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1 Velkommen
Velkommen til PicoScope 6, PC-oscilloskop-programvaren fra Pico
Technology.

Sammen med et oscilloskop fra Pico Technology gjør PicoScope PC-en
din til et kraftig PC-oscilloskop med samme funksjoner og ytelse som
et vanlig oscilloskop, til en brøkdel av prisen.

Slik bruker du denne håndboken
Hva er nytt i denne versjonen?
Bruke PicoScope for første gang

 

Programvareversjon: PicoScope R6.11.7 (Versjonsmerknader)

http://www.picotech.com/release-notes.html
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2 Oversikt, PicoScope 6
PicoScope 6 er Pico Technologys programvare for PC-oscilloskop.

Høyere ytelse

Høyere registreringshastigheter slik at det er lettere å se signaler som beveger
seg raskt
Raskere databehandling
Bedre støtte for de nyeste PicoScope USB-oscilloskopene

Forbedret brukervennlighet og utseende

Tydeligere grafikk og tekst
Verktøytips og hjelpemeldinger som forklarer alle funksjoner
Enkle pek-og-klikk-verktøy til panorering og zooming

Nye funksjoner

Den nyeste Windows .NET-
teknologien, slik at vi kan
levere oppdateringer raskere

Flere visninger av samme
data, med individuelle zoom-
og panoreringsinnstillinger
for hver visning

Tilpass sonder-verktøy som
gjør det enkelt å bruke egne
sonder og sensorer med
PicoScope

Avanserte utløserbetingelser,
inkludert puls, vindu og
logikk

Egenskapsark som viser alle
innstillinger på ett sted

Spektermodus med et helt
optimalisert
spekteranalyseverktøy

Per kanal lavpassfiltrering Mattekanaler til oppretting av
matematiske funksjoner av
inngangskanaler

Referansekurver til lagring av
kopier av inngangskanaler

Vilkårlig kurve-designer for
oscilloskop med en innebygd
vilkårlig kurve-generator

Hurtigutløsermodus til
registrering av en sekvens
kurver med minst mulig 
dødtid

Integrert med Windows
Utforsker slik at filer vises
som bilder og man kan
konvertere til andre formater

Kommandolinjealternativer
for konvertering av filer

Zoomoversikt for rask
justering av zoom slik at den
viser en hvilken som helst
del av kurven

Seriedekoding for RS232, I2C
og andre formater, i sanntid

Maskegrensetesting som
viser når et signal går
utenfor grenser

Bufferoversikt til søk i
kurvebufferen

Alarmer som varsler deg når
en angitt hendelse skjer



PicoScope 6 brukerveiledning 3

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett. psw.nb r41

3 Innledning
PicoScope 6 er en omfattende programvareapplikasjon for oscilloskop fra Pico
Technology. Brukt sammen med en maskinvareenhet fra PicoScope oppretter den et
oscilloskop og spektrumanalyseverktøy på din PC.

PicoScope 6 støtter enhetene som står oppført i tabellen Enhetsfunksjoner. Det kjører
på alle datamaskiner med alt fra Windows XP SP3 til Windows 8. (Se Systemkrav for
ytterligere anbefalinger.)

Slik bruker du PicoScope 6

Komme i gang: Se bruke PicoScope for første gang og PicoScopes funksjoner.
Mer informasjon: Se beskrivelsene av menyene og verktøylinjene og avsnittet
Referanse.
Du finner opplæringer trinn for trinn i «Slik gjør du det»-avsnittet.

3.1 Juridisk erklæring
Bevilgning av lisens. Materiellet i denne utgivelsen lisensieres, det selges ikke. Pico
Technology Limited ('Pico') bevilger lisens til personen som installerer denne
programvaren, underlagt vilkårene nedenfor.

Tilgang. Lisensinnehaveren samtykker i å bare gi tilgang til denne programvaren til
personer som er informert om og lover å overholde disse vilkårene.

Bruk. Programvaren i denne utgivelsen er bare til bruk med Pico-produkter eller med
data som er samlet inn med Pico-produkter.

Copyright. Pico har copyright på, og beholder rettighetene til, alt materiell
(programvare, dokumenter osv.) i denne utgivelsen. 

Erstatningansvar. Pico og dets agenter har ikke erstatningsansvar for tap eller
skader, uansett hva som forårsaker dem, forbundet med bruk av utstyr eller
programvare fra Pico Technology, med mindre det er ekskludert ved lov.

Egnethet til formål. Alle applikasjoner er unike, så Pico kan ikke garantere at dets
utstyr eller programvare passer til en gitt applikasjon. Det er derfor brukerens ansvar
å sikre at produktet er egnet til brukerens applikasjon.

Oppdragskritiske programmer. Fordi programvaren kjører på en datamaskin som
kanskje kjører andre programvareprodukter, og kan utsettes for forstyrrelser fra disse
andre produktene, utelukker denne lisensen spesifikt bruk i «oppdragskritiske»
applikasjoner, for eksempel overlevelsesutstyr.

Virus. Denne programvaren ble kontinuerlig overvåket etter virus under
produksjonen. Men det er brukerens ansvar å sjekke programvaren etter virus etter at
den er installert.

Støtte. Programvare er aldri fullstendig feilfri, men hvis du er misfornøyd med ytelsen
til denne programvaren, bør du kontakte vårt støttepersonell.
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3.2 Oppgraderinger
Vi tilbyr oppgraderinger gratis fra vårt nettsted på www.picotech.com. Vi forbeholder
oss retten til å kreve gebyr for oppdateringer eller erstatninger som sendes ut på
fysiske medier.

3.3 Varemerker
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Pico Technology,
PicoScope og PicoLog er internasjonalt registrerte varemerker.

3.4 Slik bruker du denne håndboken
Hvis du bruker en PDF-leser til å lese denne håndboken kan du bla gjennom sidene
som om det var en bok med knappene Tilbake og Fremover i leseprogrammet. Disse
knappene ser antakelig omtrent slik ut:

 eller Tilbake

 eller Fremover

Du kan også skrive ut hele håndboken hvis du vil lese den på papir. Se etter en 
Utskrift-knapp som ligner denne:

Skriv ut

Som første introduksjon til PicoScope foreslår vi at du starter med disse emnene:

Bruke PicoScope for første gang
Grunnleggende om oscilloskop
Grunnleggende om PC-oscilloskop
Grunnleggende om PicoScope

http://www.picotech.com
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3.5 Systemkrav
For å sikre at PicoScope fungerer riktig, må du ha en datamaskin som oppfyller
minimumssystemkravene for å kjøre Windows-operativsystemet. Windows-systemet
må være en av versjonene oppført i tabellen nedenfor. Oscilloskopets ytelse vil være
bedre med en kraftigere PC, og det vil være en fordel å ha en flerkjerneprosessor.

Element Minimumspesifikasjoner Anbefalte spesifikasjoner

Operativsystem Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7
eller Windows 8

32-biters eller 64-biters utgave
Ikke Windows RT

Prosessor 300 MHz 1 GHz

Minne 256 MB 512 MB

Ledig plass* 1 GB 2 GB

Porter USB 2.0-port

USB 2.0-port
(USB 2.0-oscilloskop)

USB 3.0-port
(USB 3.0-oscilloskop)

* PicoScope-programvaren bruker ikke all diskplassen som er angitt i tabellen. Den
ledige plassen kreves for at Windows skal kunne kjøre effektivt.
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4 Bruke PicoScope for første gang
Vi har utviklet PicoScope slik at det skal være enklest mulig å bruke, selv for
nybegynnere med oscilloskop. Når du har fulgt de innledende trinnene nedenfor, vil du
snart være på vei til å bli en PicoScope-ekspert. 

1.

Installer programvaren. Last inn CD-ROM-en som følger med
oscilloskopet, klikk på koblingen «Installer programvare» og følg
veiledningen på skjermen.

2.

Koble oscilloskopet til PC-en. Windows gjenkjenner det og
forbereder datamaskinen på å arbeide med det. Vent til Windows
melder fra om at enheten er klar til bruk.

3.
Klikk på det nye PicoScope-ikonet på Windows-skrivebordet.

4.

PicoScope oppdager oscilloskopet og gjør seg klar til å vise en
kurve. Den grønne Start-knappen utheves for å vise at PicoScope
er klar.

5.

Koble et signal til en av oscilloskopets inngangskanaler, så får du
se din første kurve! Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker
PicoScope kan du lese Grunnleggende om PicoScope.

Problemer?

Du kan få hjelp! Vårt tekniske støttepersonell er alltid klare til å svare på din
oppringning i kontortiden (se våre kontaktopplysninger). Utenfor kontortiden kan du
legge igjen en beskjed på vårt støtteforum eller sende oss en e-post.

http://www.picotech.com/support/
mailto:support@picotech.com
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5 Grunnleggende om PicoScope og oscilloskop
Dette kapittelet forklarer de grunnleggende begrepene du må kjenne til før du arbeider
med PicoScope-programvaren. Hvis du har brukt et oscilloskop før vil de fleste av disse
ideene være kjent for deg. Du kan hoppe over avsnittet Grunnleggende om oscilloskop
og gå rett til informasjonen om PicoScope. Hvis bruk av oscilloskop er nytt for deg, bør
du bruke noen minutter på å lese emnene Grunnleggende om oscilloskop og
Grunnleggende om PicoScope.

5.1 Grunnleggende om oscilloskop
Et oscilloskop er et måleinstrument som viser en graf som representerer spenning
mot tid. Bildet nedenfor viser for eksempel en typisk visning på en oscilloskopskjerm
når en varierende spenning er koblet til en av inngangskanalene. 

Oscilloskopvisninger leses alltid fra venstre mot høyre. Spenning-tidsegenskapene til
signalet tegnes som en linje som kalles sporet. I dette eksemplet er sporet blått og
begynner ved punkt A. Til venstre for dette punktet ser du tallet «0.0» på spennings
aksen. Dette betyr at spenningen er 0,0 V (volt). Nedenfor punkt A ser du tallet «0.0»
igjen, men denne gangen på tidsaksen. Det betyr at tiden er 0,0 ms (millisekunder)
ved dette punktet.

Ved punkt B, 0,25 millisekunder senere, har spenningen steget til et positivt toppunkt
på 0,8 volt. Ved punkt C, 0,75 millisekunder etter starten, har spenningen falt til et
negativt toppunkt på -0,8 volt. Etter 1 millisekund har spenningen steget tilbake til
0,0 volt og en ny syklus er i ferd med å begynne. Denne typen signal kalles en
sinusbølge, og er én av et ubegrenset utvalg av signaltyper som du vil støte på.

På de fleste oscilloskop kan du justere visningens vertikale og horisontale skalaer. Den
vertikale skalaen kalles spenningsområdet (i hvert fall i dette eksempelet, men
skalaer i andre enheter, for eksempel milliampere, er mulig). Den horisontale skalaen
kalles tidsbasen og måles i tidsenheter, i dette eksempelet, tusendeler av et sekund.
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5.2 Grunnleggende om PC-oscilloskop
Et PC-oscilloskop er et måleinstrument som består av et maskinvaremåleapparat og
et oscilloskopprogram som kjører på en PC. Opprinnelig var oscilloskoper frittstående
instrumenter uten signalbehandlings- eller måleevner, og lagring var bare tilgjengelig
som dyrt ekstrautstyr. Senere ble ny digital teknologi brukt til å tilby flere funksjoner i
oscilloskopene, men de var fortsatt svært spesialiserte og dyre instrumenter. PC-
oscilloskoper er den nyeste utviklingen innen oscilloskopteknologi. De kombinerer
måleevnen til oscilloskopenhetene fra Pico Technology med beleiligheten å kunne
bruke PC-en du allerede har.

+ =
PC oscilloskop PC-oscilloskop

5.3 Grunnleggende om PicoScope
PicoScope kan produsere en enkel visning som eksempelet i Grunnleggende om
oscilloskop, men det har også mange avanserte funksjoner. Skjermavbildningen
nedenfor viser PicoScope-skjermbildet. Klikk på de understrekede betegnelsene for å
finne ut mer. I PicoScope-skjermbildet finner du en forklaring på disse viktige
begrepene.

Merk: Andre knapper kan vises i hovedskjermbildet i PicoScope, avhengig av det
tilkoblede oscilloskopets funksjoner og innstillingene som er brukt i PicoScope-
programmet.
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5.3.1 Registreringsmoduser

PicoScope kan operere i tre registreringsmoduser: områdemodus, spektermodus og
vedvarenhetsmodus. Modus velges ved hjelp av knappene på verktøylinjen for
oppsett av registrering.

I områdemodus viser PicoScope en hoved områdevisning, optimaliserer
innstillinger for bruk som PC-oscilloskop og lar deg stille inn registreringstiden
direkte. Du kan fortsatt vise én eller flere sekundære spektervisninger.

I spektermodus viser PicoScope en hoved spektervisning, optimaliserer
innstillinger for spekteranalyse og lar deg stille inn frekvensområdet direkte på
lignende vis som med et eget spekteranalyseverktøy. Du kan fortsatt vise én eller
flere sekundære områdevisninger.

I vedvarenhetsmodus viser PicoScope én modifisert områdevisning der gamle
kurver forblir på skjermen med falmede farger mens nye kurver tegnes med
skarpere farger. Se også: Slik finner du en spiker (glitch) med vedvarenhetsmodus
og dialogboksen Vedvarenhetsalternativer.

Når du lagrer kurver og innstillinger lagrer PicoScope bare data for modusen som er i
bruk akkurat da. Hvis du vil lagre innstillinger for begge registreringsmoduser må du
bytte til den andre modusen og lagre innstillingene igjen.

Se også: Hvordan fungerer registreringsmoduser med visninger?
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5.3.2 Hvordan fungerer registreringsmoduser med visninger?

Registreringsmodusen forteller PicoScope om du er hovedsakelig interessert i å se
kurver (områdemodus) eller frekvensgrafer (spektermodus). Når du velger
registreringsmodus konfigurerer PicoScope maskinvaren deretter og viser deg så en 
visning som samsvarer med registreringsmodusen (en områdevisning hvis du valgte
områdemodus eller vedvarenhetsmodus eller en spektervisning hvis du valgte
spektermodus). Resten av dette avsnittet gjelder ikke for vedvarenhetsmodus, da
denne modusen bare tillater én visning.

Når PicoScope har vist deg den første visningen kan du, om du ønsker det, legge til
flere område- eller spektervisninger, uansett hvilken registreringsmodus du befinner
deg i. Du kan legge til eller fjerne så mange ekstra visninger du vil, så lenge én
visning forblir som samsvarer med registreringsmodusen.

 Eksempler som viser hvordan du kan velge registreringsmodus og åpne flere visninger i
PicoScope. Øverst: vedvarenhetsmodus (bare én visning). I midten: områdemodus.

Nederst: spektermodus

Når du bruker en sekundær visningstype (spektervisning i områdemodus eller
områdevisning i spektermodus) kan det være at du ser dataene komprimert vannrett i
stedet for at de vises ryddig som i en primær visning. Du kan vanligvis takle dette ved
å bruke zoomeverktøyene.
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5.4 PicoScope-skjermbildet
PicoScope-skjermbildet viser en datablokk som er registrert fra oscilloskopenheten.
Når du åpner PicoScope inneholder skjermbildet én områdevisning, men du kan legge
til flere visninger ved å klikke på Legg til visning i menyen Visninger.
Skjermavbildningen nedenfor viser alle hovedfunksjonene i PicoScope-skjermbildet.
Klikk på de understrekede betegnelsene hvis du vil se mer informasjon.

Slik organiserer du visningene i PicoScope-skjermbildet

Hvis PicoScope-skjermbildet inneholder flere visninger, organiserer PicoScope dem i et
rutenett. Denne organiseringen skjer automatisk, men du kan tilpasse den om du
ønsker det. Hvert rektangulære rom i rutenettet kalles en visningsport. Du kan flytte
en visning til en annen visningsport ved å dra navnefanen (vis meg), men du kan ikke
flytte den utenfor PicoScope-skjermbildet. Du kan også sette flere visninger i samme
visningsport ved å dra en visning og slippe den oppå en annen visning.

