat az adatokat, amelyek egy
Egyéni Szondával kerültek léptékezésre, hasonló módon, mintha azok a nyers
adatokra kerülnének alkalmazásra.
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8.6 Hogyan kell beállítani a spektrum nézetet
Spektrum-nézet létrehozása

Először is győződjön meg róla, hogy az indítójel mód nincs az ETS-hez beállítva, mivel
nem lehetséges spektrum nézet megnyitása az ETS indítójel módban.

Három módja van a spektrum nézet megnyitásának:

Kattintson a Spektrum Mód gombon a Rögzítés Beállításeszköztáron. Azt
javasoljuk, hogy ezt a módszert használja a szkópról való legjobb elemzési
teljesítmény megkapásához. Ha a Spektrum Módban van, akkor még megnyithat
egy szkóp nézetet is, hogy láthassa az adatait az idő tartományba, de ekkor a
PicoScope optimalizálni fogja a spektrum nézet beállításait.

Menjen a Nézetek menüben, válassza ki a Nézet hozzáadását, majd válassza ki a
Spektrum módot.

Ezen módszer egy spektrum nézetet nyit meg az aktuálisan kiválasztott módban,
legyen az akár Szkóp Mód, vagy Spektrum Mód. A legjobb eredményhez, azt
ajánljuk, hogy váltson Spektrum Módra, ahogy az a fenti módszerben is le van írva.

Kattintson jobb gombbal a nézeten, majd válassza ki a Nézet hozzáadását és
ekkor válassza ki a Spektrum módot. A menü hasonlít a Nézetek menühöz, ahogy
az fenn látható.

Spektrum nézet konfigurálása

Lásd a Spektrum Beállítások párbeszédablakot.

Forrás adatok kiválasztása

A PicoScope spektrum nézetet fog készíteni az élő, vagy a tárolt adatok szerint. Ha a
PicoScope működik (az Indítás gomb be van nyomva), akkor a spektrum nézet fogja
az élő adatokat bemutatni. Máskülönben a PicoScope megáll (a Stop gomb be van
nyomva), a nézet az adat tárolást mutatja be a hullámforma puffer kiválasztott
oldalán. Ha a PicoScope megállt, akkor használhatja a puffer szabályozást a pufferen
valóó átgörgetéshez, valamint a spektrum nézet újra számításra kerül az aktuálisan
kiválasztott hullamformból.
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8.7 Hiba kitartási módban való megkeresése
A Kitartási üzemmód segít megtalálni az olyan ritka eseményeket, melyek amúgy
rejtve maradnak az ismétlődő hullámformákban. Normális alkalmazási (szkóp)
módban a másodperc tört része alatt jelenik meg egy esemény, amely túlságosan
gyors ahhoz, hogy a szóköz billentyű megnyomásával azt a képernyőn rögzítse. A
kitartási üzemmód egy előre meghatározott ideig a képernyőn tartja megjelenítve az
eseményt/eseményeket , hogy az indító-/kiváltó- jel alternatívákat finomítani tudja a
megbízhatóbb elkapás/rögzítés végett.

Lépésenkénti útmutató

Állítsa be az indító-/kiváltó- jelet az ismétlődő jel-alakra, ahogy az alább látható.
Sejtve, hogy ott időnként hibák vannak, bár még most nem látszódnak, ezért
kivizsgálás végett használnunk kell a kitartási módot.
Folytatáshoz kattintson a Kitartási üzemmód gomb -jára.



Hogyan kell...162

Szerzői tulaj donj og © 2007–2016 Pico Technology Ltd. - Minden j og fenntartva (sokszorosítani TILOS).psw.hu r41

Ekkor az eredeti (szkóp) nézet lecserélődik a kitartott nézetre, amint az alább
látható. Ekkor azonnal három különböző formájú impulzust láthatunk. Ebben a
pontban egy Mennyiségi (telítettségi) szabályozás révén a Kitartási
alternatívák maximumát elérve, könnyedén segít nekünk megmutatni a különböző
hullámformákat.
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Most, hogy már találtunk néhány működési hibát, letekerjük a Mennyiségi
(Telítettségi) szabályozást a minimumra. Kattintson a Kitartási alternatívák
gomb-jára, hogy megnyissa a Kitartási alternatívák párbeszédablak-ját, majd
a csúszka segítségével állítsa be a telítettséget. Ekkor az alább látható kijelzés
jelenik meg.

Hullámformák: a színek és árnyalatok egy szélesebb skálájában illetve sötétebbek.
A leggyakoribb normális hullámformájú impulzus vörös színben jelenik meg. A
másodlagos hullámforma világoskék színe mutatja, hogy ez ritkábban következik
be, és megmutatja azt is, hogy itt van egy időnkénti 10 ns-os impulzus szélességű
vibráció. Az első kettőnél is ritkábban bekövetkező harmadlagos hullámforma
sötétkékkel jelzi az alkalmi futású impulzust, mely a normálistól körübelül
300 mV-al alacsonyabb kitérésű.
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A kitartási mód elvégezte a munkáját. Megtaláltuk a hibát és most részletesebben
akarjuk megvizsgálni azt. Ennek legjobb módja, ha visszakapcsol normális nézeti
(szkóp) módba, hogy használni lehessen a haladó indító-/kiváltó- jeleket és a
PicoScope-ba épített automatikus mérési funkciókat.

Kattintson a nézet (szkóp) mód gombjára. A 60 ns-nál szélesebb impulzusok
megtekintéséhez állítson be egy haladó kiváltási pontot. A PicoScope ekkor azonnal
megkeresi ezeket a túlfutási impulzusokat.

Ezután hozzá tudjuk adni és/vagy pozícióba mozgatni az automatikus mérések
léptékekeit (skáláit), hogy elemezzük a túlfutási impulzusok részleteit.
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8.8 Hogyan állítson be a Maszk Határolós Viszgálatot
1. Jelenítsen meg egy stabil hullámformát a szkóp nézeten. Állítsa be a jelnézet
feszültség tartományát és időalapját. Ebben a példában az ismétlődő impulzusokat
látjuk, amelyek az adat-buszon találhatóak.

2. Válassza ki az Eszközök > Maszkok > Maszkok Hozzáadása parancsot.
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3. Ekkor a Maszk Könyvtár párbeszédablakban kell lennie:

Az A csatorna alapértelmezettként kerül beállításra.. Ezt módosíthatja, amennyiben
más csatornára is akar maszkot használni.

4. Kattintson a Készítés gombon, a Maszk Készítés párbeszédablak
megnyitásához:
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5. Ekkor fogadja el az alapértelmezett beállításokat, és kattintson a Készítés gombra.
Majd kattintson az OK-ra a Maszk Könytár párbeszédablakába a szkóp nézethez
való visszatéréshez.