Du får tilgang til flere alternativer ved å høyreklikke på en visning slik at menyen
Visninger vises, eller ved å velge Visninger fra menylinjen og så velge et av
menyalternativene for å organisere visningene.
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5.5 Områdevisning
En områdevisning viser dataene som registreres fra oscilloskopet som en graf av
signalamplitud mot tid. (Du finner mer informasjon om disse begrepene i 
Grunnleggende om oscilloskop). PicoScope åpner med én visning, men du kan legge til
flere visninger ved å bruke menyen Visninger. En områdevisning ligner skjermen på et
konvensjonelt oscilloskop. Den viser én eller flere kurver med en felles horisontal
tidsakse, og signalnivå vises på én eller flere vertikale akser. Hver visning kan ha like
mange kurver som oscilloskopenheten har kanaler. Klikk på en av betegnelsene
nedenfor for å finne ut mer om en funksjon.

Områdevisninger er tilgjengelige uansett om områdemodus eller spektermodus er
aktiv.
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5.6 MSO-visning
Bruksområde: bare oscilloskop med blandingssignal (MSO)

MSO-visningen viser blandede analoge og digitale data på samme tidsbase. 

Digitale inndata-knapp: Slår digital visning på og av og åpner dialogboksen
Digital konfigurering.

Analog visning: Viser de analoge kanalene. Det samme som en standard
områdevisning.

Digital visning: Viser de digitale kanalene og gruppene. Se digital
visning.

Splitter: Dra opp og ned for å flytte delingslinjen mellom den
analoge og den digitale delen.
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5.6.1 Digital visning

Sted: MSO-visning

Merknad 1: Du kan høyreklikke på den digitale visningen hvis du vil åpne
kontekstmenyen Digital.

Merknad 2: Hvis den digitale visningen ikke er synlig når du ønsker den, må du
sjekke at (a) knappen Digitale inndata er aktivert og (b) minst én digital kanal er
valgt for visning i dialogboksen Digitalt oppsett.

Digital kanal: Vises i den rekkefølgen de vises i dialogboksen Digitalt
oppsett, der de kan gis nytt navn.

Digital gruppe: Grupper opprettes og gis navn i dialogboksen Digitalt
oppsett. Du kan utvide og folde dem sammen i den digitale
visningen med knappene  og .
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5.6.2 Kontekstmenyen Digital

Sted: høyreklikk på den digitale visningen

Delvisning:

Analog: Vis eller skjul den analoge områdevisningen.
Digital: Vis eller skjul den digitale områdevisningen.
Også tilgjengelig fra menyen Visninger.

Format:

Det numeriske formatet gruppeverdier vises i i den digitale
områdevisningen.

Tegn grupper:

Etter verdier: Tegn grupper med overganger bare der
verdien endres:

Etter tid: Tegn grupper med overgangene med jevne
tidsmellomrom, én gang per prøveperiode. Vanligvis må du
zoome inn for å se de enkelte overgangene:

Etter nivå: Tegn grupper som analoge nivåer derivert fra
de digitale dataene:



Grunnleggende om PicoScope og oscilloskop16

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett.psw.nb r41

5.7 XY-visning
En XY-visning viser, is sin enkleste form, en graf av én kanal plottet mot en annen.
XY-modus er nyttig hvis man vil vise faseforhold mellom periodiske signaler (med
Lissajous-figurer) og hvis man vil plotte I-V-egenskaper (strøm-spenning) for
elektroniske komponenter.

I eksempelet ovenfor har to forskjellige periodiske signaler blitt matet inn i de to
inngangskanalene. Sporets jevne kurve viser oss at inndataene er omtrent eller
nøyaktig sinusbølger. De tre sløyfene i sporet viser at kanal B har omtrent tre ganger
så høy frekvens som kanal A. Vi ser at forholdet ikke er nøyaktig tre fordi sporet
roterer langsomt, selv om du ikke ser det i denne statiske avbildningen. Siden en XY-
visning ikke har en tidsakse, forteller den oss ingenting om signalenes absolutte
frekvenser. Hvis vil måle frekvens må vi åpne en områdevisning.

Slik oppretter du en XY-visning

Det finnes to måter å opprette en XY-visning på.

Bruk kommandoen Legg til visning > XY på menyen Visninger. Dette legger til en
ny XY-visning i PicoScope-skjermbildet uten å endre de(n) opprinnelige område-
eller spekter visningen(e). De to kanalene som egner seg best til plassering på Y-
og X-aksen velges automatisk. Hvis du ønsker det kan du endre tildeling av X-aksen
via kommandoen X-akse (se nedenfor).

Bruk kommandoen X-akse på menyen Visninger. Dette konverterer gjeldende
områdevisning til en XY-visning. Det beholder den eksisterende Y-aksen og lar deg
velge en hvilken som helst tilgjengelig kanal til X-aksen. Med denne metoden kan
du til og med tildele en mattekanal eller en referansekurve til X-aksen.
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5.8 Utløsermarkør
Utløsermarkøren viser nivå og timing for utløserpunktet.

Markørens høyde på den vertikale aksen viser nivået utløseren er stilt til, og
posisjonen på tidsaksen viser tidspunktet den utløser på.

Du kan flytte utløsermarkøren ved å dra den med musen eller, for mer nøyaktig
justering, ved å bruke knappene på Utløserverktøylinjen.

Andre former for utløsermarkør

Hvis områdevisningen zoomes og panoreres slik at utløserpunktet er utenfor
skjermbildet, vises indikatoren for utløsermarkør utenfor skjermbildet (vist ovenfor)
ved siden av gradnettet for å angi utløsernivået.

I modus for etter-utløserforsinkelse erstattes utløsermarkøren midlertidig av etter-
utløserpilen mens du justerer etter-utløserforsinkelsen.

Når enkelte avanserte utløsertyper er i bruk endres utløsermarkøren til en
vindusmarkør som viser øvre og nedre utløserterskel.

Du finner mer informasjon i avsnittet Utløsertiming.
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5.9 Tidsforsinkelse etter utløser
Etter-utløserpilen er en modifisert form av utløsermarkøren som vises midlertidig på
en områdevisning mens du setter opp en tidsforsinkelse etter utløser eller mens du
drar markøren etter at du har satt opp en tidsforsinkelse etter utløser. (Hva er en
tidsforsinkelse etter utløser?)

Den venstre enden av pilen angir utløserpunktet og ligger
på linje med null på tidsaksen. Hvis null på tidsaksen er
utenfor områdevisningen, ser venstre ende av etter-
utløserpilen slik ut:

Høyre ende av pilen (som midlertidig erstatter utløsermarkøren) angir
utløserreferansepunktet.

Bruk knappene på Utløserverktøylinjen til å sette opp en tidsforsinkelse etter utløser.
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5.10 Spektervisning
En spektervisning er én mulig visning av dataene fra en oscilloskopenhet. Et spekter
er et diagram over signalnivå på en vertikal akse plottet mot frekvens på den
horisontale aksen. PicoScope åpner med områdevisning, men du kan legge til en
spektervisning ved å bruke menyen Visninger. På lignende måte som skjermen på et
spekteranalyseverktøy viser spektervisningen ett eller flere spektre med en felles
frekvensakse. Hver visning kan ha like mange spektre som oscilloskopenheten har
kanaler. Klikk på en av betegnelsene nedenfor for å finne ut mer om en funksjon.

 

I motsetning til områdevisningen klippes ikke dataene av ved grensene til området
som vises på den vertikale aksen i spektervisningen, så du kan bruke akseskalering
eller -forskyving hvis du vil se mer data. Merkelapper for den vertikale aksen oppgis
ikke utenfor det som anses som det «nyttige» området, men linjalene fungerer også
utenfor dette området.

Spektervisninger er tilgjengelige uansett om områdemodus eller spektermodus er
aktiv.

Du finner mer informasjon i: Slik konfigurerer du spektervisningen og Dialogboksen
Spekteralternativer.
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5.11 Vedvarenhetsmodus
Vedvarenhetsmodus legger flere kurver oppå hverandre i samme visning, med
hyppigere data eller nyere kurver i skarpere farger enn eldre kurver. Dette er nyttig
hvis du vil se etter spikere (glitcher), når du vil se en sjelden feilhendelse som er
skjult i en serie gjentatte, normale hendelser.

Aktiver vedvarenhetsmodus ved å klikke på knappen Vedvarenhetsmodus  på
verktøylinjen for oppsett av registrering. Hvis alternativene for vedvarenhet er
stilt til standardverdiene ser skjermbildet omtrent slik ut:

Fargene angir dataenes frekvens. Rød brukes for dataene med høyest frekvens, gul for
middels frekvens og blå for lavest frekvens. I eksempelet ovenfor tilbringer kurven
mesteparten av tiden i det røde området, men støy gjør at den vandrer inn i det blå og
gule området av og til. Dette er standardfargene, men du kan endre dem via 
dialogboksen Vedvarenhetsalternativer.

Dette eksempelet viser vedvarenhetsmodus i sin mest grunnleggende form. Under 
dialogboksen Vedvarenhetsalternativer finner du metoder for hvordan du kan
endre visningen slik at den passer det aktuelle bruksområdet, og under Slik finner du
en spiker (glitch) med vedvarenhetsmodus finner du et praktisk eksempel.
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5.12 Målinger-tabellen
En målinger-tabell viser resultatene av automatiske målinger. Hver visning kan ha
sin egen tabell, og du kan legge til, slette eller redigere målinger fra denne tabellen.

Kolonner i Målinger-tabellen

Navn Navnet på målingen du valgte i dialogboksen Legg til måling eller
Rediger måling. En «F» etter navnet angir at statistikken for
denne målingen er filtrert.

Spenn Delen av kurven eller spekteret du vil måle. Dette er «hele spor»
som standard.

Verdi Målingens sanntidsverdi, fra den nyeste registreringen.

Min Minimumsverdien for målingen siden målingen startet.

Maks Maksimumsverdien for målingen siden målingen startet.

Gjennomsnitt Det aritmetiske gjennomsnittet av målingene fra de siste n
registreringene, der n er angitt på siden Generelt i dialogboksen
Preferanser.

σ Standardavviket for målingene fra de siste n registreringene, der n
er angitt på siden Generelt i dialogboksen Preferanser.

Overføringstall Antallet registreringer som er brukt til å opprette statistikken
ovenfor. Dette begynner på 0 når utløser er aktivert, og teller opp til
antallet registreringer som er angitt på siden Generelt i
dialogboksen Preferanser.

Slik legger du til, redigerer eller sletter målinger

Se: Målinger-verktøylinjen.

Slik endrer du bredden på en målingskolonne

Først må du sjekke at alternativet Automatisk bredde i
kolonne ikke er aktivert i menyen Målinger. Om nødvendig
klikker du på alternativet for å deaktivere det. Så drar du den
vertikale skillelinjen mellom kolonneoverskriftene slik at
størrelsen på kolonnene endres, som vist til høyre.

 

Slik endrer du oppdateringsfrekvensen for statistikken

Statistikken (Min, Maks, Gjennomsnitt, Standardavvik) er basert på antallet
registreringer som vises i kolonnen Overføringstall. Du kan endre maksimalt
overføringstall ved å bruke kontrollen for Statistikkregistreringer på siden Generelt i
dialogboksen Preferanser.
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5.13 Pekerverktøytips
Pekerverktøytipset er en boks som viser horisontale og vertikale akseverdier ved
musepekerens plassering. Den vises en kort stund når du klikker på bakgrunnen i en 
visning. 

Pekerverktøytips i en områdevisning.
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5.14 Signallinjaler
Signallinjalene (kalles av og til markører) hjelper deg med å måle absolutte og
relative signalnivåer på en område-, XY- eller spektervisning.

I områdevisningen ovenfor er de to fargede firkantene til venstre for den vertikale
aksen linjalens drahåndtak for kanal A. Dra ett av disse nedover fra hvileposisjonen
i øverste venstre hjørne, så trekkes en signallinjal (en horisontal, stiplet linje) ut fra
det.

Når én eller flere signallinjaler er i bruk, vises en linjaltabell. Dette er en tabell som
viser alle signallinjalverdier. Hvis du lukker linjaltabellen med X-knappen slettes alle
linjaler.

Signallinjaler fungerer også i spekter- og XY- visninger.

Linjalverktøytips

Hvis du beveger musemarkøren over en av linjalene viser PicoScope et verktøytips
med linjalnummeret og linjalens signalnivå. Du ser et eksempel på dette i bildet
ovenfor.
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5.15 Tidslinjaler
Tidslinjalene måler tid på en områdevisning eller frekvens på en spektervisning.

I områdevisningen ovenfor er de to hvite firkantene på tidsaksen håndtakene til
tidslinjalen. Når du drar disse mot høyre fra nederste venstre hjørne, vises vertikale
stiplede linjer. Disse kalles tidslinjaler. Linjalene fungerer på samme måte i en
spektervisning, men linjaltabellen viser de horisontale posisjonene i frekvensenheter i
stedet for tidsenheter.

Linjalverktøytips

Hvis du beveger musemarkøren over en av linjalene, slik vi gjorde i eksempelet
ovenfor, viser PicoScope et verktøytips med linjalnummeret og linjalens tidsverdi.

Linjaltabell

Tabellen øverst i visningen er linjaltabellen. I dette eksempelet viser tabellen at
tidslinjal 1 er ved 148,0 mikrosekunder, linjal 2 er ved 349,0 mikrosekunder og at
forskjellen mellom dem er 201,0 mikrosekunder. Hvis du klikker på X-knappen på
linjaltabellen, sletter dette også alle linjalene.

Frekvenstabell

Frekvenstabellen i nederste høyre hjørne av en områdevisning viser 1/D, der D er
forskjellen mellom de to tidslinjalene. Hvor nøyaktig denne beregningen er avhenger
av hvor nøyaktig du har plassert linjalene. Hvis du ønsker større grad av nøyaktighet
med periodiske signaler kan du bruke PicoScopes funksjon for frekvensmåling.
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5.16 Faselinjaler
Sted: Områdevisning

Faselinjalene hjelper til med å måle timing for en syklisk kurve i en områdevisning. I
stedet for å måle relativt i forhold til utløserpunktet, slik tidslinjaler gjør det, måler
faselinjaler i forhold til start og slutt på et tidsintervall du angir. Målingene kan vises i
grader, prosent eller en egendefinert enhet valgt i vinduet Linjalinnstillinger.

Du bruker faselinjalene ved å dra de to faselinjalhåndtakene fra den inaktive
plasseringen som vist nedenfor:

Når du har dratt begge faselinjaler dit du ønsker dem, ser områdevisningen slik ut (vi
har også lagt til to tidslinjaler, grunnen til det vil bli forklart senere):
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I områdevisningen ovenfor har de to faselinjalene blitt dratt på plass for å markere
begynnelsen og slutten på en syklus. 

Standardverdiene for start og slutt på fase, 0° og 360°, vises under linjalene og kan
redigeres til en hvilken som helst egendefinert verdi. Når man for eksempel måler takt
i en firetaktsmotor, er det vanlig praksis å vise sluttfasen som 720°, siden én syklus
består av to dreininger av veivakselen.

Linjalforklaring

Faselinjalene blir nyttigere når de brukes sammen med tidslinjaler. Når begge typer
linjaler brukes sammen, som vist ovenfor, viser linjaltabellen tidslinjalenes plassering i
faseenheter i tillegg til tidsenheter. Hvis to tidslinjaler er plassert viser forklaringen
også faseforskjellen mellom dem. Hvis du lukker linjaltabellen fjernes alle linjaler,
inkludert faselinjalene.
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5.17 Linjalinnstillinger
Sted: Utløserverktøylinjen

I vinduet Linjalinnstillinger kan du styre atferden til tids- og faselinjaler.

Fasebryting Hvis det er merket av i denne ruten brytes tidslinjal verdier som
ligger utenfor området som er innstilt via faselinjalene tilbake inn
i det aktuelle området. Hvis faselinjalene for eksempel er innstilt
til 0° og 360°, vil verdien til en tidslinjal rett til høyre for
faselinjalen ved 360° være 0°, og verdien til en tidslinjal rett til
venstre for faselinjalen ved 0° vil være 359°. Hvis det ikke er
merket av i denne ruten begrenses ikke linjalverdier.