Ön most rajzolt egy maszkot az eredeti hullámforma köré.

6. A PicoScope megállítja a rögzítést, amikor belép a Maszk Könyvtár
párbeszédablakába, ezért nyomja le a szóköz billentyűt az újraindításhoz. A
hullámforma maszkhatárolt részein való túlnyúlásokat elütő/eltérő színnel jelennek
meg. A mérési táblázat-ok megmutatják a hibás jelek számát:

7. Van egy működő maszkhatárolt tesztje. Olvassa el a maszk határolós vizsgálat
témakört a maszkok szerkesztése, betöltése és kivitele végett. A maszk határolós
vizsgálat a spektrum-on vagy XY nézetben egyaránt lehetséges.

Ezen eszköz további információiért tekintse meg a: Maszk Határolós Vizsgálat/
Teszt.
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8.9 Hogyan végezzen mentés az indítójelen
Az indítójelen való mentés csak egy a Riasztások tulajdonság számos jellemzője
közül

1. Állítsa be a PicoScope-ot a hullámforma megjelenítéséhez, és engedélyezze az
indítójelezést:

2. Válassza ki az Eszközök > Riasztások parancsot:
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3. Ekkor a Riasztások párbeszédablakban kell lennie:

4. Állítson be Eseményt a Rögzítéshez:
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5. Válassza ki az első elemet a Műveletek listában, kattintson a Szerkesztés-en, és
módosítsa a Műveletet az Aktuális Puffer Mentés-nél:

6. Kattintson a  gomb jobb oldalán a Fájl mezőbe, és írja be a mentéshez a fájl
nevét, és helyét:
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7. Győződjön meg róla, hogy mind az Aktuális Puffer Mentés jelölőnégyzet, és a
Riasztás Engedélyezése jelölőnégyzet is be vannak állítva:

8. Kattintson az OK-ra. A PicoScope most az összes indítójel eseményt el fogja
menteni.

9. A befejezés után kapcsolja ki a riasztást, elkerülve ezzel a nem-kívánatos fájlok
elkészítését.
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9 Referencia
Ez az, ahol részletes információkat fog találni a PicoScope működéséről.

Mérési típusok
Spektrum ablak funkciók
Indítójel időzítés
Parancssor szintaxis
Szószedet

9.1 Mérési típusok
A Mérés Szerkesztése párbeszédablak adja meg a mérések kiválasztását, hogy a
PicoScope kiszámolhassa a kiválasztott nézetet.
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9.1.1 Szkóp mérések

AC RMS (váltóáramú négyzetes középérték). A hullámforma négyzetes átlaga
(RMS) mínusz a DC átlag. Ez egyenértékű a feszültségingadozás méréssel.

Ciklusidő (periódusidő). A PicoScope igyekszik megtalálni az ismétlődő mintát (a
hullámfomában) és megméri annak periódus idejét.

DC átlag. A hullámforma átlag értéke.

Munkaciklus (munkaütem; üzemciklus; működési ciklus). Egységnyi periódus
(idő) alatti (munka-) impulzus szélesség százalékban (Munkaciklus=munkaimpulzus/
periódus [%]) (A teljes jel periódusának azon százalékos időmennyisége, amit a
munkaütemű jel az középérték felett tölt). Az 50% munkaciklust úgy kell érteni, hogy
a felső (munkaütemű) idő azonos az alsó (munkamentes) idővel.

Lefutási sebesség. Egységnyi idő alatti jelszint csökkenés (azon sebesség, amellyel a
jelszint lecsökken). Kattintson a Haladó gombra a Mérés hozzáadása vagy a Mérés
szerkesztése párbeszédablakban, hogy meghatározza a mérés küszöbértékének
jelszintjét.

Frekvencia. Egységnyi idő alatt (ismétlődő) hullámformák száma.

Lefutási idő. Azon idő mennyisége, melynek során a jel a felső küszöbértékről az alsó
küszöbértékre esik. Kattintson a Haladó gombra a Mérés hozzáadása vagy a Mérés
szerkesztése párbeszédablakban, hogy meghatározza a mérés küszöbértékének
jelszintjét.

Felső impulzus szélesség. Azon időegység, melyet a jel az átlagérték felett tölt.

Alsó impulzus szélesség. Azon időegység, melyet a jel az átlagérték alatt tölt.

Maximum. A jel által elért legmagasabb szint.

Minimum. A jel által elért legalacsonyabb szint.

Csúcstól-csúcsig. A maximum és a minimum közti különbség.

Felfutási idő. Azon idő mennyisége, melynek során a jel eléri a felső küszöbértéket az
alsó küszöbértékről. Kattintson a Haladó gombra a Mérés hozzáadása vagy a Mérés
szerkesztése párbeszédablakban, hogy meghatározza a mérés küszöbértékének
jelszintjét.

Felfutási sebesség. Egységnyi idő alatti jelszint felfutás (azon sebesség, amellyel a
jelszint felfut). Kattintson a Haladó gombra a Mérés hozzáadása vagy a Mérés
szerkesztése párbeszédablakban, hogy meghatározza a mérés küszöbértékének
jelszintjét.

Valódi négyzetes középérték. A hullámforma négyzetes átlaga (RMS) a DC
összetevővel.

Maszk hibák. Különleges mérésnek számít a hibás hullámformák számláltatása a
maszk határolós teszt során. Ezen mérési eredmény automatikusan hozzáadódik a
mérési táblázathoz, ha a Maszk Határolós Teszt-et használja, ezért nem szükséges
kézileg beállítani/kiválasztani azt.
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9.1.2 Spektrum mérések

Egy spektrum mérés hozzáadásához, nyissa meg a spektrum nézetet, majd pedig
kattintson a Mérés Hozzáadása gombon. Ezeket a méréseket használhatja a szkóp
módban vagy a spektrum módban.

Frekvencia teljes terhelésnél. Azon frekvencia, amely a csúcsértékű jelnél jelenik
meg.

Amplitúdó teljes terhelésnél. Azon amplitúdó, amely a csúcsértékű jelnél jelenik
meg.

Amplitúdó átlag teljes terhelésnél. Csúcsértékű jel amplitúdója, átlagolva a
rögzítések számával.

Teljes tápellátás. A teljes jelhez szükséges tápellátás a spektrum nézetben, az
összes spektrum tartálybanlévő további tápellátás hozzáadásával együtt számolva.

Teljes harmonikus torzítás (THD). A harmonikus teljesítmény összegének aránya
az alapfrekvenciához képest.

Teljes harmonikus torzítás és zaj (THD + N). A harmonikus teljesítmény, és a zaj
aránya az alapfrekvenciához képest. A THD+N értékei mindig nagyobbak mint a THD
értékei, ugyanahhoz a jelhez.

Zavarásmentes dinamikus tartomány (SFDR). Ez a meghatározott pont
amplitúdójának (normál esetben a csúcs frekvencia komponense) és a második
legnagyobb amplitúdó frekvencia komponensének az aránya ("SFDR frekvenciának is
hívják"). A komponens az "SFDR frekvenciához"nem szükségeltetik,mivel ez az
alapvető frekvencia komponens harmonikusának számít. Például ez egy erős, egyedi
zaj jel lehet.

Jel+Zaj+Torzítás a Jel+Zaj arányában (SINAD). A jel-zaj-torzítás aránya a zaj-
torzításhoz, decibelben.

Jel-zaj arány (SNR). Az arány decibelben, amely a jel erősségét jelenti a zajszint
függvényében. Hanning vagy Blackman ablakok ajánlottak, mivel alacsony a
zajszintjük.
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Intermodulációs Torzítás (IMD). A mérési torzítást a tónus nem-lineáris keveréke
okozza. Amikor több jelek kerül az eszközbe betáplálásra, akkor ezen két jel
modulációja, vagy nem-lineáris keveréke fog megjelenni. A bementi jelek az f1, és az
f2 frekvenciáknál a két másodlagos-sorrendű torzítási jelek, amelyek a frekvenciáknál
találhatóak: f3 = (f1 + f2) and f4 = (f1 - f2).

Az IMD a torzítás RMS összegének dB arányaként kerül kifejezésre, a bemeneti
tónusok RMS összegéhez viszonyítva. Az IMD bármely torzítási sorrendben
megmérhető, de a másodlagos-sorrendű a leggyakrabban alkalmazott. A másodlagos-
sorrendű esetén az intermodulációs torzítás a következők szerint kerül megadásra:

ahol

F3 és F4 a két másodlagos sorrendű amplitúdó torzítása (ahogy az f3, és az
f4 frekvenciák a fentiekben meghatározásra kerültek)

valamint

F1 és F2, a bementi tónusok amplitúdója (az f1, és az f2 frekvenciák a spektrum
ablakban, mint frekvencia határolók kerültek megjelölésre).

Referenciaként a harmadik-sorrendűek frekvenciái a következőek (2F1 + F2),
(2F1 - F2), (F1 + 2F2) and (F1 - 2F2).

Megjegyzés: Hanning, vagy Blackman ablakok ajánlottak, mivel azoknak alacsony a
zaj-szintje. A 4096-os FFT méret, vagy az annál nagyobb ajánlott, az IMD mérésekhez
tartozó megfelelő spektrális felbontáshoz.

Maszk hibák. Lásd a Maszk Határoló tesztet.
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9.2 Jelgenerátor hullámforma típusok
A hullámforma típusok listája a Jelgenerátor párbeszédablakban érhetőek el, a
csatlakoztatott oszcilloszkóp típusától függően. A teljes lista a következők szeirnti:

Szinusz Szinuszos

Négyszög Négyszög hullám

Háromszög Szimmetrikus háromszög hullám

Növekvő rámpa Növekvő fűrészjel

Csökkenő
rámpa

Csökkenő fűrészjel

Szinuszok sin(x)/x, az x tengellyel csonkitva

Gauss-féle
A normál eloszlás 'harang görbéje' az x
tengellyel csonkításra kerül

Fél-színusz Szinusz görbére javított

Fehér zaj
Véletlenszerű minták az AWG maximális frissítési
arányánál

PRBS
Látszólagos-véletlenszerű bináris sorozat - a
bitek véletlenszerű sorozat, beállítható bit
aránnyal

DC Feszültség
Az állandó feszültség az Eltolás vezérléssel
állítható be

Tetszőleges
Bármilyen hullámforma, amely a tetszőleges
hullámforma szerkesztővel került elkészítésre
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9.3 Spektrum ablak funkciók
A spektrum nézet elkészítéséheza PicoScope minta adat tömböket rögzít egy véges idő
intervallum alatt, majd pedig felhasználva a Fast Fourier Transzformációt kiszámítja
annak spektrumát. Az algoritmus azt feltételezi, hogy a nulla jel szint mindig a
rögzítési intervallumon kívül helyezkedik el. Általában ez a feltételezés éles
átmeneteket okoz a nullánál, vagy az adatok végén, valamint hogy ezek az átmenetek
hatással vannak a számított spektrumra, így nem kívánt eltérések, és erősítési hibák
lépnek fel. Ezen eltérések csökkentése érdekében a jel elhalványítható, és felerősíthető
a tömbök végén.. Számos gyakran használt „ablak funkció“ van, melyek
összekapcsolhatóak azon adatokkal, melyek a halványítási hatást okozzák, és amelyek
a jel típusa, és a mérés célja szerint kerülnek kiválasztásra.

Az Ablak Funkciók a Spektrum Opciók párbeszédablakba kerülnek beállításra, és
lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy szabványos ablak funkció kerüljön kijelölésre a
spektrum elemzéshez. A következő táblázat mutatja az adatok összehasonlító
funkciókhoz való hasznosságát.

Ablak Főcsúcs
szélesség
(tárolók @ -
3 dB)

Legmagasabb
oldalhurok
(dB)

Oldalhurok
kigördítés
(dB/oktáv)

Megjegyzések

Blackman 1.68 -58 18 az audió munkálatokhoz
gyakorta használt

Gauss-féle 1.33 és 1.79
között

-42 és -69
között

6 minimális idő, és frekvencia
hibákat ad

Trianguláris 1.28 -27 12 más néven Bartlett ablaknak
hívják

Hamming-kód 1.30 -41.9 6 felfutó szinusz-négyzetnek is
hívják; amely a beszéd
elemzéshez használatos

Hann 1.20 és 1.86
között

-23 és -47
között

12 és 30
között

szinusz-négyszetnek is hívják;
az audióhoz & rezgésekhez
használatos

Blackman-
Harris

1,90 -92 6 általános célú

Flat-top 2,94 -44 6 elhanyagolható terjedelmű
áteresztő sáv; főként a
kalibrációhoz használatos

Téglalap alakú 0.89 -13.2 6 nem halvány; maximális
élesség, rövid tranziensekhez
használatos
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9.4 Indítójel időzítés (1 rész)
Az előzetes indítójel idő vezérlő és az utólagos indítójel késleltetés vezérlő
funkciók különállóan kerültek leírásra az "Indítójel eszköztárban", de a két vezérlés
közötti kapcsolat is fontos az értelmezéshez. Itt látható a szkóp nézet pillanatképe, az
utólagos-indítójel késleltetés engedélyezéssel:

Megjegyzés 1. Az indítójel referencia pontja ( ) nem a hullámformán van. Ennek
az oka, hogy az utólagos-indítójel késleltetés 200 µs-re van
beállítva, mely azt jelenti, hogy az indíótjel 200 µsként jelenik meg
a referencia pont előtt, a szkóp nézet balkéz felöli éle mentén. Az
időtengely az indítójel 200 µs-os referencia pontjához van igazítva.