Fasedelingslinje Hvis denne verdien økes til over 1 vil rommet mellom de to
faselinjalene bli oppdelt i det angitte antallet intervaller med like
mellomrom. Intervallene merkes med brutte linjer mellom
faselinjalene. Linjene hjelper deg med å tolke komplekse kurver,
som vakuumtrykket til en firetaktsmotor med inntaks-,
kompresjons-, tennings- og eksosfasene, eller en kommutert
vekselstrømskurve i en switch mode-strømforsyning.

Faselinjaler med 4 delingslinjer

Enheter Du kan velge mellom grader, prosent eller egendefinert. Med
egendefinert kan du angi ditt eget enhetssymbol eller -navn.
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5.18 Linjaltabell
Linjaltabellen er en rute som viser plasseringene til alle linjaler du har plassert i
visningen. Den vises automatisk når du plasserer en linjal i visningen:

Redigere

Du kan justere en linjals plassering ved å redigere en hvilken som helst verdi i de
første to kolonnene. Hvis du vil sette inn en gresk µ (mikrosymbolet, som betyr en

milliondel eller x 10-6), skriver du inn bokstaven «u».

Sporingslinjaler

Når to linjaler er plassert på én kanal, vises låseknappen  ved siden av den aktuelle
linjalen i linjaltabellen. Hvis du klikker på denne knappen vil de to linjalene spore
hverandre: Hvis du drar én av dem, følger den andre etter slik at mellomrommet

forblir likt. Knappen endres til  når linjalene er låst.

TIPS: Hvis du vil stille inn et par sporingslinjaler med en kjent avstand mellom dem,
klikker du først på låseknappen og redigerer så de to verdiene i linjaltabellen slik at
du får den ønskede avstanden mellom linjalene.

Faselinjaler

Når faselinjaler er i bruk viser linjaltabellen mer informasjon.

Se også: Frekvenstabell.

5.19 Frekvenstabell

Frekvenstabellen vises når du har plassert to tidslinjaler i en områdevisning. Den
viser 1/D i hertz (den metriske enheten for frekvens, lik sykluser per sekund), der D er
tidsforskjellen mellom de to linjalene. Du kan bruke dette til å anslå frekvensen til en
periodisk kurve, men du kan oppnå mer nøyaktige resultater ved å opprette en
frekvensmåling via knappen Legg til måling på verktøylinjen Målinger.

For frekvenser opptil 1,666 kHz kan frekvenstabellen også vise frekvensen i O/MIN
(omdreininger per minutt). O/MIN-visningen kan aktiveres eller deaktiveres i 
dialogboksen Preferanser > Alternativer.
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5.20 Egenskapsark
Sted: Visninger > Vis egenskaper

Formål: Viser et sammendrag av innstillingene PicoScope 6 bruker

Egenskapsarket vises på høyre side av PicoScope-skjermbildet.

Ant. prøver Antallet prøver som er
registrert. Dette kan være lavere enn
antallet som er angitt i kontrollen 
Antall prøver. Et tall i parentes er
antallet interpolerte prøver hvis 
interpolering er aktivert.

Vindu. Vindusfunksjonen som er brukt
på dataene før spekteret ble beregnet.
Denne velges i dialogboksen
Spekteralternativer.

Tidsport. Antallet prøver PicoScope
bruker til å beregne et spekter er likt to
ganger antallet beholdere. Dette
antallet prøver uttrykkes som et
tidsintervall som kalles tidsporten. Det
måles fra begynnelsen av
registreringen.

Forbedr. oppløsning (forbedring av
oppløsning). Antall biter, inkludert
forbedring av oppløsning, som er valgt
i dialogboksen Kanalalternativer.

Effektiv oppl. (effektiv oppløsning,
gjelder bare for oscilloskop med 
fleksibel oppløsning). PicoScope
prøver å bruke verdien som er angitt i
kontrollen Maskinvareoppløsning på
verktøylinjen for oppsett av
registrering, men på enkelte
spenningsområder leverer maskinvaren
en lavere effektiv oppløsning. De
tilgjengelige oppløsningene er angitt i
databladet for oscilloskopenheten.

Innfangingshastighet. Antallet
kurver som registreres per sekund.
Vises bare i Vedvarenhetsmodus.
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5.21 Egendefinerte sonder
En sonde er en omformer, måleenhet eller annen enhet som du kobler til en
inngangskanal på oscilloskopenheten. PicoScope har et innebygd arkiv over vanlige
sondetyper, som x1- og x10-spenningssondene som brukes med de fleste
oscilloskoper, men hvis din sonde ikke står på denne listen kan du bruke dialogboksen
Tilpass sonde til å definere en ny. Egendefinerte sonder kan ha et hvilket som helst
spenningsområde innenfor oscilloskopets kapabilitet, vise i hvilke enheter som helst og
være lineære eller ikke-lineære.

Definisjoner av egendefinerte sonder kan være spesielt nyttig hvis du vil vise sondens
utdata i andre enheter enn volt, eller hvis du vil bruke lineære eller ikke-lineære
korrigeringer av dataene.
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5.22 Mattekanaler
En mattekanal er en matematisk funksjon av ett eller flere inngangssignaler.
Funksjonen kan være så enkel som «Inverter A», som erstatter Inverterknappen på et
vanlig oscilloskop, eller en kompleks funksjon som du definerer. Den kan vises i en 
område-, XY- eller spekter visning på samme måte som et inngangssignal, og akkurat
som et inngangssignal har den sin egen målingsakse, skalerings- og foskyvningsknapp
og farge. PicoScope 6 har et sett innebygde mattekanaler til de viktigste funksjonene,
blant annet «A+B» (summen av kanalene A og B) og «A-B» (forskjellen mellom kanal
A og B). Du kan også definere egne funksjoner med ligningsredigeringsverktøyet eller
laste inn forhåndsdefinerte mattekanaler fra filer.

Bildet nedenfor er en tretrinns veiledning for bruk av mattekanaler:

1. Kommandoen Verktøy > Mattekanaler. Klikk på denne, så åpnes dialogboksen
Mattekanal, som du ser øverst til høyre i bildet ovenfor.

2. Dialogboksen Mattekanal. Her står en liste over alle tilgjengelige mattekanaler. I
eksempelet ovenfor står bare de innebygde funksjonene oppført.

3. Mattekanal. Når den er aktivert, vises mattekanalen i den valgte område- eller
spekter visningen. Du kan endre skalering og forskyvning akkurat som med andre
kanaler. I eksempelet ovenfor er den nye mattekanalen (nederst) definert som A-B,
forskjellen mellom inngangskanalene A (øverst) og B (i midten).

Det kan hende at du av og til ser et blinkende varselsymbol –  – nederst på
mattekanalaksen. Dette betyr at kanalen ikke kan vises fordi en inngangskilde
mangler. Dette skjer for eksempel hvis du aktiverer funksjonen A+B mens kanal B
er stilt til Av.
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5.23 Referansekurver
En referansekurve er en lagret kopi av et inngangssignal. Du kan opprette en ved å
høyreklikke på visningen, velge kommandoen Referansekurver og velge hvilken
kanal som skal kopieres. Den kan vises i en område- eller spektervisning på samme
måte som et inngangssignal, og akkurat som et inngangssignal har den sin egen
målingsakse, skalerings- og forskyvningsknapp og farge.

Hvis du vil ha mer kontroll over referansekurver kan du bruke dialogboksen
Referansekurve som vist nedenfor.

1. Knappen Referansekurver. Klikk på denne, så åpnes dialogboksen
Referansekurver, som du ser til høyre i bildet ovenfor.

2. Dialogboksen Referansekurver. Denne har en liste over alle tilgjengelige
inngangskanaler og referansekurver. I eksempelet ovenfor er inngangskanalene A
og B skrudd på, så de vises under Tilgjengelig. Delen Bibliotek er tom til å
begynne med. 

3. Dupliserknappen. Når du velger en inngangskanal eller referansekurve og klikker
på denne knappen, kopieres det valgte elementet til delen Bibliotek.

4. Delen Bibliotek. Denne viser alle dine referansekurver. Hver av dem har en
avmerkingsrute som styrer om kurven vises på skjermen eller ikke.

5. Referansekurve. Når den er aktivert, vises referansekurven i den valgte område-
eller spekter visningen. Du kan endre skalering og forskyvning akkurat som med
andre kanaler. I eksempelet ovenfor er den nye referansekurven (nederst) en kopi
av kanal A.

6. Aksekontrollknappen. Åpner en dialogboks for skalering av akse der du kan
justere skalering, forskyvning og forsinkelse for denne kurven.
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5.24 Seriedekoding
Du kan bruke PicoScope til å dekode data fra en seriell buss. I motsetning til et
konvensjonelt bussanalyseverktøy lar PicoScope deg se den elektriske kurven i
høydefinisjon samtidig med dataene. Dataene er integrert i områdevisningen, så du
trenger ikke å lære en ny skjermlayout.

Slik bruker du seriedekoding

1. Velg menykommandoen Verktøy > Seriedekoding.

2. Fullfør dialogboksen Seriedekoding.

3. Velg å vise dataene I visning, I vindu eller begge deler.

4. Du kan dekode flere kanaler i forskjellige formater samtidig. Bruk Dekodingsfanen
under «I vindu»-datatabellen (vist i bildet ovenfor) til å velge hvilken datakanal
som skal vises i tabellen.
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5.25 Maskegrensetesting
Maskegrensetesting er en funksjon som varsler deg når en kurve eller et spekter går
utenfor et angitt område som kalles en maske, og som tegnes på områdevisningen
eller spektervisningen. PicoScope kan tegne masken automatisk ved å spore en
registrert kurve, ellers kan du tegne den manuelt. Maskegrensetesting er nyttig til å få
øye på uregelmessige feil under debugging og til å finne enheter med feil under
produksjonstesting.

Du starter ved å gå til hovedmenyen i PicoScope og velge Verktøy > Masker > Legg
til masker. Dette åpner dialogboksen Maskebibliotek. Når du har valgt, lastet inn
eller opprettet en maske, ser områdevisningen ut som følger:

(A) Maske Viser det tillatte området (i hvitt) og det forbudte
området (i blått). Hvis du høyreklikker i maskeområdet
og velger kommandoen Rediger masker, åpnes
dialogboksen Rediger maske. Du kan endre farger på
masken via Verktøy > Preferanser > Farger; legge
til, fjerne og lagre masker via menyen Masker; og
skjule og vise masker via menyen Visninger >
Masker.

(B) Mislykkede kurver Hvis kurven går inn i det forbudte området, telles det
som en svikt. Delen av kurven som forårsaket svikten
utheves og forblir slik på skjermen til registreringen
startes på nytt.

(C) Målinger-tabell Antallet svikt siden starten av gjeldende områdekjøring
vises i Målinger-tabellen. Du kan tømme
svikttellingen ved å stanse registreringen og starte den
på nytt med Start/Stopp-knappen. Målinger-tabellen
kan vise andre målinger samtidig som
maskesvikttellingen.
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5.26 Alarmer
Alarmer er handlinger som PicoScope kan programmeres til å utføre når bestemte
hendelser skjer. Bruk Verktøy > Alarmer til å åpne dialogboksen Alarmer, som
konfigurerer denne funksjonen.

Disse hendelsene kan utløse en alarm:

Registrering: Når oscilloskopet har registrert en komplett kurve eller blokk med
kurver.
Buffere fulle: Når kurvebufferen blir full.
Mask(er) mislykkes: Når en kurve mislykkes i en maskegrensetest.

PicoScope kan utføre disse handlingene:

Pip
Spill av lyd
Stopp innspilling
Start registrering på nytt
Kjør eksekverbar fil
Lagre gjeldende buffer
Lagre alle buffere

Se dialogboksen Alarmer for mer informasjon.
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5.27 Bufferoversikt
PicoScopes kurvebuffer kan lagre opptil 10 000 kurver, avhengig av hvor mye
tilgjengelig minne som finnes i oscilloskopet. Bufferoversikten hjelper deg med å bla
gjennom bufferen raskt og finne kurven du er ute etter.

Du starter ved å klikke på knappen bufferoversikt  på verktøylinjen for
buffernavigering. Dette åpner vinduet Bufferoversikt:

Klikk på en hvilken som helst av de synlige kurvene, så bringes den til forgrunnen i
oversikten slik at du kan se nærmere på den, eller bruk kontrollene:

Buffere som skal
vises

Hvis noen av kanalene har en maske i bruk, kan du velge
kanalen fra denne listen. Bufferoversikten vil da bare vise
kurvene som mislyktes med masketesten på den aktuelle
kanalen.

 Start: Gå til kurve nummer 1.

 Bakover: Gå til neste kurve til venstre.

Zoom inn:

Endre skaleringen av kurvene i Bufferoversikt visningen. Det
finnes tre zoomenivåer: 
Stor: standardvisningen. En kurve fyller vinduets høyde.
Middels: en middels stor kurve over en rad med små kurver.
Liten: et rutenett med små kurver. Klikk på den øverste eller
nederste raden med bilder for å flytte rutenettet ned eller opp.

 Zoom ut:

 Fremover: Gå til neste kurve til høyre.

 Slutt:

Gå til siste kurve i bufferen. (Antallet kurver avhenger av
innstillingen i Verktøy > Preferanser > Generelt>
Maksimum kurver og av typen oscilloskop som er tilkoblet).

Klikk hvor som helst i hovedskjermbildet i PicoScope for å lukke Bufferoversikt
vinduet.
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6 Menyer
Menyer er den raskeste metoden for å få tilgang til hovedfunksjonene i PicoScope.
Menylinjen vises alltid øverst i PicoScopes hovedskjermbilde, rett under vinduets
tittellinje. Du kan klikke på et menyelement eller trykke på Alt-tasten og så navigere
til menyen med piltastene eller trykke på Alt-tasten etterfulgt av den understrekede
bokstaven i ett av menyelementene.

Listen over elementer i menylinjen kan variere avhengig av hvilke vinduer du har åpne
i PicoScope.
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6.1 Filmenyen
Sted: Menylinjen > Fil

Formål: Gir tilgang til filinnmatings- og filutmatingshandlinger

 

Koble til enhet. Denne kommandoen vises bare hvis et oscilloskop ikke er
tilkoblet. Den åpner dialogboksen Koble til enhet, der du kan velge
oscilloskopet du vil bruke.

Åpne. Lar deg velge filen du vil åpne. PicoScope kan åpne .psdata- og

.psd-filer, som inneholder både kurvedata og oscilloskopenhetsinnstillinger,

og .pssettings- og .pss-filer, som bare inneholder innstillinger for

oscilloskopenheter. Du kan opprette dine egne filer med kommandoene 
Lagre og Lagre som ..., som er beskrevet nedenfor. Hvis filen ble lagret
med en annen oscilloskopenhet enn den som er tilkoblet for øyeblikket, kan
det være at PicoScope må endre de lagrede innstillingene slik at de egner
seg til gjeldende enhet.

Hint: Bruk Page Up- og Page Down-tastene til å gå gjennom alle
kurvefilene i samme katalog.

Lagre. Lagrer alle kurver med filnavnet som vises i tittellinjen. Hvis du ikke
har angitt en filnavn ennå, åpnes dialogboksen Lagre som og ber deg om å
angi et navn.

Lagre som. Åpner dialogboksen Lagre som, der du kan lagre innstillingene,
kurvene, egendefinerte sonder og mattekanaler for alle visninger i diverse
formater. Bare kurvene for modusen som er i bruk for øyeblikket
(Områdemodus eller Spektermodus) blir lagret.

I vedvarenhetsmodus heter denne kommandoen Lagre vedvarenhet som
og lagrer bare dataene for denne modusen.
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Oppstartsinnstillinger. Åpner menyen Oppstartsinnstillinger.

Forhåndsvisning. Åpner vinduet Forhåndsvisning, der du kan se hvordan
arbeidsområdet vil se ut på utskriften når du velger kommandoen Skriv ut.

Skriv ut. Åpner en standard Windows-dialogboks for utskrift, der du kan
velge skriver, stille inn utskriftsalternativer og så skrive ut den valgte
visningen.

Nylig brukte filer. En liste over filer som nylig er åpnet eller lagret. Denne
listen settes sammen automatisk, men du kan tømme den på siden Filer
under Preferanser.