Megjegyzés 2. Az előzetes-indítójel késleltetés 25%-ra van beállítva, amely az
indítójel referencia pontját 25%-ra állítja be a szkóp nézet mentén,
a bal kéz felüli éltől számítva.

Megjegyzés 3. A PicoScope korlátozza az indítójel-referencia pont késleltetést a
teljes rögzítési idő alatt. Ha ez a korlát elérésre került, akkor a
program nem hagyja az előzetes-indítójel késleltetést megnövelni,
és ha megnöveli az utólagos-indítójel késleltetést, akkor a PicoScope
csökkenteni fogja az előzetes-indítójel késleltetést, úgy hogy
megállítja azt, ezáltal a korlát nem kerül túllépésre. A többszörös
érték 100 a legtöbb indítójel módban, és 1 az ETS módban.
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9.5 Indítójel időzítés (2 rész)
"Indítójel időzítés (1 rész)" az előzetes-indítójel késleltetés és az utólagos-indítójel
késleltetés fogalmainka bevezetése. Az alábbi ábra mutatja azt, hogy ezek hogyan
kapcsolódnak egymáshoz.

Az előzetes-indítójel késleltetés helyzetek a szkóp nézeten az indítójel referencia
pontjával van kapcsolatban, így kiválaszthatja, hogy hány hullámforma kerüljön
kiválasztásra a referencia pont előtt, és hogy mennyi a referencia pont után.

Az utólagos-indítójel késleltetés a hagyományos oszcilloszkóp késleltetett
indítójeléhez hasonló. A PicoScope az indítójel esemény után kivár egy bizonyos időt,
mielőtt az indítójel referencia pontja megrajzolásra kerülne. A szkóp eszközöknek
korlátozott a mintavételezési intervalluma, így idő telhet el az indítójel esemény, és a
rögzítés befejezése között, így a szoftver beállíthatja az előzetes-indítójel késleltetést,
ezen határon belül.

Tipp: Ha egy utólagos-indítójel késleltetést állít be, akkor rákattinthat az utólagos-
indítójel késleltetés gombra, a szkóp működése közben,mindig amikor át akar
kapcsolni az indítójel esemény nézetből az indítójel referencia pontjára.
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9.6 Készülék tulajdonság táblázat
Némely PicoScope 6 speciális hardvert tuajdonságokat igényel, és ezért nem

használható az összes készülékhez. Az elérhető tulajdonságokat a lenti táblázat

mutatja. A további részletekért kérem nézze meg a kapcsolódó készülék adatlapokat.

Sorozat / Modell DC BW LPF 50Ω FC GEN SWP AWG

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

PicoScope 2000 [1] [1] [1]

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

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

PicoScope 5000 a a a a
PicoScope 5000 A/B a a a a a a
PicoScope 6000 a a a a a a a
PicoScope 6000-A/B/C/D a a a a a a a

Sorozat / Modell DIN EXT AUX ADV RNT RAP SGT FR

ADC-212 [7]

USB DrDAQ

PicoLog 1000

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

PicoScope 2000A a [3] [3]

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

PicoScope 5000 a a a a
PicoScope 5000 A/B a a a a a a
PicoScope 6000 a a a a a
PicoScope 6000-A/B/C/D a a a a a

1. csak 2204 - 2208.
2. csak 2206 - 2208.
3. csak 2206A, 2207A, és 2208A.
4. csak 3205 és 3206.
5. csak 4223, 4224, 4423, és 4424.
6. csak 4226 és 4227.
7. csak 4226, 4227, és 4262.
8. Csak autóipari PicoScope szoftver.

50Ω 50 Ω-os bemenet
ADV Részletes indítójelezések
AWG Tetszőleges hullámforma generátor
AUX Kisegítő bemeneti/kimeneti
BW Átkapcsolható sávszélesség határoló
DC DC-eltolás beállítás
DIN Digitális bemenetek
EXT Külső indítójel bemenet
FR Rugalmas felbontás
FC Frekvencia számláló
GEN Jelgenerátor
LPF Aluláteresztő szűrés
RAP Gyors indítójelezés
RNT Alulfutás impulzus indítójelezés
SGT Jelgenerátor indítójelek
SWP Jelgenerátor pásztázó mód
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9.7 Parancssor szintaxisa
A PicoScope a Windows parancs sorból futtatható, lehetővé téve ezzel az Ön számára a
feladatok kézi, köteg fájl, vagy további program alól való futtatását.

A GUI megjelenítése

PicoScope <fájl név>

<fájlnév> Egyetlen egy .psdata vagy .pssettings fájlt határoz

meg.

Példa: PicoScope C:\Temp\source.psdata

Súgó megjelenítése

PicoScope /?

Segít az összes parancs sor beállítás megjelenítésében.

psdata fájl konvertálása

PicoScope /C,/c 

psdata fájl konvertálása az egyik formátumból a másikba. Nem használható a/

ny[omtatás]-al együtt.

Szintaxis:

PicoScope /k[onvertálás] <nevek> [/d <nevek>] /f <formátum> [/q] 
[/b [<n>[:<m>]] | [all]] [/v <leképezés neve>]

<nevek> Egy, vagy több iránylistát, vagy psdata fájlokat határoz
meg. Helyettesítő karakterek használhatóak az összetett
fájlok meghatározásához. Ha egy könyvtár kerül
meghatározásra, akkor az összes psdata fájl az adott
könyvtáron belül meghatározásra kerül. Ez egy kötelező
argumentum.

/d <nevek> Cél. Az új kiterjesztésű bemeneti fájlnév az
alapértelmezett.

/f <formátum> Cél formátum: csv, txt, png, bmp, gif, agif [animált GIF],
psdata, pssettings, mat [MATLAB]. Ez egy kötelező
argumentum.

/q Csendes mód. Ne kérdezzen a fájlok felülírása előtt. A
gyors az alapértelmezett.

/b [<n>[:<m>]]|all n hullámformaszám, n - m hullámforma tartomány, vagy
az öszes hullámforma. Az alapértelmezett az aktuális
hullámforma.

/v <leképezés neve> Megtekintés a konvertáláshoz. Az aktuális nézet az
alapértelmezett.

Példa: 

PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Szkóp2
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Nézet nyomtatása

PicoScope /P,/p

Egy nézetet nyomtat a psdata fájlba. Nem használható a /k[onvertálás]-al

együtt.