Avslutt. Lukk PicoScope uten å lagre data.
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6.1.1 Dialogboksen Lagre som

Sted: Fil > Lagre alle kurver som eller Lagre gjeldende kurve som

Formål: Lar deg lagre kurver og innstillinger (inkludert egendefinerte sonder og
inaktive mattekanaler) til en fil i diverse formater

Skriv filnavnet du ønsker i feltet Filnavn og velg deretter filformatet i feltet Filtype.
Du kan lagre data i følgende formater:

Datafiler (.psdata) Lagrer kurver og innstillinger fra gjeldende
oscilloskopenhet. Kan åpnes på alle
datamaskiner som kjører PicoScope.

Innstillingsfiler (.pssettings) Lagrer alle innstillinger (men ikke kurver) fra
gjeldende oscilloskopenhet. Kan åpnes på alle
datamaskiner som kjører PicoScope.

CSV-filer (kommadelte filer) (.csv) Lagrer kurver som tekstfil med kommadelte
verdier. Dette formatet egner seg til import til
regneark som Microsoft Excel. Den første
verdien på hver linje er tidsstempelet,
etterfulgt av én verdi for hver aktive kanal,
inkludert mattekanaler som vises for
øyeblikket. (Detaljert informasjon)

Tekstfiler (tabulatordelte filer)
(.txt)

Lagrer kurver som tekstfil med tabulatordelte
verdier. Verdiene er de samme som verdiene i
CSV-formatet. (Detaljert informasjon)
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Punktgrafikkbilder (.bmp) Lagrer et bilde av kurvene, gradnettet og
linjalene i Windows BMP-format. Bildet er
800 piksler bredt og 600 piksler høyt, i
16 millioner farger og ukomprimert. BMP-filer
egner seg til import til
publiseringsprogrammer i Windows.

GIF-bilder (.gif) Lagrer kurvene, gradnettet og linjalene i
Compuserve GIF-format. Bildet er 800 piksler
bredt og 600 piksler høyt, i 256 farger og
komprimert. GIF-filer brukes ofte til å
illustrere nettsider.

Animert GIF-bilde (*.gif) Oppretter et animert GIF-bilde som viser alle
kurvene i bufferen i rekkefølge. Hver kurve er
formatert som i det enkle GIF-formatet
beskrevet ovenfor.

PNG-bilder (.png) Lagrer gradnettet, linjalene og kurvene i PNG-
format. Bildet er 800 piksler bredt og 600
piksler høyt, i 16 millioner farger og
komprimert.

MATLAB 4-filer (.mat) Lagrer kurvedataene i MATLAB 4-format.

Alternativer

De første tre alternativene styrer hva som skjer når kurvebufferen inneholder mer enn
én kurve:

Alle bølgeformer Lagre alle kurvene i én .PSDATA-fil. Etter at
du har lastet inn filen kan du gå gjennom
kurvene ved hjelp av verktøylinjen for
buffernavigering.

Kun inneværende bølgeform Lagre den ene kurven som vises for
øyeblikket.

Bølgeform numre Lagre den angitte listen med kurver. Hver
kurve identifiseres med indeksnummeret.
Eksempel:

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

Bare zoomede områder Hvis kurven er zoomet horisontalt, lagres
bare den synlige delen.
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6.1.1.1 Filformater for eksporterte data

PicoScope 6 kan eksportere rådata i enten tekst- eller binærformat:

Tekstbaserte filformater

Enkle å lese uten spesialverktøy
Kan importeres til vanlige regnearkprogrammer
Filene er veldig store hvis det finnes mange prøver i dataene (så filene er begrenset
til ca. 1 million verdier per kanal)

Detaljert informasjon om tekstfilformat

Binærfilformat

Filene er relativt små og kan til og med komprimeres under noen omstendigheter
(dette betyr at mengden lagrede data er ubegrenset)
Enten trenger man et spesialprogram for å lese filene, ellers må brukeren skrive et
program som kan lese dataene fra filen

Hvis du har behov for å lagre mer enn 64 000 verdier per kanal, må du bruke et

binærfilformat, som MATLAB® MAT-filformatet.

Detaljert informasjon om binærfilformat

Datatyper for lagring av PicoScope 6-data

Uansett om datatypene ble lastet inn fra en binærfil eller en tekstbasert fil anbefaler vi
følgende dataformater for lagring av verdiene som er lastet inn fra en PicoScope 6-
datafil:

Prøvetatte data (som spenninger) bør bruke en 32-biters flytpunktdatatype med
enkel presisjon.
Tider bør bruke 64-biters flytpunktdatatyper med dobbel presisjon.
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6.1.1.1.1 Tekstformater

Filer i tekstformat som eksporteres fra PicoScope 6 er kodet i UTF-8 -format som
standard. Dette er et populært format som kan fremstille et enormt utvalg tegn
samtidig som det beholder noe kompatibilitet med ACII-tegnsettet hvis bare standard
vesteuropeiske tegn og tall brukes i filen.

CSV (kommadelte verdier)

CSV-filer lagrer data i følgende format:

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

Det står et komma etter hver verdi på en linje. Dette representerer en kolonne med
data, og en vognretur ved slutten av linjen representerer en ny rad med data. Grensen
på 1 million verdier per kanal forhindrer at for store filer blir opprettet.

Merk. CSV-filer er ikke det beste formatet hvis du arbeider på et språk som bruker
kommategnet som desimaltegn. I stedet bør du prøve å bruke det tabulatordelte
formatet, som fungerer nesten likt.

Tabulatordelt

Tabulatordelte filer lagrer data i følgende format:

Tid
(µs)

Kanal A
(V)

Kanal B
(V)

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

Det står et tabulatortegn etter hver verdi på en linje. Dette representerer en kolonne
med data, og en vognretur ved slutten av linjen representerer en ny rad med data.
Disse filene fungerer på alle språk og er et godt valg for deling av data over
landegrenser. Grensen på 1 million verdier per kanal forhindrer at for store filer blir
opprettet.

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

PicoScope 6 kan eksportere data i versjon 4 av det binære .mat-filformatet. Dette
er et åpent format, og fullstendige spesifikasjoner er tilgjengelige på nettstedet 
www.mathworks.com. PicoScope 6 lagrer data til MAT-filformatet på en bestemt måte,
som er forklart nedenfor.

Importere til MATLAB

Last inn filen til ditt arbeidsrom med følgende syntaks:

load myfile

Hver kanals data lagres i en feltvariabel som er navngitt etter kanalen. Så
prøvedataene for kanalene A til D vil befinne seg i fire felter kalt A, B, C og D.

Det finnes bare ett sett tidsdata for alle kanaler, og dette lastes inn i ett av to mulige
formater:

1. Et starttidspunkt, et intervall og en lengde. Variablene heter Tstart, Tinterval og
Length.

2. Et felt med tider (brukes av og til til ETS-data). Tidsfeltet heter T.

Hvis tidene er lastet inn som Tstart, Tinterval og Length, kan du bruke følgende
kommando til å opprette et tilsvarende felt med tider:

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

Merk: Størrelsen på den største filen MATLAB kan åpne avhenger av datamaskinens
ressurser. Det er derfor mulig for PicoScope å opprette en MATLAB-fil som enkelte
installasjoner av MATLAB ikke kan åpne. Vær oppmerksom på risikoen for dette når du
lagrer kritiske data.

Utforsking av filformatet

De fullstendige filspesifikasjonene, som er tilgjengelige på www.mathworks.com, er
omfattende, så denne veiledningen beskriver ikke hele formatet. I stedet beskrives
nok av formatet til at du skal kunne hente data fra filen og bruke det i ditt eget
program.

Variablene som er beskrevet ovenfor (under Importere til MATLAB) lagres i en serie
datablokker. Foran hver blokk er en overskrift. Hver variabel har sin egen overskrift og
datablokk, og de tilsvarende variabelnavnene lagres med dem (som A, B, Tstart).
Følgende avsnitt beskriver hvordan du skal lese hver variabel fra filen.

Datablokkenes rekkefølge er ikke spesifisert, så programmer må se på
variabelnavnene for å avgjøre hvilken variabel som blir lastet inn for øyeblikket.

Overskriften
Filen består av flere datablokker med overskrifter på 20 bytes foran dem. Hver
overskrift inneholder fem heltall på 32 biter (som beskrevet i tabellen nedenfor).

Bytes Verdi

0 – 3 Dataformat (0, 10 eller 20)

4 – 7 Antall verdier

8 – 11 1

12 – 15 0

16 – 19 Navnlengde

http://www.mathworks.com
http://www.mathworks.com
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Dataformat
«Dataformat» i de første 4 bytene beskriver typen numeriske data i feltet.

Verdi Beskrivelse

0 Dobbel (64-biters flytpunkt)

10 Enkel (32-biters flytpunkt)

20 Heltall (32-biters)

Antall verdier
«Antall verdier» er et heltall på 32 biter som beskriver antallet numeriske verdier i
feltet. Denne verdien kan være 1 for variabler som bare beskriver én verdi, men for
felt med prøver eller tider kan du forvente at dette er et stort tall.

Navnlengde
«Navnlengde» er lengden på navnet til variabelen som en nullterminert ASCII-streng
med 1 byte per tegn. Det siste nullterminerte tegnet («\0») er inkludert i
«Navnlengde», så hvis variabelnavnet er «TStart» (samme som «TStart\0»), blir
navnlengden 7.

Datablokken
Datablokken begynner med navnet på variabelen (for eksempel A, Tinterval), og du
bør lese inn antallet bytes som er oppgitt i overskriftens «Navnlengde»-del (ikke glem
at siste byte i strengen er «\0» hvis programmeringsspråket ditt må ta dette med i
beregningen).

Den gjenstående delen av datablokken er de faktiske dataene, så les inn antallet
verdier som er oppgitt i overskriftens «Antall verdier»-del. Husk å ta størrelsen til hver
verdi med i beregningen som oppgitt i overskriftens «Dataformat»-del.

Kanaldata, som spenninger, i variabler som A og B, lagres som flytpunktdatatyper
med enkel presisjon på 32 biter. Tider, som Tstart, Tinterval og T lagres som
flytpunktdatatyper med dobbel presisjon på 64 biter. Length lagres som et heltall på
32 biter.
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6.1.2 Menyen Oppstartsinnstillinger

Sted: Fil > Oppstartsinnstillinger

Formål: lar deg laste inn, lagre og gjenopprette oppstartsinnstillinger for
PicoScope 6

 

Lagre oppstartsinnstillinger. Lagrer gjeldende innstillinger slik at de brukes neste
gang du velger Laste oppstartsinnstillinger. Disse innstillingene huskes fra én
PicoScope 6-økt til neste økt.

Laste oppstartsinnstillinger. Går tilbake til innstillingene du opprettet med
kommandoen Lagre oppstartsinnstillinger.

Tilbakestille oppstartsinnstillinger. Sletter oppstartsinnstillingene du opprettet
med kommandoen Lagre oppstartsinnstillinger og gjenoppretter installasjonens
standardinnstillinger.
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6.2 Menyen Rediger
Sted: Menylinjen > Rediger

Formål: Gir tilgang til funksjoner for utklippstavle og redigering av merknader

Kopier som bilde. Kopierer den aktive visningen til utklippstavlen som
punktgrafikkbilde. Du kan så lime inn bildet i alle programmer som godtar
punktgrafikkbilder.

Kopier som tekst. Kopierer dataene i den aktive visningen til utklippstavlen som
tekst. Du kan lime inn dataene i et regneark eller et annet program. Tekstformatet er
det samme som det som brukes av dialogboksen Lagre som når du velger formatet
.txt.

Kopier hele vinduet som bilde. Dette kopierer et bilde av PicoScope-vinduet til
utklippstavlen. Det er et alternativ til å trykke på Alt-PrtScn for brukere av bærbare
PC-er som ikke har en PrtScn-tast. Du kan lime inn bildet i alle programmer som kan
vise bilder, for eksempel tekstbehandlings- eller publiseringsprogrammer.

Merknader. Åpner et felt for Merknader nederst i PicoScope-skjermbildet. Du kan
skrive inn eller lime inn dine egne notater i dette feltet.

Detaljer. [bare PicoScope Automotive] Åpner dialogboksen Kjøretøyopplysninger, der
du kan legge inn opplysninger om kjøretøyet som testes.

6.2.1 Feltet Merknader

Sted: Rediger > Merknader

Formål: Et tekstfelt der du kan skrive inn egne notater
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Et felt for Merknader kan vises nederst i PicoScope-skjermbildet. Du kan skrive inn
teksten du ønsker i dette feltet. Du kan også kopiere tekst fra et annet program og
lime den inn her.

6.2.2 Dialogboksen Kjøretøyopplysninger (bare i PicoScope Automotive)

Sted: Rediger > Detaljer
Fil > Lagre

Formål: En kjøretøydatabase som hjelper deg med å holde oversikten over
kunder



PicoScope 6 brukerveiledning 49

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett. psw.nb r41

6.3 Menyen Visninger
Sted: Menylinjen > Visninger, eller

høyreklikk på en visning

Formål: Styrer oppsettet av gjeldende
visning, som er et rektangulært
område på PicoScope-vinduet som
viser områdedata, spekterdata eller
andre typer data

Innholdet i menyen Visninger kan variere avhengig av
hvor du klikker og hvor mange visninger som er åpne.
Hvis gjeldende vindu inneholder en Målinger-tabell vises
en sammenslått Målinger-meny og Visninger-meny.

Legg til visning: Legg til en visning av den valgte
typen (område, XY eller spekter).
Med automatisk ordning av
rutenettoppsett (standardmodus)
ordner PicoScope rutenettet slik at
det skapes plass til den nye
visningen, opp til grensen på fire
visninger. Eventuelle nye visninger
etter dette blir lagt til som faner i
eksisterende visningsporter. Hvis
du har valgt et fastsatt
rutenettoppsett, endrer ikke
PicoScope dette.

Delvisning: (bare oscilloskop med blandingssignal) Slå analog visning
og digital visning på og av uavhengig av hverandre.

Gi nytt navn til visning: Endre standardnavnet «Område» eller «Spekter» til
navnet du ønsker.

Lukk visning: Fjern en visning fra PicoScope-skjermbildet. Med
automatisk ordning av rutenettoppsett (standardmodus)
ordner PicoScope rutenettet slik at den gjenstående
plassen brukes på best mulig måte. Hvis du har valgt et
fastsatt rutenettoppsett, endrer ikke PicoScope rutenettet.

Kanaler: Velg hvilke kanaler som er synlige i gjeldende visning.
Hver visning viser alle inngangskanaler når den blir
opprettet, men du kan slå dem av og på via denne
kommandoen. Bare aktiverte inngangskanaler (ikke stilt
til «Av» på verktøylinjen for kanaloppsett) er tilgjengelige
for visning. Menyen Kanaler viser også mattekanaler og
referansekurver. Du kan velge opptil 8 kanaler i en
visning.
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X-akse: Velg en hvilken som helst egnet kanal til å drive X-aksen.
Som standard fremstiller X-aksen tid. Hvis du velger en
inngangskanal i stedet, blir områdevisningen en XY-
visning som plotter én inngang mot en annen. Det er
raskere å legge til en XY-visning ved å bruke
kommandoen Legg til visning (se ovenfor).

Rutenettoppsett: Som standard er rutenettoppsettet i «automatisk» modus,
der PicoScope ordner visninger i et rutenett automatisk.
Du kan også velge et av standardoppsettene for rutenett
eller opprette et egendefinert oppsett. PicoScope vil
beholde dette selv om du legger til eller fjerner visninger.

Ordne rutenettoppsett: Juster rutenettoppsettet slik at det passer til antallet
visninger. Flytter eventuelle visninger på faner til tomme
visningsporter. Overstyrer eventuelle tidligere valg av
rutenettoppsett.

Tilbakestill visningsstørrelser: Hvis du har endret størrelsen på noen av
visningene ved å dra den vertikale eller horisontale
delingslinjen mellom visningsportene, tilbakestiller
dette alternativet alle visningsporter til opprinnelig
størrelse.

Flytt visning til: Flytt en visning til en angitt visningsport. Du kan oppnå
samme virkning ved å dra visningen etter navnefanen og
slippe den i en ny visningsport. Se Slik flytter du en
visning.

Ordne visninger: Hvis flere visninger er stablet i samme visningsport,
flyttes de til egne visningsporter.

Automatisk ordning av akser: Skalerer og forskyver alle spor slik at de fyller
visningen og det ikke blir overlapping.

Tilbakestill visningsoppsett: Tilbakestill skaleringsfaktor og forskyvning av den
valgte visningen til standardverdiene.

Vis egenskaper: Vis Egenskapsarket, der områdeinnstillinger som vanligvis
er skjult, er oppført.

Referansekurver: Kopier en av de tilgjengelige kanalene til en ny
Referansekurve og legg den til i visningen.

Masker: Velg hvilke masker (se Maskegrensetesting) som er
synlige.

Legg til mål: Se Menyen Målinger.
Rediger mål:
Slett mål:
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6.3.1 Dialogboksen Egendefinert ruteoppsett

Sted: Høyreklikk på visning > Visninger-menyen > Rutenettoppsett >
Egendefinert oppsett ...  

eller Visninger > Rutenettoppsett

Formål: Hvis elementet Rutenettoppsett i menyen Visninger ikke inneholder
oppsettet du ønsker, får du flere alternativer i denne dialogboksen

Du kan sette opp visnings rutenettet med så mange rader og kolonner du ønsker opptil
4 ganger 4. Så kan du dra visningene til forskjellige steder på rutenettet.
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6.4 Menyen Målinger
Sted: Menylinjen > Målinger 

Formål: Styrer Målinger-tabellen 

Legg til mål. Legger til en rad i målinger-tabellen og åpner dialogboksen
Legg til måling. Du finner også denne knappen på verktøylinjen Målinger.

Rediger måling. Dette åpner dialogboksen Rediger måling. Du finner
denne knappen på verktøylinjen Målinger, eller du kan redigere en
måling ved å dobbeltklikke på en rad i målinger-tabellen.

Slett måling. Fjerner den valgte raden fra målinger-tabellen. Du finner
også denne knappen på verktøylinjen Målinger.

Skriftstørrelse i rutenett. Stiller inn skriftstørrelse for oppføringene i
målinger-tabellen.

Automatisk bredde i kolonne. Hvis denne knappen er trykket inn vil
kolonnene i målinger-tabellen justeres kontinuerlig slik at de passer
innholdet når tabellen endres. Klikk på nytt hvis du vil løse ut knappen.
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6.4.1 Dialogboksen Legg til / rediger måling

Sted: Verktøylinjen Målinger >  Legg til måling- eller  Rediger
måling-knappen

Menyen Visninger >  Legg til mål- eller  Rediger måling-
knappen

Dobbeltklikk på en måling i målinger-tabellen

Formål:  lar deg legge til en måling av en kurve i den valgte visningen eller
redigere en eksisterende måling

 

PicoScope oppdaterer målingen automatisk hver gang det oppdaterer kurven. Hvis
dette er den første målingen for den aktuelle visningen oppretter PicoScope en ny 
målinger-tabell som viser målingen. Ellers legger programmet den nye målingen til
nederst i den eksisterende tabellen.

Kanal Hvilken av oscilloskopenhetens kanaler som skal måles.

Type PicoScope kan beregne et stort utvalg målinger for kurver. Se 
områdemålinger (til bruk med områdevisninger) eller spektermålinger
(til bruk med spektervisninger).

Del Mål hele sporet, bare delen mellom linjalene eller, der det går an, én
syklus markert av én av linjalene.

Avansert Gir tilgang til avanserte innstillinger for målinger.
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6.4.2 Avanserte innstillinger for målinger

Sted: Legg til måling- eller Rediger måling-dialogboks > Avansert

Formål: Justerer parametere for bestemte målinger som filtrering og 
spekteranalyse

Terskel Enkelte målinger, som Stigningstid og Synketid, kan utføres med
forskjellige terskler. Velg tersklene du ønsker her. Ved
sammenligning av stignings- og synketider med produsentens
spesifikasjoner er det viktig at du bruker samme terskler for alle
målinger.

Spekterspenn Ved måling av parametere som er topp-relaterte, som «Frekvens ved
Topp» i en spektervisning kan PicoScope søke etter en topp nær den
angitte linjal plasseringen. Dette alternativet forteller PicoScope hvor
mange frekvensbeholdere det skal søke i. Standardverdien er 5.
Dette forteller PicoScope at det skal søkes fra 2 beholdere under til 2
beholdere over linjalfrekvensen, noe som gir totalt 5 beholdere
inkludert linjalfrekvensen.
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Filterkontroll PicoScope kan lavpassfiltrere statistikken slik at det produseres mer
stabile og nøyaktige tall. Filtrering er ikke tilgjengelig i alle
målingstyper.
Aktiver filter: merk av hvis du vil aktivere lavpassfiltrering, om
tilgjengelig. En «F» vises etter målingsnavnet i målinger-tabellen.
Automatisk: merk av hvis du vil stille inn egenskapene for
lavpassfiltrering automatisk

Avskjæringsfre
kvens

Filterets avskjæringsfrekvens normalisert til målingshastigheten.
Område: 0 til 0,5.

Filterstørrelse Antallet prøver som brukes til å konstruere filteret

Harmonisk
kontroll

Disse alternativene gjelder for forvrengningsmålinger i 
spektervisninger. Du kan angi hvilke harmonics PicoScope bruker til
disse målingene.

Høyeste
Harmonic 

Den høyeste harmonic som skal inkluderes ved beregning av
forvrengningskraft

Søk område Antallet frekvensbeholdere som skal søkes, sentrert rundt forventet
frekvens, i søk etter harmonisk topp

Harmonisk
støyteppe

Desibelnivået som signaltopper skal telles som harmonics over
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6.5 Menyen Verktøy
Sted: Menylinjen > Verktøy 

Formål: Gir tilgang til diverse verktøy til signalanalyse 

Tilpass sonder: Definer nye sonder og kopier, slett, flytt og rediger
eksisterende sonder.

Mattekanaler: Legg til eller rediger en kanal som er en matematisk
funksjon av én eller flere kanaler.

Referansekurver: Opprett, last inn eller lagre en kanal som kopi av en
eksisterende kanal.

Seriedekoding: Dekod og vis innholdet av en seriell datastrøm, som CAN-
buss.

Alarmer: Angi handlinger som skal utføres ved bestemte hendelser.

Masker: Utfør maskegrensetesting på en kurve. Dette registrerer når kurven
avviker fra en angitt fasong.

Makroinnspilling: Lagre en handlingssekvens som brukes ofte.

Preferanser: Still inn diverse alternativer som styrer atferden til PicoScope.
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6.5.1 Dialogboksen Egendefinerte sonder

Sted: Verktøy > Tilpass sonder, 

eller klikk på knappen Kanalalternativer: 

Formål: Lar deg velge forhåndsdefinerte sonder og konfigurere egendefinerte
sonder 

Utvalget sonder som vises kan variere avhengig av hvilken versjon av PicoScope-
programvaren du bruker.

Tolke sondelisten

Alle sonder PicoScope kjenner til står oppført under tre hovedoverskrifter: Innebygd,
Bibliotek og Lastet inn. Sondelisten bevares mellom økter, så PicoScope glemmer
aldri dine egendefinerte sonder med mindre du sletter dem.

Innebygde sonder. De innebygde sondene leveres av Pico Technology og endres
ikke med mindre du laster ned en autorisert oppdatering fra oss. Som
sikkerhetstiltak lar ikke PicoScope deg redigere eller slette disse sondene. Hvis du
vil endre en av dem kan du kopiere den til ditt bibliotek ved å klikke på Dupliser
og så redigere kopien i ditt bibliotek.

Bibliotekssonder. Dette er sondene du har opprettet ved hjelp av en av metodene
som er forklart i dette emnet. Du kan redigere, slette eller duplisere disse sondene
ved å klikke på den aktuelle knappen i denne dialogboksen.

Innlastede sonder. Sonder i PicoScope-datafiler (.psdata) eller -innstillingsfiler

(.pssettings) som du har åpnet vises her til du kopierer dem til biblioteket. Du

kan ikke redigere eller slette disse sondene direkte, men du kan klikke på Dupliser
hvis du vil kopiere dem til ditt bibliotek, der du kan redigere dem. Du kan også
importere sonder fra de egendefinerte utvalgene som er lagret i PicoScope 5 .psd-

og .pss-filer, men disse mangler noen av funksjonene som tilbys i PicoScope 6. (Se

«Oppgradere fra PicoScope 5» for mer informasjon).
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Legge til en ny sonde i ditt bibliotek

Det finnes tre måter å opprette en ny sonde på:

1. Bruk knappen Dupliser som beskrevet ovenfor.

2. Klikk på Ny sonde ... hvis du vil definere en ny sonde.

3. Klikk på Importer ... hvis du vil laste inn en sondedefinisjon fra en *.psprobe-fil

og legge den til i biblioteket ditt. Disse filene leveres vanligvis av Pico, men du kan
opprette en selv ved å definere en ny sonde og så klikke på Eksporter.

Metode 2 og 3 åpner Egendefinert sondeveiviseren, som veileder deg gjennom
sondedefineringsprosessen.

6.5.1.1 Egendefinert sondeveiviser

Sted: Dialogboksen Egendefinerte sonder > Ny sonde 

Formål: Lar deg definere egendefinerte sonder og sette opp egendefinerte
områder 

Den første dialogboksen i serien er enten Opprett en ny egendefinert sonde eller
Rediger en eksisterende egendefinert sonde.

6.5.1.1.1 Dialogboksen Opprett ny egendefinert sonde

Sted: Dialogboksen Egendefinerte sonder > Ny sonde 

Formål: Veileder deg gjennom prosessen for å opprette en ny egendefinert sonde
 

Slik bruker du dialogboksen

Klikk på Neste for å fortsette til dialogboksen Sondens utverdienheter.
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6.5.1.1.2 Dialogboksen Rediger en eksisterende egendefinert sonde

Sted: Dialogboksen Egendefinerte sonder > Rediger 

Formål: Veileder deg gjennom prosessen for å redigere en eksisterende 
egendefinert sonde 

Slik bruker du dialogboksen

Klikk på Neste for å fortsette til dialogboksen Sondens utverdienheter, der du kan
redigere den egendefinerte sonden.

Klikk på Hopp frem ... hvis du allerede har konfigurert den egendefinerte sondens
grunnleggende egenskaper og vil legge til eller endre et egendefinert område manuelt.
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6.5.1.1.3 Dialogboksen Sondens utverdienheter

Sted: Dialogboksen Opprett ny egendefinert sonde > Neste 

Formål: Lar deg velge enhetene PicoScope skal bruke til å vise utdataene fra din 
egendefinerte sonde 

Slik bruker du dialogboksen

Hvis du vil velge en standard metrisk enhet klikker du på Bruk en standardenhet
fra listen og velger en enhet fra listen.

Hvis du vil angi en egendefinert enhet klikker du på Bruk de egendefinerte
enhetene som angis under og skriver inn enhetens navn og symbol.

Klikk på Neste for å gå videre til dialogboksen Skaleringsmetode.

Klikk på Tilbake hvis du vil gå tilbake til dialogboksen Opprett ny egendefinert
sonde, hvis dette er en ny sonde, eller dialogboksen Rediger eksisterende
egendefinert sonde, hvis dette er en eksisterende sonde.
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6.5.1.1.4 Dialogboksen Skaleringsmetode

Sted: Dialogboksen Sondens utverdienheter > Neste 

Formål: Lar deg definere egenskapene som PicoScope skal bruke til å konvertere
den egendefinerte sondens spenningsutmating til en måling på skjermen
 

Slik bruker du dialogboksen

Hvis du ikke trenger skalering eller forskyvning kan du klikke på knappen Ikke
bruk skalering på dataene.

Hvis sonden trenger lineær skalering, klikker du på knappen Bruk en lineær
funksjon og oppgi helling (eller skaleringsfaktor) m og forskyvning c i ligningen y
= mx + c, der y er verdien som vises og x er sondens spenningsutmating.

Hvis du vil bruke en ikke-lineær funksjon på sondens utdata, velger du Bruk en
oppslagstabell ... og klikker så på knappen Opprett en oppslagstabell ... for å
opprette en ny oppslagstabell. Dette åpner dialogboksen Skalering i oppslagstabell.

Klikk på Neste for å fortsette til dialogboksen Områdestyring.

Klikk på Tilbake for å gå tilbake til dialogboksen Sondens utverdienheter.
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6.5.1.1.4.1 Dialogboksen Skalering i oppslagstabell

Sted: Dialogboksen Skaleringsmetode > Opprett en oppslagstabell eller
Rediger oppslagstabellen ... 

Formål:  oppretter en oppslagstabell for kalibrering av en egendefinert sonde

Redigere oppslagstabellen

Først velger du passende verdier i rullegardinmenyene Verdienheter og Skalerte
enheter. For eksempel: Hvis sonden din er en strømmåletang som mater ut ett
millivolt per ampere over området -600 til +600 ampere velger du millivolts for 
Verdienheter og amperes for Skalerte enheter.

Så legger du inn data i skaleringstabellen. Klikk på den tomme cellen øverst i tabellen
og skriv inn «-600», så trykker du på Tab-tasten og skriver «-600». Når du er klar til
å legge inn neste verdipar trykker du på Tab-tasten igjen for å begynne på en ny rad.
Du kan også høyreklikke på tabellen, så vises en mer detaljert meny med alternativer
som vist på bildet. I eksempelet ovenfor har vi lagt inn en litt ikke-lineær respons;
hvis responsen var lineær, ville det ha vært enklere å bruke lineæralternativet i 
dialogboksen Skaleringsmetode.

Importer/Eksporter

Med knappene Importer ... og Eksporter ... kan du fylle ut oppslagstabellen fra data
i en kommadelt eller tabulatordelt tekstfil og lagre oppslagstabellen til en ny fil.

Fullføre

Hvis du klikker på OK eller Avbryt går du tilbake til dialogboksen Skaleringsmetode.
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6.5.1.1.5 Dialogboksen Områdestyring

Sted:  Dialogboksen Skaleringsmetode > Neste

Formål: Lar deg overstyre PicoScopes automatiske funksjon for oppretting av
områder for egendefinerte sonder. I de fleste tilfeller vil den automatiske
funksjonen være nok. 

Slik bruker du dialogboksen

Hvis du velger Programvaren styrer områdene automatisk og så klikker på
Neste, åpnes dialogboksen Egendefinert sondeidentifikasjon. PicoScopes
automatiske områder bør være ideelle for de fleste bruksområder.

Hvis du velger Jeg styrer de egendefinerte sondeområdene manuelt, åpnes
dialogboksen Oppsett av manuelle områder når du klikker på Neste.

Klikk på Tilbake hvis du vil gå tilbake til dialogboksen Skaleringmetode.

Hva er automatisk områdevalg?

Når funksjonen Automatisk områdevalg er valgt, overvåker PicoScope
inndatasignalet kontinuerlig og justerer området når det er nødvendig for å kunne vise
signalet med maksimal oppløsning. Denne funksjonen er tilgjengelig på alle
standardområder og kan bare brukes med egendefinerte områder hvis du velger 
Programvaren styrer områdene automatisk i denne dialogboksen.
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6.5.1.1.6 Dialogboksen Oppsett av manuelle områder

Sted: Dialogboksen Områdestyring > Avansert > Neste 

Formål: Oppretter områder manuelt til din egendefinerte sonde 

Slik bruker du dialogboksen

Hvis du ønsker kan du klikke på Generer områder automatisk, så oppretter
programmet et antall områder for den valgte enheten. Dette oppretter den samme
listen over områder som du ville ha fått ved å velge Programvaren styrer
områdene automatisk i forrige dialogboks. Når du velger et område viser et diagram
under listen forholdet det aktuelle området har til oscilloskopenhetens inndataområde 
— dette forklares nærmere under dialogboksen Rediger område. Så kan du redigere
områdene ved å klikke på Rediger ..., eller du kan legge til et nytt område ved å
klikke på Nytt område ... Begge disse knappene åpner dialogboksen Rediger område.

Klikk på Neste for å gå videre til dialogboksen Filtermetode.