Szintaxis:

PicoScope /p[nyomtatás] <nevek> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <leképezés>]

<nevek> Egy, vagy több könyvtár, vagy .psdata fájl listát határoz
meg. Helyettesítő karakterek használhatóak az összetett
fájlok meghatározásához. Ha egy könyvtár kerül
meghatározásra, akkor az összes psdata fájl az adott
könyvtáron belül meghatározásra kerül. Ez egy kötelező
argumentum.

/b [<n>[:<m>]]|all. n hullámforma szám, hullámforma tartomány n - m,
vagy az összes puffer. Az alapértelmezett az aktuális
hullámforma.

/v <leképezés neve> Megtekintés a konvertáláshoz. Az aktuális nézet az
alapértelmezett.

Példa: 

PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Szkóp2

Jegyzetek importálásához

PicoScope /N,/n

Szöveget másol be egy meghatározott fájlból a Jegyzetterület-re.

Szintaxis:

PicoScope /n[megjegyzések] <megjegyzések fájl neve> <fájl név>

<megjegyzések fájl

neve> 
Meghatároz egy egyedi szövegfájlt.

<fájlnév> Egy egyedi psdata, vagy pssettings file-t határoz meg.

Példa: 

PicoScope /n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata

Automatikus parancsot futtat

 PicoScope /A,/a

Futtatás egy makro a PicoScope 6. egy meglévő példányában.

Szintaxis:

PicoScope /a [automatizálás] <makró>

<makró> Elérési út a .psmacro fájlhoz, amely makró-t tartalmaz

Példák: 

PicoScope /a MyMacro.psmacro
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9.8 Rugalmas tápellátás
A PicoScope készülékekhez való rugalmas tápellátás két tápellátási lehetőséget
biztosít:

USB-kábel csatlakoztatva van az USB-portba
Váltakozó áramú adapter van az EGYENÁRAM BE aljzatba csatlakoztatva

USB tápegység

Ha először használ USB tápegységet, akkor a PicoScope emlékeztetni fogja Önt arra,
hogy az EGYENÁRAM tápellátás nincs csatlakoztatva:

Ekkor csatlakoztathatja a VÁLTÓÁRAM adapterét az EGYENÁRAM BE aljzatba az
oszcilloszkópon, vagy választhat USB tápegység használatot is. Ha csatlakoztatja a
VÁLTÓÁRAM adaptert, akkor a párbeszédablak automatikusan be fog záródni.

Két módja van a szkóp USB tápegységhez való csatlakoztatásához:

Használjon duplafejes USB kábelt, amely a számítógépéhez, vagy az USB
elosztójához kerül a két USB porttal csatlakoztatásra. Minden tápellátást biztosító
USB port megfelel az USB 2.0-ás előírásoknak. Tápellátás nélküli USB-elosztó nem
használható.
Használata a mellékelt USB kábelt, az USB port számítógépéhez való
csatlakoztatásához. Ezen USB portnak 1000 mA-es tápellátás kell biztostania. Az
USB portok a legtöbb laptopon, és teljes laptop méretű számítógépen is elérhetők.
Kétely esetén a műszaki előírásokért lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.

A PicoScope elmagyarázza ezeket a követelményeket:
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Elégtelen USB tápellátás

Amennyiben elégtelen USB tápellátás van, akkor a PicoScope ezt egy
párbeszédablakban megjeleníti:

Vagy kapcsoljon elég tápellátást az USB port-ra, használja a dupla-fejes US kábelt,
vagy csatlakoztassa a VÁLTÓÁRAMÚ adaptert.
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9.9 Szószedet
AC kapcsolás. Ebben a módban, aszkóp készülék nem fogadja el a nagyon alacsony,
1 herz alatti frekvenciákat. Ez lehetővé teszi, hogy a szkóp teljes felbontását az a.c.
jelek pontos mérésre használja, figyelmen kívül hagyva a DC eltolást. Nem mérheti
meg a el szintjét ezen mód földelt voltára tekintettel.

AWG. Egy tetszőleges hullámforma generátor (AWG), amely egy áramkör, mely
majdnem mindenfajta hullámformát tud generálni. Ez egy adatfájlba van
programozva, amelyet a felhasználó szolgáltat, mely meghatározza a kimeneti
feszültséget az időben egyenlően elosztott pontok között. Ezen áramkör arra használja
ezeket az adatokat, hogy ezáltal kerüljön a hullámforma elkészítésre, a megadott
amplitúdóval, és frekvenciával.

Csatorna. A szkóp készülék egy, vagy több csatornával rendelkezik, ezek közül
minden egyes egy jel mintázatát adja. A nagy-sebességű szkóp készülékek tipikusan
csatornánként egy BNC csatlakozóval vannak ellátva.

CSV. Vesszővel elválasztott értékek. Egy szöveg-fájl táblázatos adatokat is tartalmaz,
amely oszlopokban vannak, mely vesszőkkel vannak elválasztva, valamint tartalmaz
sorokat is sortörésekkel A CSV formátum a PicoScope tetszőleges hullámforma
fájlainak importálásához, és exportálásához használatos. A PicoScope hullámformákat
CSV formátumba is exportálhatja. A CSV fájlok táblázatkezelőbe, és további
programokba is importálhatóak.

DC kapcsolás. Ebben a módban a szkóp készülék méri a jel szintjét a földelési
jelszinthez képest. Ez mind DC, mind AC részeket mutat.

Demó mód. Ha PicoScope szkóp eszköz csatalkzotatása nélkül kerül elindításra, akkor
lehetősége van egy "demó készülék" kiválasztására, amely egy virtuális szkóp egység,
melyet a szoftver teszteléséhez használhat. A program ekkor "demó" (a
"demonstráció" szó rövid változata) módban van. Ezen mód szimulált, konfigurálható
jel forrást biztosít a demó berendezés egyes bemeneti csatornáihoz.

ETS. Egyenlő mintavételezési időtartam. Ezen módszer növeli a szkóp tényleges
mintavételezési arányát. A szkóp nézetben a program számos ismétlődő jel ciklust
rögzít, majd ezekből elkészít egy eredményt, amely elkészíti a jel hullámformáit,
magasabb idő-felbontás-al, mint az egyedi rögzítés A pontos eredményekhez a jelnek
teljesen ismétlődőnek kell lennie, valamint az indítójelnek teljesen stabilnak kell
lennie.

Felbontás növelés. A minta gyűjtése a szükségesnél gyorsabb ütemben történik,
majd pedig a meglévő minták kombinálásra kerülnek az átlaggal. Ez a technika
növelheti a szkóp eszköz tényleges felbontását, ha a jelben csak kis mennyiségű zaj
van. (További részletek).

Fókuszban. A PicoScope több nézetet is megjeleníthet, de egyszerre csak egy nézet
van a fókuszban. Ha az eszköztár gombra kattint, akkor ez csak a fókuszban lévő
nézetet fogja érinteni. A nézet fókuszba állításához kattintson rá.