Klikk på Tilbake for å gå tilbake til dialogboksen Områdestyring.

Slik bruker du et nytt egendefinert område

Etter at du har
opprettet et
egendefinert område,
vises det i
rullegardinmenyen
med områder i 
verktøylinjen Kanaler,
slik:
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6.5.1.1.6.1 Dialogboksen Rediger område

Sted: Dialogboksen Oppsett av manuelle områder > Rediger eller Nytt
område 

Formål: Redigere et manuelt område til en egendefinert sonde 

Automatisk modus

Hvis du lar alternativet «Automatisk» være merket av, avgjør programmet det beste
maskinvareinndataområdet for enheten automatisk etter hvert som du endrer 
Skalerte områdegrenser. Dette er den beste modusen til bruk med nesten alle
områder. Du bør stille inn Skalerte områdegrenser til maksimums- og
minimumsverdiene du vil se på den vertikale aksen i områdevisningen.

Fastsatt område-modus

Hvis du merker av ved alternativet «Bruk dette verdispennet for maskinvare» og
velger et verdispenn for maskinvaren fra rullegardinmenyen, bruker PicoScope dette
verdispennet for maskinvare uansett hvilke skalerte områdegrenser du velger. Still inn
øvre og nedre skalerte områdegrenser til grensene du vil vise øverst og nederst på den
vertikale aksen i PicoScopes områdevisning.

Hva er et verdispenn?

Et verdispenn er signalområdet, som oftest i volt, på inngangskanalen til 
oscilloskopenheten. Ditt skalerte område bør matche dette så nøyaktig som mulig for å
få mest mulig ut av oscilloskopets oppløsning.

Hva er et skalert område?

Det skalerte området er området som vil vises på den vertikale aksen på
oscilloskopvisningen når sonden er valgt.

Skaleringen du velger på siden Skaleringsmetode definerer forholdet mellom
verdispennet og det skalerte området. I denne dialogboksen kan du konfigurere
områder for å vise de skalerte dataene i områdevisningen.
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Områdebrukslinje

Dette diagrammet nederst i dialogboksen viser hvor godt enhetens verdispenn
matcher det skalerte området.

• Grønt: Delen av verdispennet som brukes av det skalerte området. Dette bør
være størst mulig for å få mest mulig ut av oscilloskopenhetens oppløsning.

• Blått: Områder i verdispennet som ikke brukes. Disse angir uutnyttet
oppløsning.

• Grått: Deler av det skalerte området som ikke dekkes av verdispennet. Disse vil
forårsake bortkastet plass på grafen. Det er mulig at områdebrukslinjen ikke
fremstiller disse områdene nøyaktig når ikke-lineær skalering er i bruk, så du bør
alltid teste de skalerte områdegrensene på områdevisningen.

Fanen Avansert

Fullføre
Hvis du klikker på OK eller Avbryt går du tilbake til dialogboksen Oppsett av manuelle
områder.
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6.5.1.1.6.2 Dialogboksen Rediger område (fanen Avansert)

Sted: Dialogboksen Oppsett av manuelle områder > Rediger eller Nytt
område > Avansert-fanen 

Formål: Konfigurering av avanserte alternativer for egendefinerte sonder 

Disse alternativene er til fabrikkbruk, og vi anbefaler at du ikke endrer dem.

Fullføre

Hvis du klikker på OK eller Avbryt går du tilbake til dialogboksen Oppsett av manuelle
områder.
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6.5.1.1.7 Dialogboksen Filtermetode

Sted: Dialogboksen Oppsett av manuelle områder > Neste 

Formål: Konfigurerer lavpassfiltrering for denne egendefinerte sonden 

Denne dialogboksen har samme virkning som manuell aktivering av alternativet 
Lavpassfiltrering i dialogboksen Kanalalternativer. Filtrering skjer bare hvis den
tilkoblede oscilloskopenheten støtter filtrering.

Tilbake: Gå til dialogboksen Oppsett av manuelle områder

Neste: Gå til dialogboksen Egendefinert sondeidentifikasjon
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6.5.1.1.8 Dialogboksen Egendefinert sondeidentifikasjon

Sted: Dialogboksen Områdestyring > Neste 

Formål: Skrive inn tekst som identifiserer den egendefinerte sonden 

Slik bruker du dialogboksen

Klikk på Tilbake hvis du vil gå tilbake til dialogboksen Filtermetode.

Sondenavnet vil vises i sondelisten.
Beskrivelsen brukes ikke i programvarens gjeldende versjon.

Fyll ut tekstfeltene og klikk på Neste for å gå videre til dialogboksen Fullført.
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6.5.1.1.9 Dialogboksen Fullført for egendefinert sonde

Sted: Dialogboksen Egendefinert sondeidentifikasjon > Neste 

Formål: Angir at konfigureringsprosedyren for egendefinert sonde er fullført 

Slik bruker du dialogboksen

Klikk på Tilbake for å gå tilbake til dialogboksen Egendefinert sondeidentifikasjon.

Klikk på Avslutt for å godta innstillingene for den egendefinerte sonden og gå tilbake
til dialogboksen Egendefinerte sonder.
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6.5.2 Dialogboksen Mattekanaler

Sted: Verktøy > Mattekanaler 

Formål: Opprette, redigere og styre mattekanaler, som er virtuelle kanaler
generert av matematiske funksjoner av inngangskanaler

Listen
Mattekanaler

Hoveddelen av dialogboksen Mattekanaler er listen over
mattekanaler, som viser alle innebygde, biblioteks- og
innlastede mattekanaler. Du velger om en kanal skal vises i
hovedvinduet i PicoScope ved å klikke på den aktuelle
avmerkingsruten og så på OK. Du kan ha opptil 8 kanaler i en
visning, medregnet inngangskanaler og mattekanaler. Hvis du
prøver å aktivere en 9. kanal, åpner PicoScope en ny visning.

Innebygd: Disse mattekanalene er definert av PicoScope og kan
ikke endres

Bibliotek: Dette er mattekanalene du definerer ved hjelp av
knappene Opprett eller Dupliser, Redigerer eller laster inn
med knappen Importer

Lastet inn: Dette er mattekanalene som finnes i eventuelle
innstillings- eller datafiler for PicoScope som du har lastet inn

Opprett Åpner Veiviser for mattekanal, som veileder deg gjennom
oppretting eller redigering av en mattekanal. Den nye kanalen vil
vises under «Bibliotek» i listen over mattekanaler.
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Rediger Åpner Veiviser for mattekanal, der du kan redigere den valgte
mattekanalen. Du må velge en kanal under Bibliotek i listen
over mattekanaler først. Hvis kanalen du vil redigere står
oppført under Innebygd eller Lastet inn, må du først kopiere
den til Bibliotek ved å klikke på Dupliser, velge den aktuelle
kanalen og klikke på Rediger.

Slett Sletter den valgte mattekanalen for godt. Bare mattekanalene
under Bibliotek kan slettes.

Dupliser Oppretter en kopi av den valgte mattekanalen. Kopien plasseres
under Bibliotek, og derfra kan du redigere den ved å klikke på
Rediger.

Importer Åpner en .psmaths-mattekanalfil og plasserer mattekanalene

den inneholder under Bibliotek.

Eksporter Lagrer alle mattekanaler fra delen Bibliotek til en ny .psmaths-

fil.
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6.5.2.1 Veiviser for mattekanal

Sted: Verktøylinjen Kanaler > knappen Mattekanaler 

Formål: Opprette, redigere og styre mattekanaler, som er virtuelle kanaler
generert av matematiske funksjoner av inngangskanaler

1. Velkomstside

2. Ligning

3. Kanalnavn

4. Enheter og område

5. Fullført
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6.5.2.1.1 Velkomstside for Veiviser for mattekanal

Sted: Dialogboksen Mattekanaler > Opprett (hvis du ikke har merket av
for «Ikke vis denne velkomstsiden flere ganger») 

Formål: Ønsker velkommen til Veiviser for mattekanal 
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6.5.2.1.2 Dialogboksen Ligning i Veiviser for mattekanal

Sted: Veiviser for mattekanal  

Formål: Lar deg legge inn eller redigere ligningen for en mattekanal. Du kan
skrive rett inn i ligningsfeltet eller klikke på kalkulatorknappene og la

programmet legge inn symbolene for deg. Et rødt varselsymbol  vises
til høyre for ligningsfeltet hvis ligningen inneholder syntaksfeil. 

Grunnleggende visning

Dialogboksen Ligning i Veiviser for mattekanal, grunnleggende visning

Grunnleggende knapper

Knapp Ligning Beskrivelse
Fjern ligning. Fjerner alt innholdet fra
ligningsfeltet.
Fjern. Fjerner tegnet til venstre for markøren.

+ Legg sammen

- Trekk fra hverandre (eller negér)

* Multipliser

/ Del

...
A...D Inngangskanaler. Antallet knapper varierer

avhengig av antallet kanaler på oscilloskopet.
{...}, T Andre operander. Viser en rullegardinliste med

tilgjengelige inndata til ligninger, blant annet 
referansekurver og Time.

(...) Parentes. Uttrykk inne i parenteser blir evaluert
før uttrykkene foran eller bak dem.
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Avansert visning

Hvis du klikker på knappen Avansert, vises flere funksjonsknapper, med blant annet
trigonometriske funksjoner og logaritmer.

Dialogboksen Ligning i Veiviser for mattekanal, avansert visning

Avanserte knapper

Knapp Ligning Beskrivelse
sqrt() Kvadratrot

^ Opphøye. Opphøy x i y. potens

In() Naturlig logaritme

abs() Absolutt verdi

freq() Frekvens. Beregnet i hertz.

norm() Normaliser. PicoScope beregner maksimums- og
minimumsverdiene av argumentet over
registreringsperioden og skalerer og forskyver
deretter argumentet slik at det passer nøyaktig inn
i områdeenhetene [0, +1].

exp() Naturlig eksponent. Opphøy e, basen i den
naturlige logaritmen, i x. potens

log() Logaritme. Logaritme med base 10.

derivative() Differensialkvotient. Beregnet i henhold til
X-aksen. 
Merk: Differensialkvotienten fra et prøvetatt signal
inneholder store mengder støy, så vi anbefaler at
du tar i bruk digital lavpassfiltrering på alle kanaler
som brukes som inndata til denne funksjonen.

integral() Heltallig. Langs X-aksen.

min() Minimum. Registrering av negativt toppunkt av
alle tidligere kurver.
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max() Maksimum. Registrering av positivt toppunkt av
alle tidligere kurver.

average()
Gjennomsnitt. Aritmetisk middelverdi av alle
tidligere kurver.

peak()
Toppregistrering. Vis maksimum-til-
minimumområde av alle tidligere kurver.

pi
Pi. Forholdet mellom omkretsen og diameteren til
en sirkel.
Inverter. Endrer knappene sin, cos og tan til
asin, acos og atan.

sin() Sinus. Operanden er i radianer.

cos() Cosinus. Operanden er i radianer.

tan() Tangent. Operanden er i radianer.

...
0..9 0 til 9. Desimaltallene.

. Desimaltegn

E Eksponent. aEb betyr a × 10b.

Tilleggsfunksjoner

Det finnes noen ligningsfunksjoner som bare kan legges inn rett i ligningsfeltet.

Hyperbolske funksjoner. Du kan legge inn operatørene sinh(), cosh() og tanh()
for å få hyperbolske funksjoner.

Signumfunksjon. Operatøren sign() henter fortegnet for inngangen. Resultatet er
+1 når inngangen er positiv, –1 når inngangen er negativ og 0 når inngangen er 0.

Avanser/forsinkelse. Legg til [t] etter et kanalnavn for å avansere den med t
sekunder. For eksempel: A[0.001] er lik kanal A avansert med 1 millisekund, og
A[–0.001] er lik kanal forsinket med 1 millisekund.
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6.5.2.1.3 Dialogboksen Navn i Veiviser for mattekanal

Sted: Veiviser for mattekanal  

Formål: Lar deg legge inn eller redigere navnet og fargen for en mattekanal 

PicoScope legger inn teksten i ligningen som navn til å begynne med, men du kan
endre det til hva du vil. Navnet vises i listen over kanaler i dialogboksen Mattekanaler.
Du kan stille inn sporets farge til en av standardfargene i rullegardinlisten eller klikke
på Egendefiner, der du kan velge blant alle mulige farger som er tillatt av Windows.
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6.5.2.1.4 Dialogboksen Enheter og område i Veiviser for mattekanal

Sted: Veiviser for mattekanal  

Formål: Lar deg angi måleenhetene og verdispennet som skal vises for en 
mattekanal 

Enheter, langt navn: Dette er bare til referanseformål.

Enheter, kort navn: Dette vil vises på målingsaksen i område- og spekter visninger,
i linjaltabellen og i målinger-tabellen.

Område: Hvis du ikke merker av i ruten velger PicoScope det mest passende området
for målingsaksen. Hvis du foretrekker å stille inn dine egne verdier for minimums- og
maksimumsenden av målingsaksen, merker du av i ruten og skriver inn verdiene i
feltene Minimum og Maks.
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6.5.2.1.5 Dialogboksen Fullført i Veiviser for mattekanal

Sted: Veiviser for mattekanal  

Formål: Viser deg innstillingene for mattekanalen du akkurat har opprettet eller
redigert 

Tilbake. Klikk på denne knappen hvis du vil gå tilbake til tidligere dialogbokser i
Veiviseren for mattekanal og utføre eventuelle endringer.

Avslutt. Klikk på denne knappen hvis du vil godta de viste innstillingene og gå tilbake
til dialogboksen Mattekanaler. Hvis du vil at den nye eller redigerte kanalen skal
vises i område- eller spektervisningen må du huske å merke av den aktuelle ruten i
listen over kanaler. Du kan endre dem senere ved å klikke på knappen
Mattekanaler på verktøylinjen Kanaler.
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6.5.3 Dialogboksen Referansekurver

Sted: Verktøy > Referansekurver 

Formål: Lar deg opprette, redigere og styre referansekurver, som er lagrede
kopier av inngangskanaler 

Listen
Referanse
kurver

Hoveddelen av dialogboksen Referansekurver er listen over
referansekurver, som viser alle tilgjengelige inngangskanaler og
biblioteks- og innlastede referansekurver. Du velger om en kurve skal
vises i hovedvinduet i PicoScope ved å klikke på den aktuelle
avmerkingsruten og så på OK. Du kan ha opptil 8 kanaler i en visning,
medregnet inngangskanaler, mattekanaler og referansekurver. Hvis du
prøver å aktivere en 9. kanal, åpner PicoScope en ny visning.

Tilgjengelig: Disse inngangskanalene egner seg som kilder for
referansekurver

Bibliotek: Dette er referansekurvene du har definert med knappen
Dupliser eller lastet inn med knappen Importer

Lastet inn: Dette er referansekurvene som finnes i eventuelle innstillings-
eller datafiler for PicoScope som du har lastet inn

Rediger Åpner dialogboksen Rediger referansekurve der du kan redigere den
valgte referansekurven. Først må du velge en kurve under Bibliotek i
listen over referansekurver. Hvis kurven du vil redigere står oppført
under Lastet inn, må du først kopiere den til Bibliotek ved å klikke på
Dupliser, velge den aktuelle kurven og klikke på Rediger.

Slett Sletter den valgte referansekurven for godt. Bare referansekurvene under 
Bibliotek kan slettes.
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Dupliser Oppretter en kopi av den valgte inngangskanalen eller referansekurven.
Kopien plasseres under Bibliotek, og derfra kan du redigere den ved å
klikke på Rediger. En raskere metode for å gjøre det samme er å
høyreklikke på visningen, velge Referansekurver og så klikke på kanalen
du vil kopiere.

Importer Åpner en .psreference-referansekurvefil og plasserer kurvene den

inneholder under Bibliotek.

Eksporter Lagrer alle referansekurver fra Bibliotek til en ny .psreference- eller

MATLAB 4 .mat- fil.

6.5.3.1 Dialogboksen Rediger referansekurve

Sted: Dialogboksen Referansekurver > Rediger  

Formål: Lar deg redigere navn og farge på en referansekurve 

Navn. PicoScope gir kurven navn etter inngangskanalen som ble brukt som kilde
for den til å begynne med, men du kan redigere navnet til hva du vil. Her
har vi kalt den «sine». Navnet vises i kurvelisten i dialogboksen
referansekurver. 