Függőleges felbontás. A bitek száma, amelyeket a szkóp eszköz használ egy jel
szint kifejezéséhez. Ezen szám függ az eszköz kialakításától, de bizonyos esetekben
növelhető a felbontás növelésével.

Határoló. Egy függőleges, vagy egy vízszintes szaggatott vonal, amely behúzható a
nézetben lévő hullámformán a megfelelő helyre. A PicoScope kijelzi az összes határoló
jel szintjét, idő értékét, vagy frekvencia értékét a Határoló Jelmagyarázat négyzetben.
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Helyi súgó. Egy címke, amely. akkor jelenik meg, ha az egér mutatóját a PicoScope
képernyő bizonyos részére mozgatja, ilyenek a gombok, a szabályozók, és a határolók.

Holtidő. Az egyik rögzítés vége, és a következő kezdete között eltelt idő. A lehető
legisebb holtidő megkapásához használja a Gyors indítójel módot.

IEPE. Integrált piezoelektromos áramkör. Egy típus érzékelő, amely általában be van
építve, és érzékeli a gyorsulást, a rezgést, vagy a hangot, és esetleg beépített
erősítővel is rendelkezik. Az IEPE érzékelők csak speciális PicoScope oszcilloszkópokkal
használatosak, amennyiben IEPE-kompatibilis bemenetekkel rendelkezik.

Indítójel. Az oszcilloszkóp része, amely ellenőrzi a bejövő jeleket, és eldönti, hogy
mikor kerül egy-egy rögzítés elindításra. Az Ön által beállított indítójel feltételtől
függően a szkóp működteti az indítójelezést, ha a jel egy bizonyos küszöbértéket
átlép, vagy vár addig, amíg egy sokkal összetettebb feltétel teljesítésre nem kerül.

Leképezés. A nézetek a PicoScope ablakban a rácsban kerülnek elrendezésre, és a
rácsban lévő egyes téglalap alakú területeket leképezésnek nevezzük.

MSO. Vegyes jelű oszcilloszkóp. Egy eszköz, amely azonos időalapon rögzíti, és kijelzi
az analóg, és a digitális jeleket.

Nézet. Az adatok bemutatás egy szkóp eszközről. Egy nézet lehet egy szkóp nézet,
egy XY nézet vagy egy spektrum nézet.

PC Adat Naplózó. Egy mérőberendezés hardver illesztőfelületből, és PicoLog
szoftverből áll, amely a számítógépen fut. A készüléket a PicoScope szoftverrel együtt
is használhatja egy több-csatornás feszültség bemenetű oszcilloszkóp elkészítéséhez.

PC Oscilloszkóp. Egy mérőberendezés, amely egy szkóp eszközből és egy a
számítógépen futó PicoScope szoftverből áll. A számítógépes oszcilloszkópnak hasonló
funkciói vannak, mint a hagyományos asztali oszcilloszkópnak, de ez sokkal
rugalmasabb, és költséghatékonyabb. Javíthatja a teljesítményét a számítógép
fejlesztésével, bármely számítógépes boltból származó szabványos alkatrészekkel,
vagy egy új szkóp eszköz megvásárlásával, valamint frissítést tölthet le a szoftveréhez
a Pico Technology oldaláról.

Progresszív mód. Általában a PicoScope minden másodpercben, számtalanszor
újrarajzolja a hullámformát a szkóp nézeten. Az idő alapok lassabbak, mint
200 ms/osztás, viszont ekkor átkapcsol progresszív módba. Ebben a módban a
PicoScope folyamatosan frissíti a szkóp nézetet, ahogy az egyes rögzítések
feldolgozásra kerülnek, mintsem hogy megvárná a teljes rögzítést a nézet frissítése
előtt.

Rács. A leképezések elrendezése. A rács sorainak, és oszlopainak a száma a
következő lehet: 1,2,3 vagy 4.

Rácshálózat. A vízszintes és a függőleges szaggatott vonal minden egyes nézeten. Ez
segít megbecsülni a hullámforma jellemzőit, úgy mint az amplitúdó, és az idő,
valamint a frekvencia.

Szabvány szerinti szórás. A minta készlet eloszlásának statisztikai mérése. A készlet
szabvány szerinti szórása  definiálva:

ahol a számításba az összes minta beletartozik. A szabvány szerinti szórás
egységeinek értékei hasonlóak az eredeti mintákhoz.
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Szkóp készülék. A Pico Technology négyzet, amelyet csatlakoztathat a számítógépe
USB, vagy párhuzamos portjára. A PicoScope szoftver segítségével a szkóp eszköz a
számítógépén PC Oszcilloszkóppá válik.

Szonda. Egy tartozék, amely az oszcilloszkópjára kerül csatlakoztatásra, és amely
felveszi a mért jelet. A szondák bármilyen formájú jelet fel tudnak fogni, de azok
mindig egy feszültség jelet továbbítanak az oszcilloszkópra. A PicoScope a szabványos,
beépített szondákkal rendelkezik, de lehető teszi az egyéni szondák definiálását is.

Tengely. Egy sor, mérésekkel jelölve. A PicoScope egy függőleges tengelyt illeszt az
egyes csatornákhoz, amely lehetővé teszi a nézetben megadott méretek volt, vagy
más mérésegységeken való megadását. Az egyes nézetekhez egy egyedi vízszintes
tengely is tartozik, amely az időegységeket mutatja a szkóp nézethez, vagy a
frekvencia egységeket a spektrum nézethez.
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Tárgymutató

%
%állomány% változó    84

%idő% változó    84

%puffer% változó    84

5
50 Ω DC bemenetek    108, 180

A
Ablak funkciók    125, 177

AC kapcsolás    185

Adat fájlok    

konvertálása    105

Adatok exportálása    41

bináris formátum    43

szöveg formátum    42

Adatok fájlok konvertálása    105, 181

Akkumulátor tápellátás    93

Alapértelmezett Nyomtatási Beállítások    98

Alaphelyzetbe állítás 'Ne jelenjen meg újra'
párbeszédablakok    92

Állapot indítójel    149

Általános elsőbbségek    92

Aluláteresztő szűrés    68, 110, 114

Aluláteresztő szűrő    180

Alulfutás impulzus indítójel    146, 180

Amerikai mérések    97

Analóg eltolás    109

Analóg intenzitás    127

AND logikai operátor    150

Animált GIF-kép    38

Átlag (statisztika)    20

Autóipari menü    103

AWG    185

Az alkalmazás célja    3

B
Beállítások    

Alapértelmezett Nyomtatási Beállítások    98

billentyűzet    95

energiagazdálkodás    93

eszköz kiválasztás    101

folyamatos módok    101

mentés...    37

Nyelv    97

párbeszédablak    91

rögzítési arány    93

spektrum módok    101

színek    99

Bemeneti impedancia    108

Billentyűzet elrendezések    96

Billentyűzet parancsikonok    95, 152

Bináris fájlok, exportálás    43

Bitfolyam    137

bmp fájlok    38

Burkolat áram    93

Cs
Csatorna    185

nézetben való kiválasztása    48

Csatorna beállítások    

a Tulajdonságok lapon    28

gomb    108

menü    109

Csatorna előtérbe hozása    113

Csatorna eszköztár    

szabványos    108

Csatorna figyelmeztető szimbólum    30

Csatorna sorrend    113

Csatorna visszaküldése    113

Csatornák eszköztár    

PicoLog 1000 Sorozatú    118

USB DrDAQ    120

Csoportok, digitális bemenet    116

csv fájlok    38

CSV fájlok, exportálás    42

D
DC csatolás    185

Dekódoló lap    32

Demó eszköz    140

Demó jelek    

menü    140

párbeszédablak    141

Demó mód    140, 141, 185

Digitális Beállítás párbeszédablak    116

Digitális bemenetek    116, 180

Digitális bemenetek gomb    108, 116

Digitális indítójel párbeszédablak    149

Digitális kimenetek    119

USB DrDAQ    122

Digitális nézet    13

szövegtartalom menü    14

Digitális szín    127

DrDAQ    120
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E
EGYENÁRAM BE tápellátás    183

Egyenáram eltolás    109, 180

Egyéni Próba varázsló    

Keresőtábla Léptékezés párbeszádablak    62

Szonda Kimeneti Egység párbeszédablak    60

Egyéni rácselrendezés párbeszédablak    50

Egyéni szonda    

párbeszédablak    56

Egyéni Szonda Kezelő    55

Egyéni Szonda varázsló    58

Befejezett párbeszéd    70

Kézi Tartományok Beállítása párbeszédablak  
 64

Léptékezési Módszer párbeszédablak    61

Meglévő Egyéni Szonda Szerkesztés
párbeszédablak    59

Szonda azonosítás párbeszédpanel    69

Tartomány Kezelés párbeszédablak    63

Tartomány Szerkesztése párbeszédablak    65

Tartomány Szerkesztése párbeszédablak
(Részletes fül)    67

Új Egyéni Szonda Készítése párbeszédablak  
 58

Egyéni szondák    29

mentés...    37

Egyenlet párbeszédablak    75

Egyenlő mintavételezési időtartam.    143

Előbeállítások    55

Előzetes-indítójel késleltetés    178

ellenőrzés    143, 178

Elsőbbségek    

általános    92

Elsőbbségiek    

mintavételezés    94

Eltolás    158

analóg    109

Élvezérelt indítójel    146

Energiagazdálkodási beállítások    93

Érvényes élek, keresés    146

Eszköz hegy    185

Eszközök menü    55

Eszköztárak    107

ETS    143, 185

és haladó indítójelezés    145

F
Fájl bezárása    37

Fájl konvertálás    105

Fájl megnyitása    37

Fájl mentése    37

Fájl menü    37

Fázis határolók    24

burkoló    26

egységek    26

felosztási    26

Felbontás ellenőrzése    123

Felbontás növelés    109, 111, 185

Felelősség    3

Felfutási idő    

küszöbérték    53

Felhasználói útmutató    102

Figyelmeztető jel    108

Figyelmeztető szimbólum    

piros    11

sárga    30

Fókusz    185

Folyamatjelző sáv    125

Folyamatos mód    19

beállítások    127

engedélyezése és letiltása    101

gomb    123

Fordulat per perc    27

Fő-tápellátás    93

Frekvencia határolók    23

Frekvencia jelmagyarázat    23, 27

Frekvencia számláló    108, 180

Frekvenciakülönbség mérése    156

Frissítések    3, 3

Függőleges felbontás    185

Függőleges tengely    11, 15, 18

Függvények, matematikai    75

G
gif fájlok    38

Görgetés    158

Gy
Gyors indítójelezés    143, 180

Gyorsulásmérő bemenetek    108

Gyűjtési idő egységek    92

H
Haladó indítójelezés    145

Haladó indítójelezési    

típusok    146, 180

Hamis élek, keresés    146

Hangfájl    84

Hangjelzés    84

Harmonikus ellenőrzés a mérésekhez    53

Használat    3
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'Használt' jelölőnégyzetet    150

Határolók    11, 15, 18

beállítások    26

fázis    24

feszültség    11, 15, 18

fogópontok    11, 15, 18

idő    11, 18

jelmagyarázat    27

lezárás gomb    27

meghatározás    185

törlése    22, 23

Hiányzó események, keresés    146

Hiszterézis    148

Hogyan mérjük a jelkülönbséget    155

Holtidő    185

Hozzáadás a mérés párbeszéd panelnál    52

Hozzáférés    3

Hullámforma    6, 11

mentés...    37

Hullámforma közbenső tárolók    

száma    92

I
Idő határolók    11, 18, 23

Idő különbség, hogyan mérjük,    156

Időalap-vezérlők    123

Időkapu    28

IEPE bemenetek    108

Importálás a Csatorna párbeszédablakból    139

Impulzus-szélesség indítójele    145, 146

Indítás/Megállítás eszköztár    101, 142

Indítási Beállítások menü    45

Indítójel    143, 178, 185

ablak    146

alulfutás impulzus    146

digitális    149

él    146

elhagyás    146

eszköztár    143

haladó    143, 145

hiányzó események    146

időzítés    178

impulzus szélesség    145, 146

jelző    16

kettős-élvezérelt    145

logikai    146

működési hibák    146

referencia pont    178

tartomány    145, 146

vezérlő üzemmód    143

Indítójel ablak    146

Indítójel elhagyása    146

indítójelezés    

eszköztár    101

Interpoláció    

lineáris    94

sin(x)/x    94

Inverter gomb    30

J
Jármű Részletek párbeszédablak    47

Jegyzetterület    46, 47

Jel határolók    11, 15, 18, 22

Jelgenerátor    

gomb    131

Hullámforma típusok    176

indítójelezés    180

párbeszédablak    131

pásztázás mód    131, 180

USB DrDAQ    135

Jogi nyilatkozat    3

K
Kapcsolás szabályozás    108

Kép mentése, mint    38

Képcsúsztatás    153

Keresőtábla Léptékezés párbeszédablak    62

Késleltetés funkció    75

Készülék Csatlakoztatása párbeszédablak    37, 104

Készülék tulajdonság táblázat    180

Készülék váltás    154

Készülék, hogyan kell    154

Kéz eszköz    152

Kézi Tartományok Beállítása párbeszédablak    64

Kicsinyítés/nagyítás    158

Kiegészítő (AUX) I/O    143, 180

Kijelölő, nagyító eszköz    152

Kilépés    37

Kiválasztás eszköz, normál    152

Követő határolók    27

Kritikus alkalmazások hiánya    3

Kurzorok (lásd határolók)    22, 23, 27

Külső (EXT) indítójel    143, 180

Küszöbértékek, digitális bemenetek    116

L
Lapozás Felfelé gomb    37

Lapozás Lefelé gomb    37

Lassú mintavételezési átmenet    94

LED    

az USB DrDAQ-n    121
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Lefutási idő    