Farge: Du kan stille inn sporets farge til en av standardfargene i rullegardinlisten
eller klikke på Egendefinert, der du kan velge blant alle farger som er
tillatt av Windows.
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6.5.4 Dialogboksen Seriedekoding

Sted: Verktøy > Seriedekoding 

Formål: Lar deg velge hvilke kanaler som skal brukes til seriedekoding og stille
inn andre alternativer  
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6.5.5 Dialogboksen Alarmer

Sted: Verktøy > Alarmer 

Formål: Gir tilgang til alarmfunksjonen, der du kan angi handlinger som skal
utføres ved diverse hendelser 

Hendelse: Velg hendelsen som skal utløse alarmen:

Registrering: Når en kurve registreres. Hvis utløser er aktivert,
tilsvarer dette alternativet en utløserhendelse. Du kan derfor
bruke denne funksjonen til å lagre en fil ved hver
utløserhendelse.

Buffere fulle: Når antallet kurver i kurvebufferen når maksimalt
antall kurver.

Maske(r) mislykkes: Når en kanal feiler på en masketest.

(Handlingsliste): Legg til en handling i denne listen ved å klikke på Legg til. Når
den angitte hendelsen skjer, utfører PicoScope alle handlinger i
listen fra øverst til nederst. 

MERK: For at en handling skal utføres må det være
merket av i ruten ved den.

Bruk: Sett opp oscilloskopet i henhold til innstillingene i denne
dialogboksen.

Legg til: Legg til en hendelse i Handlinger- listen. Mulige hendelser er:

Pip: aktiver datamaskinens innebygde lydvarsel. 64-biters PC-er
omdirigerer denne lyden til hodetelefonutgangen.
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Spill av lyd: Angi navnet på en .wav- lydfil som skal spilles av.

Stopp innspilling: Tilsvarer å trykke på den røde Stopp
knappen.

Start registrering på nytt: Tilsvarer å trykke på den grønne
Start knappen. Kan bare brukes hvis handlingen Stopp
innspilling ble brukt tidligere i listen.

Kjør eksekverbar fil: Kjør den angitte EXE-, COM- eller BAT-
programfilen. Du kan skrive inn %file%- variabelen etter

programnavnet hvis du vil sende navnet til siste lagrede fil som
argument til programmet. PicoScope slutter å registrere mens
programmet kjører, og starter igjen når programmet er avsluttet.

Lagre gjeldende buffer: Lagre gjeldende kurve fra bufferen
som en .psdata-, .pssettings-, .csv- eller .mat- fil. Du kan

bruke %buffer%- variabelen til å sette inn bufferindeksnummeret

i filnavnet, eller %time%- variabelen til å sette inn tidspunktet for

registreringen.

Lagre alle buffere: Lagre hele kurvebufferen som en
.psdata-, .pssettings-, .csv- eller .mat- fil.
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6.5.6 Menyen Masker

Sted: Verktøy > Masker 

Formål: Gir kontroll over Maskegrensetesting 

Legg til
masker:

Legg til en maske på visningen via dialogboksen Maskebibliotek.

Tøm
masker:

Fjern masken fra visningen.

Lagre
maske:

Lagre masken som vises til stasjon som en .mask-fil.

6.5.6.1 Dialogboksen Maskebibliotek

Sted: Verktøy > Masker

Formål: Lar deg opprette, eksportere og importere masker til bruk i 
maskegrensetesting

Kanal: Velg kanalen du vil bruke masken på.

Tilgjengelige
masker:

Delen Bibliotek viser alle masker du har lagret tidligere og ikke slettet.
Delen Lastet inn viser alle masker som er i bruk for øyeblikket.

Generer: Opprett en ny maske basert på den siste kurven som ble registrert fra
den valgte kanalen. Åpner dialogboksen Generer maske.

Importer: Last inn en maske som har blitt lagret som en .mask- fil.

Eksporter: Lagre en maske som en .mask- fil for fremtidig import.
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Bruk: Bruk den valgte masken på den valgte kanalen, men ikke lukk 
dialogboksen Maskebibliotek.

OK: Bruk den valgte masken på den valgte kanalen og gå tilbake til 
områdevisningen.
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6.5.6.2 Redigere en maske

Hvis du vil redigere en maske mens du er i maskegrensetesting-modus,
høyreklikker du på områdevisningen og velger Rediger maske:

En maske består av én eller flere fasonger som kalles polygoner. Klikk på polygonet
du vil redigere. PicoScope tegner så redigeringshåndtak på det valgte maskepolygonet
og viser maskeredigeringstabellen. Hvis du drar et av håndtakene for å redigere
polygonet, blir statistikkresultatene oppdatert umiddelbart.

Maskeredigeringstabellen ser slik ut:

Normal visning
Minimert
visning

Hvis redigeringstabellen ikke vises med en gang, kan det være at den har blitt

minimert. Hvis dette er tilfelle må du klikke på gjenopprettingsknappen: . Hvis du
redigerer koordinatene til et toppunkt, blir statistikkresultatene oppdatert umiddelbart.

Du kan også eksportere masken til en .mask-fil med eksportknappen: . Bruk +- og

--knappene til å legge til eller fjerne toppunkter. Minimerknappen fungerer som
normalt. Du kan gå ut av maskeredigeringsmodus ved å lukke
maskeredigeringstabellen med X-knappen.

Du kan legge til eller fjerne et helt polygon ved å høyreklikke på områdevisningen og
velge enten Legg til maskepolygon eller Fjern maskepolygon:
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6.5.6.3 Dialogboksen Generer maske

Sted: Dialogboksen Maskebibliotek > Generer
Formål: Lar deg stille inn parametere for masken som genereres automatisk.

PicoScope vil så opprette en ny maske basert på den sist registrerte
kurven.

Navn. PicoScope velger et navn til den nye masken, automatisk. Du kan
redigere navnet i dette feltet.

X-forskyvning: Horisontal avstand mellom kurven og masken.

 / Denne knappen bytter forskyvningsverdien mellom
absolutte enheter (SI) og relative enheter (% av full
skalering).

Denne knappen tilbakestiller forskyvningsverdien til
standardverdien.

Y-forskyvning: Vertikal avstand mellom kurven og masken.
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6.5.7 Makroinnspilling

Sted: Verktøy > Makroinnspilling

Formål: Spiller inn en sekvens kommandoer som kan spilles av senere

Makroinnspilling er til hjelp når du vil kjøre en serie kommandoer gjentatte ganger.
Den lagrer alle kommandoer til en .psmacro-fil som kan endres med et XML-

redigeringsprogram.

Utfør i sanntid: Spill av makroen i samme hastighet som den ble innspilt i.
Hvis det ikke er merket av for dette vil avspillingen være
raskest mulig.

Merk: .psmacro-filer kan også spilles av fra PicoScopes kommandolinje.
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6.5.8 Dialogboksen Preferanser

Sted: Verktøy > Preferanser 

Formål: Lar deg stille inn alternativer for PicoScope-programvaren. Klikk på en
av fanene du ser på bildet under for å finne ut mer.
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6.5.8.1 Siden Generelt

Sted: Verktøy > Preferanser > Generelt

Formål: Inneholder generelle kontroller for PicoScope 

Tilbakestill dialogboksene Ikke vis denne flere ganger
Gjenopprett dialogbokser som mangler fordi du ba PicoScope om å ikke vise dem
igjen.

Tilbakestill preferanser
Tilbakestill alle preferanser til standardverdiene.

Kurvebuffer
Maksimum kurver: Dette er maksimalt antall kurver som PicoScope skal lagre i
kurvebufferen. Du kan velge et tall fra 1 til det maksimale antallet som er tillatt av
oscilloskopet som er tilkoblet (se oscilloskopets spesifikasjoner for mer
informasjon). Det reelle antallet kurver som lagres avhenger av tilgjengelig minne
og antallet prøver i hver kurve.

Enheter for innsamlingstid
Endre modus for Tidsbase kontrollen på verktøylinjen for oppsett av registrering.

Delingstider: Tidsbase kontrollen viser tidsenheter per deling, for eksempel
«5 ns/div». De fleste laboratorieoscilloskoper viser tidsbaseinnstillinger på denne
måten.

Total innsamlingstid: Tidsbase kontrollen viser tidsenheter for hele bredden av
områdevisningen, for eksempel «50 ns».

Målingsstatistikker
Statistikkregistreringer: Antallet registreringer etter hverandre som PicoScope
bruker til å beregne statistikkene i Målinger-tabellen. Et større tall produserer mer
nøyaktig statistikk, men gjør at den blir oppdatert sjeldnere.
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6.5.8.2 Siden Strømstyring

Sted: Verktøy > Preferanser > Strømstyring

Formål: Styrer funksjoner på oscilloskopet som påvirker strømforbruket 

Registreringshastighet

Denne kontrollen begrenser hastigheten PicoScope registrerer data fra oscilloskopet i.
Andre innstillinger i PicoScope, typen oscilloskopenhet og datamaskinens hastighet har
alle en innvirkning på om denne grensen faktisk kan nås. PicoScope velger en
passende grense automatisk, basert på om datamaskinen kjører på batterier eller er
tilkoblet strømnettet.

Innstillingen er i registreringer per sekund. Som standard er registreringshastigheten
stilt til «Ubegrenset» når datamaskinen er tilkoblet Strømnettet (hovedstrøm) , for
best mulig ytelse. Hvis andre programmer kjører for langsomt på datamaskinen mens
PicoScope registrerer, kan du redusere registreringsgrensen. Når datamaskinen kjører
med batteri strøm, setter PicoScope en ytelsesgrense for å spare batteriet. Du kan
øke denne grensen manuelt, men dette vil gjøre at batteriet blir utladet veldig fort.
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6.5.8.3 Siden Prøvetaking

Sted: Verktøy > Preferanser > Prøvetaking

Formål: Styrer oscilloskopets atferd ved prøvetaking 

Sakte prøvetakingsovergang

I normal (rask) prøvetakingsmodus samler PicoScope inn nok data til å fylle skjermen
og tegner så hele visningen på nytt med én gang. Denne metoden egner seg for raske
tidsbaser, der skjermen tegnes på nytt mange ganger per sekund, men med
langsomme tidsbaser kan det skape en uakseptabel forsinkelse før dataene vises på
skjermen. PicoScop unngår denne forsinkelsen ved å bytte til sakte
prøvetakingsmodus automatisk. I denne modusen flytter oscilloskopsporet seg gradvis
over skjermen etter hvert som oscilloskopet registrerer data.

Kontrollen Innsamlingstid lar deg velge en tidsbase der PicoScope skal bytte til sakte
prøvetakingsmodus.

Langsom visning av prøveuttak

Når det er merket av for dette viser PicoScope den forrige kurven i bufferen mens det
gradvis tegner den nye kurven over den. Derfor viser den venstre siden av visningen
begynnelsen på den nye kurven, samtidig som høyre side viser slutten på forrige
kurve, til enhver tid. En vertikal linje skiller de to kurvene.

Sin(x)/x Interpolering

Når antallet piksler over områdevisningen er større en antallet prøver i kurvebufferen,
interpolerer PicoScope. Dette betyr at det fyller rommet mellom prøvene med anslåtte
data. Det kan enten tegne rette linjer mellom prøvene (lineær interpolering) eller
forbinde dem med jevne kurver (sin(x)/x-interpolering). Lineær interpolering gjør det
enklere å se hvor prøvene er, noe som er nyttig for svært nøyaktige målinger, men
som resulterer i en hakkete kurve. Sin(x)/x-interpolering skaper en jevnere kurve,
men skjuler prøvenes sanne plasseringer, så må brukes forsiktig når antallet prøver på
skjermen er lavt.

Du kan justere prøveantallet som sin(x)/x-interpolering blir slått på under. Sin(x)/x-
interpolering brukes bare på oscilloskopets raskeste tidsbase.
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6.5.8.4 Siden Tastatur

Sted: Verktøy > Preferanser > Tastatur

Formål: Viser, og lar deg redigere, hurtigtaster

Hurtigtaster er tastekombinasjoner som kan brukes til å aktivere en PicoScope-
handling.
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Hurtigtaster Dette er en liste over PicoScope-handlinger og tilknyttede
hurtigtaster (hvis de er definert). Listens lengde avhenger
av alternativet Vis fullstendig tastaturliste (se
nedenfor).

Slik redigerer eller legger du til en hurtigtast:
· Rull gjennom listen over PicoScope-kommandoer til du

ser den ønskede handlingen.
· Velg den ønskede handlingen.
· Sett markøren i feltet «Trykk hurtigtaster».
· Trykk på tastekombinasjonen du ønsker på tastaturet.
· Klikk på Tildel.

Vis fullstendig
tastaturliste

Merk av i denne ruten hvis du vil at alle tilgjengelige
handlinger skal vises. Som standard står bare de vanligste
handlingene oppført, pluss eventuelle andre handlinger
som har tildelte hurtigtaster.

Tastaturkart Et sett hurtigtaster kalles et kart. Du kan definere flere
kart til forskjellige bruksområder.
Standard: Dette kartet kan ikke redigeres. Bruk det til å
gå tilbake til de fabrikkdefinerte, grunnleggende
hurtigtastene.
Avansert: Dette er også et fabrikkdefinert kart som ikke
kan redigeres. Det inneholder et mer omfattende sett
hurtigtaster.
Bruker: Dette er det siste kartet du opprettet eller
importerte. Det beholdes mellom PicoScope-økter.
Importer: Last inn et tastaturkart fra en .pskeys-fil.

Eksport: Lagre det gjeldende tastaturkartet til en
.pskeys-fil.
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6.5.8.5 Siden Regional og språk

Sted: Verktøy > Preferanser > Regional og språk

Formål: Lar deg velge språk og andre stedsavhengige innstillinger for
brukergrensesnittet i PicoScope 

Språk Velg språket du vil bruke på brukergrensesnittet i
PicoScope 6 fra rullegardinlisten. PicoScope vil be deg om
å starte programmet på nytt før det bytter til det nye
språket.

Målesystem Velg Metrisk eller USA.
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6.5.8.6 Siden Utskrift

Sted: Verktøy > Preferanser > Utskrift

Formål: Lar deg legge inn opplysningene som blir skrevet ut nederst på utskrifter
 

Standard skriverinnstillinger

Når du skriver ut en visning fra Filmenyen blir disse opplysningene lagt til nederst på
siden. 
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6.5.8.7 Siden Farger

Sted: Verktøy > Preferanser > Farger

Formål: Lar deg stille inn farger for forskjellige deler av brukergrensesnittet 

Egendefinerte farger

Med disse kontrollene kan du angi fargene for forskjellige deler av PicoScope-
skjermbildet:

Kanaler Sporfargen for hver oscilloskopkanal

Digitale kanaler Hvis du har et oscilloskop med blandingssignal (MSO), kan du
stille inn fargen for hver kanal her

Masker Maskeområdene i Maskegrensetesting

Div. Diverse elementer:

Rutenettlinjer De horisontale og vertikale linjene på gradnettet

Bakgrunn Området bak kurvene og gradnettet. (I vedvarenhetsmodus kan
denne innstillingen overstyres av dialogboksen
Vedvarenhetsalternativer).

Sanntidsutløser Utløsermarkøren for gjeldende utløserposisjon

Utløser Sekundær utløsermarkør (vises når sanntidsutløseren har flyttet
seg siden forrige kurveregistrering)

Horisontal akse Tallene langs bunnen av hver visning, som vanligvis angir
tidsmålinger
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Linjaler De horisontale og vertikale linjalene som du kan dra på plass for
å hjelpe med måling av forskjellige ting på kurven

Vedvarenhet De tre fargene som skal brukes for hver kanal i digital farge 
vedvarenhetsmodus. Den øverste fargen brukes til pikslene som
treffes oftest, den midterste og nederste fargen brukes til piksler
som treffes mindre ofte og sjeldnest.