küszöbérték    53

Lefutó él gomb    143

léptékezés    7, 158

gomb    113

Léptékezési Módszer párbeszédablak    61

Lissajous görbék    15

Logikai indítójel    146

párbeszédablak    150

M
Makró    

futtatása a parancssorból    181

Rögzítő    90

mask fájlok    87

Másolás    

képként    46

szövegként    46

Maszk Határoló Vizsgálat    55

Maszk Határolós Teszt    33

Maszk Határolós Vizsgálat    

Hogyan kell    165

Maszk készítés    87

Maszk Készítés párbeszédablak    89

Maszkok    

a Puffer Navigátorban    35

exportálás    87

importálás    87

készítés    87

könyvtár párbeszédablak    87

megjelenítése    48

menü    86

sokszögek    88

szerkesztése    88

színei    33

színek    99

választó párbeszédablak    33

Matematikai Csatorna Varázsló    

áttekintés    73

Befejezés párbeszédablak    80

Bemutató párbeszédablak    74

Egyenlet párbeszédablak    75

Egységek és Tartományok párbeszédablak    79

Név és Szín párbeszédablak    78

Matematikai csatornák    55, 71

áttekintés    30

Beépített    71

Betöltve    71

gomb    108

Könyvtár    71

mentés...    37

párbeszédablak    71

MATLAB-fájlok    

exportálása    43, 81

mentés    38

Max (statisztika)    20

Maximális hullámformák elsőbbségei    92

Megjegyzések    

importálása a parancssorból    181

Meglévő Egyéni Szonda Szerkesztés
párbeszédablak    59

Mentés az indítójelen    84, 168

Mentés másként    37

párbeszédablak    38

Menük    36

Mérés hozzáadása    52

Mérések    

betű méret    51

eszköztár    101, 130

hozzáadása    20, 51, 52

menü    51

részletes beállításai    53

rögzítés mérete    92

spektrum    174

statisztika    20

szerkesztése    20, 51

szkóp    173

szűrése    20

táblázat    20

típuslista    172

törlése    20, 51

Mérések küszöbértékei    53

Mérőrendszer    

kiválasztása    97

Metrikus mérések    97

Min (statisztika)    20

Mintán alapuló indítójel    149

Mintavételezés elsőbbségei    94

Mintavételezési gyakoriság    123

MSO    185

beállítás    116

nézet    12

Mutató eszköz hegy    21

Működési hibák, keresés    146

N
Nagyítás    

Nagyítás áttekintése    153

Nagyítás és Görgetés eszköztár    152

visszavonás    152

Nagyítás visszavonása    152

NAND logikai operátor    150
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Nézet    185

alnézeteket tesz lehetővé    48

csatornák kiválasztása    48

hogyan kell mozgatni    157

menü    48

spektrum    18

szkóp    11

XY    15

Nézőpont    185

NOR logikai operátor    150

Normál kijelölés eszköz    152

Nulla eltolás    110

Ny
Nyelvi beállítások    97

Nyom    6

Nyomtatás    37

a menüből    37

a parancssorból    181

beállítások    98

előnézet    37

O
OR logikai operátor    150

Oszcilloszkóp    6, 6

sorozatszáma    102

Oszlop automatikus-szélesség    51

Összetett függvények    75

P
Parancssor szintaxisa    181

Pásztázás mód    131, 180

PC Oszcilloszkóp    7

Percenkénti fordulatszám    27, 101

PicoLog 1000 Sorozat    119

PicoLog 1000 Sorozatú    118

PicoScope 6    1, 2, 7

fő-ablak    10

hogyan használja    3

Hogyan kell használni    5, 6

png fájlok    38

Progresszív mód    185

psdata fájlok    

konvertálása    105, 181

mentés    38

pskeys fájlok    96

psmaths fájlok    71, 75, 78

psreference fájlok    81

pssettings fájlok    38

Puffer Navigációs eszköztár    129

Puffer Navigátor    35

PWM kimenet    

PicoLog 1000 Sorozat    119

USB DrDAQ    122

R
Rács    185

elrendezés    48, 50

Rácshálózat    11, 15, 18, 185

Referencia Hullámforma Szerkesztése
párbeszédablak    82
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Betöltve    81
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hozzáadása    48
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Könyvtár    81

párbeszédablak    81

Rendszer követelmények    4

Részletes indítójelezés    143

Részletes mérési beállítások    53

RGB LED az USB DrDAQ-n    121

Riasztások    34, 84

mentés az indítójelen    168

Rögzítés Beállítása eszköztár    123

Rögzítés számlálás    20

Rögzítési arány beállítás    93

Rögzítési méret beállítás    92

Rögzítési módok    8, 9

Rugalmas Felbontás    180

Rugalmas tápellátás    183
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Sávszélesség határoló    109, 180

Simítás    94

Sinx(x)/x elsőbbségei    94

Sokszögek    88

Soros dekódolás    32, 55

párbeszédablak    83

Spektrum mérések    
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Intermodulációs torzítás (IMD)    174
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Spektrum mód    8

engedélyezése és letiltása    101

gomb    123

Spektrum nézet    9, 18

Hogyan kell beállítani    160

Spektrum opciók    

kijelzési mód    125

párbeszédablak    125

skála    125

tárhelyek    125
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szűrése    53
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sárga figyelmeztető    30

Szín beállítások    99
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Működési ciklus    173

Szkóp mód    8
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Szkóp nézet    9, 11
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Szóköz billentyű    142

Szonda    185

azonosítás párbeszédpanel    69

egyéni    29

Kimeneti Egységek párbeszédablak    60

Szószedet    185

Szöveg fájlok, exportálás    38, 42

Szűrés    109

Mérések    20

Szűrési    

statisztika    53

Szűrési Módszer párbeszédablak    68
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Tengely    11, 15, 18, 185
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Tengely léptékezés    110

Tényleges felbon.    111
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Importálás a csatornából    139

szerkesztő ablak    137

Tetszőleges hullámforma-generátor    

fájlok    136

Tulajdonságok lap    28

megjelenítése    48

txt fájlok    38
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Új funkciók    2
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Vírusok    3

Vízszintes tengely    11, 15, 18

Vonal vastagságok    99

X
XNOR logikai operátor    150

XOR logikai operátor    150

X-tengely parancs    15
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Z
Z-sorrend    113
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