Linjetykkelse

Med disse kontrollene kan du angi tykkelsen på linjene som tegnes på område- og
spekter visninger:

Kanal Kurver og spekterspor for alle oscilloskopkanaler
Rutenettlinjer De horisontale og vertikale linjene på gradnettet
Linjaler De horisontale og vertikale linjalene som du kan dra på plass for

å hjelpe med måling av forskjellige ting på kurven

Tilbakestill farger til standard

Tilbakestiller alle innstillinger for farger og linjetykkelse til standardverdiene.
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6.5.8.8 Siden Alternativer

Sted: Verktøy > Preferanser > Alternativer

Formål: Lar deg stille inn forskjellige alternativer som styrer hvordan PicoScope
6 fungerer 

Innstillinger for enhetsoppstart

Husker siste enhet. Dette alternativet brukes når PicoScope finner flere enn én
oscilloskopenhet. Hvis det er merket av i ruten, prøver PicoScope å bruke samme
enhet som ble brukt forrige gang. Hvis det ikke er mulig bruker det første tilgjengelige
enhet.

Avanserte funksjoner
De avanserte registreringsmodusene er aktivert som standard i PicoScope 6 og er
deaktivert som standard i PicoScope 6 Automotive. Uansett hvilken versjon du har kan
du aktivere eller deaktivere disse funksjonene via følgende alternativer:

Spekter Funksjoner for spektervisning og
spekteranalyseverktøy.

Vedvarenhet Digital farge-, Analog intensitet- og Avansert-
modus for vedvarenhetsvisning.

Zoomoversikt Et vindu som vises når du zoomer inn og som er
til hjelp for å bevege seg rundt i visningen av
store kurver med så få museklikk som mulig.

O/MIN Omdreininger per minutt, vises ved siden av
hertz i frekvenstabellen.

Utløserforsinkelse Tidsforsinkelseskontrollen på verktøylinjen
Utløser.

Hurtigutløser Oppføringen «Hurtig» i Utløsermoduskontrollen
på verktøylinjen Utløser.

Nederste verktøylinje øverst Verktøylinjen som inneholder kontrollene Start/
Stopp, Utløser, Målinger og Linjaler vises nederst
i PicoScope-skjermbildet som standard. Dette
alternativet flytter den til toppen av skjermbildet.
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Nylig brukte filer
Maksimalt antall filer som skal stå i listen på menyen Fil > Nylig brukte filer. Klikk
på knappen hvis du vil tømme listen.
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6.6 Menyen Hjelp
Sted: Hjelp

Formål: Gir tilgang til brukerhåndboken for PicoScope 6 og tilknyttet
informasjon 

Brukerhåndbok Dette er hjelpehåndboken, som inneholder fullstendig
informasjon om programmet. Innhold, Indeks og Søk er
snarveier til diverse funksjoner i visningsprogrammet for
håndboken.

Se etter
oppdateringer

Koble deg til Pico Technologys nettsted og se etter en nyere
versjon av PicoScope-programvaren. Krever
internettforbindelse.

Om PicoScope Vis versjonsnummer for PicoScope-programvaren og eventuelle
oscilloskop som er tilkoblet.
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6.7 Menyen Bilbransjen (bare i PicoScope Automotive)
Sted: Menylinjen > Bilbransjen 

Formål: Gir tilgang til en database med forhåndsinnstilte tester

Merk:
Dette er et eksempel fra versjon R6.6.43.4
av programvaren. Menyens innhold endres
ofte, etter hvert som nye tester legges til i
vårt bibliotek.

1. Velg en forhåndsinnstilt test.

2. PicoScope åpner en informasjonsside som forklarer hvordan du kobler til
oscilloskopet, kjører testen og tolker resultatene. (Enkelte tester har ikke en
informasjonsside).

3. PicoScope viser en eksempelkurve.

4. PicoScope konfigurerer seg selv med nødvendige innstillinger. I de fleste tilfeller
trenger du bare å trykke på mellomromstasten for å starte testen.



PicoScope 6 brukerveiledning 105

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett. psw.nb r41

6.8 Dialogboksen Koble til enhet
Sted: Fil > Koble til enhet

eller plugg inn en ny enhet

Formål: Når PicoScope finner mer enn én tilgjengelig oscilloskopenhet kan du
velge hvilken du vil bruke i denne dialogboksen

Se «Slik bytter du til en annen enhet» hvis du vil bytte til en annen oscilloskopenhet
senere.

Fremgangsmåte

Vent til en liste over enheter vises. Dette kan ta noen sekunder.
Velg en enhet og klikk på OK.
PicoScope åpner en områdevisning for den valgte oscilloskopenheten.
Bruk verktøylinjene til å sette opp enheten og områdevisningen til å vise signalene.

Demonstrasjonsmodus

Hvis du starter PicoScope uten at en enhet er tilkoblet, vises dialogboksen Koble til
enhet automatisk med en «Demo»-enhet (demonstrasjon) som alternativ. Dette er
en virtuell enhet som du kan bruke til å eksperimentere med funksjonene i PicoScope.
Hvis du velger enheten Demo og klikker på OK legger PicoScope til en
Demosignalgenerator-knapp på verktøylinjen. Bruk denne knappen til å konfigurere
testsignalene fra Demo-enheten.
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6.9 Konvertere filer i Windows Utforsker
Du kan konvertere PicoScope-datafiler til andre formater til bruk i andre programmer,
eller til andre former for data til bruk med PicoScope.

Den enkleste måten å konvertere på er via hurtigmenyen i Windows Utforsker.
Hurtigmenyen er menyen som vises når du høyreklikker med musen eller aktiverer
den med «meny»-knappen på et Windows-tastatur. Når du installerer PicoScope
legges oppføringen «Konverter» til i hurtigmenyen slik at du kan konvertere
PicoScope-datafiler.

PicoScope-hurtigmenyen i Windows Utforsker

Konvertere til PicoScope 6.2.4-format

Eksempelet over viser fire eksisterende PicoScope-datafiler, som vises med
standardikonet for PicoScope. PicoScope 6.2.4 lanserte en ny funksjon som gjør at
PicoScope-datafiler vises som kurver i stedet for ikoner. Hvis du vil aktivere denne
funksjonen for gamle datafiler må du konvertere dem til det nye formatet via
hurtigmenyen i Windows Utforsker.

Hvis PicoScope kjører må du lukke det.

Høyreklikk på en PicoScope-datafil i Windows Utforsker.

Velg Konverter > Alle kurver > .psdata. Et PicoScope-ikon  vises i
systemstatusfeltet i Windows mens konverteringen pågår.

PicoScope ber deg om å bekrefte at du vil overskrive .psdata-filen med en ny
versjon. Klikk på Ja.

Vent til Windows Utforsker har oppdatert visningen.

Gjenta for alle .psdata-filer.
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.psdata-filene vil nå vises som på dette bildet:

Konvertere til andre formater

For alle disse konverteringene kan du velge enten «Alle kurver» eller «Gjeldende
kurve». En .psdata-fil kan inneholde enten én kurve eller hele innholdet i
kurvebufferen, som kan inneholde flere kurver fra utløserhendelser etter hverandre.
Hvis .psdata-filen inneholder flere enn én kurve kan du velge å konvertere alle
sammen eller bare den som ble vist sist i PicoScope.

Høyreklikk på en PicoScope-datafil.

Hvis du vil konvertere alle kurver i filen velger du Konverter > Alle kurver eller

Konverter > Gjeldende kurve og så filformatet du ønsker. Et PicoScope-ikon 
vises i systemstatusfeltet i Windows mens konverteringen pågår.

Komplekse handlinger

For mer kompliserte handlinger, som å konvertere alle filer i en mappe, kan du kjøre
PicoScope i et kommandovindu (se Kommandolinjesyntaks).
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7 Verktøylinjer og knapper
En verktøylinje er en samling knapper og kontroller med tilknyttede funksjoner.
PicoScope 6 inneholder følgende verktøylinjer:

Verktøylinjen for buffernavigering
Verktøylinjen for kanaloppsett
Verktøylinjen Målinger
Verktøylinjen for oppsett av registrering
Start/stopp-verktøylinjen
Utløserverktøylinjen
Verktøylinjen for zoom og rulling
Signalgeneratorknapp

7.1 Verktøylinjen Kanaler
Verktøylinjen Kanaler styrer innstillingene for hver vertikale inngangs kanal.
Skjermavbildningen under viser verktøylinjen for en oscilloskopenhet med to kanaler,
men forskjellige oscilloskopenheter kan ha forskjellige antall kanaler. (Se også PicoLog
1216-verktøylinjen som brukes til PicoLog 1000-serien).

Hver kanal har sitt eget sett knapper:

Knappen Kanalalternativer. Åpner menyen Kanalalternativer,
som inneholder alternativer for sonder, forbedring av oppløsning,
skalering og filtrering.

Verdispennkontroll. Setter opp oscilloskopenheten slik at den
registrerer signaler innenfor det angitte verdispennet. Listen over
alternativer avhenger av valgt oscilloskopenhet og sonde. Et rødt

varselsymbol –  – vises hvis inngangssignalet overskrider det
valgte verdispennet. Hvis du velger Automatisk justerer
PicoScope den vertikale skaleringen kontinuerlig slik at kurvens
høyde fyller så mye av visningen som mulig.

Koblingskontroll. Setter opp inngangskretsene.
Vekselstrøm: Avviser frekvenser under ca. 1 Hz.
Likestrøm: Godtar alle frekvenser fra likestrøm til oscilloskopets
maksimale båndbredde.
50W DC: Lavimpedansalternativ (se tabellen Enhetsfunksjoner).
Akselerometer: Slår på gjeldende kildeutgang for IEPE-aktiverte
oscilloskop, som PicoScope 4224 IEPE. Brukerhåndboken for
oscilloskopet inneholder informasjon om IEPE-kanalspesifikasjoner.
Frekvens: Aktiver den innebygde frekvenstelleren, om
tilgjengelig. Bare én kanal av gangen kan drives i denne modusen.
Du finner informasjon om tilgjengelighet i tabellen
Enhetsfunksjoner.

Digitale inndata-knapp (bare for MSO-er).



PicoScope 6 brukerveiledning 109

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett. psw.nb r41

7.1.1 Menyen Kanalalternativer

Menyen Kanalalternativer vises når du klikker på knappen Kanalalternativer (for

eksempel: ) på verktøylinjen Kanaler.

Sondeliste. Angir sonden som er i bruk for
øyeblikket og lar deg velge en annen. Bruk den til å
fortelle PicoScope hvilken type sonde som er
tilkoblet en kanal. Som standard antas det sonden
er x1, som betyr at et signal på 1 volt ved sondens
inngang vil vises som 1 volt på visningen.

Utvid sondelisten. Klikk på denne for å velge fra
en liste over sonder.

Åpne dialogboksen Egendefinerte sonder. I
dialogboksen Egendefinerte sonder kan du redigere
ditt bibliotek med egendefinerte sonder.

Forbedring av oppløsning. Lar deg øke
oscilloskopenhetens effektive oppløsning med 
Forbedring av oppløsning. Tallet i dette feltet er en
målverdi som programvaren vil prøve å bruke når
det er mulig.

Akseskalering. Dette er kontrollene for
akseskalering. Med disse kan du stille inn skalering
og forskyvning for hver vertikale akse individuelt.
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Analoge alternativer. Alternativer som kan brukes
i oscilloskopets inndatamaskinvare, hvis
oscilloskopmaskinvaren støtter dem.

Forskyvning: En forskyvningsspenning som legges
til den analoge inngangen før digitalisering. Du
finner informasjon om tilgjengelighet i tabellen
Enhetsfunksjoner.

Båndbreddegrense: Et analogt filter med fastsatt
frekvens og én pol. Dette kan være nyttig for at
støy og harmonics som ellers ville forårsake
aliasing, skal avvises. Du finner informasjon om
tilgjengelighet i tabellen Enhetsfunksjoner.

Lavpassfiltrering. Et uavhengig digitalt
lavpassfilter for hver inngangskanal med
programmerbar avskjæringsfrekvens. Dette kan
være nyttig for å fjerne støy fra signalet og få mer
nøyaktige målinger. Du finner informasjon om
tilgjengelighet i tabellen Enhetsfunksjoner.

Ingen forskyvning. Fjerner eventuell forskyvning
digitalt fra inngangskanalen. Før du gjør dette må
du fjerne alle inngangssignaler fra den valgte
kanalen og kortslutte inngangen. Klikk på Ingen for
å starte justeringen. Klikk på Fjern for å
gjenopprette inngangsdataene til den ukorrigerte
tilstanden.

7.1.1.1 Forbedring av oppløsning

Forbedring av oppløsning er en teknikk som øker den effektive vertikale
oppløsningen for oscilloskopet på bekostning av høyfrekvensdetaljer. Hvis du velger
Forbedring av oppløsning vil ikke oscilloskopets prøvehyppighet endres, men i enkelte
driftsmoduser kan det være at PicoScope reduserer antallet prøver som er tilgjengelige
for å oppretteholde ytelsen i visningen.

For at denne teknikken skal fungere må signalet inneholde svært lite gauss-støy, men
for mange praktiske bruksområder leveres dette generelt av selve oscilloskopet og
støyen som finnes i normale signaler.

Funksjonen for forbedring av oppløsning bruker et flatt glidende gjennomsnitt-filter.
Dette fungerer som et lavpassfilter med gode trinnresponsegenskaper og veldig
langsom avrulling fra pass-bånd til stopp-bånd.

Man vil se enkelte bivirkninger ved bruk av forbedring av oppløsning. Disse er normale
og kan motvirkes ved å redusere mengden forbedring man bruker, øke antallet prøver
som tas eller endre tidsbasen. Prøv og feil-metoden er vanligvis den beste måten å
finne optimal forbedring av oppløsning for ditt bruksområde på. Bivirkningene kan
være:

Bredere og flatere impulser (tagger)
Vertikale kanter (som kantene i firkantede kurver) gjøres om til skråkanter med
rette linjer
Invertering av signalet (av og til ser det ut som om utløserpunktet er på feil kant)
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En flat linje (når det ikke er nok prøver i kurven)

Fremgangsmåte

Klikk på knappen Kanalalternativer  på Verktøylinjen for kanaloppsett.
Bruk kontrollen Forbedring av oppløsning i menyen Avanserte alternativer til
å velge effektivt antall biter, som kan være likt eller større enn oscilloskopenhetens 
vertikale oppløsning.

Kvantifisering av Forbedring av oppløsning

Tabellen under viser størrelsen på glidende gjennomsnitt-filteret for hver innstilling for
forbedring av oppløsning. Et større filter krever høyere prøvetakingshastighet for å
vise et gitt signal uten betydelige bivirkninger (som forklart over).

Forbedring av
oppløsning

e (biter)

Antall verdier
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

Eksempel: Oscilloskopet du bruker er et PicoScope 5204 (oppløsning: 8 biter). Du har
valgt effektiv oppløsning på 9,5 biter. Forbedring av oppløsning er derfor:

e = 9,5 – 8,0 = 1,5 biter.

Tabellen viser at dette oppnås ved bruk av et glidende gjennomsnitt på:

n = 8 prøver.

Dette tallet gir en veiledning angående hva slags filtreringseffekt forbedringen av
oppløsningen vil ha på signalet. Den beste metoden for å se den reelle
lavpassfiltereffekten er å legge til en spektervisning og se på fasongen på støyteppet
(prøv å dra Y-aksen oppover slik at du kan se støyen tydeligere).

Relaterte emner

Se Maskninvareoppløsning (gjelder bare for oscilloskop med fleksibel oppløsning).
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7.1.1.2 Akseskaleringskontroller

Akseskaleringskontrollene er kontrollfelter der du kan endre skalering og
forskyvning for hver vertikale akse individuelt. Hvis aksen tilhører en referansekurve
kan du også justere forsinkelsen i forhold til sanntidskurvene.

Kontroller for en
sanntidskurve

Kontroller for en
referansekurve

Det finnes to måter å åpne akseskaleringskontrollen på:

For alle kanaler som vises i en visning: Klikk på den fargede skaleringsknappen
( ) under den vertikale aksen
For alle inngangskanaler: Klikk på knappen Kanalternativer på verktøylinjen
Kanaler

Skaleringskontroll. Øk hvis du vil forstørre kurven, minsk hvis du vil
gjøre den mindre. Den vertikale aksen omskaleres i henhold til
innstillingen slik at du alltid kan lese riktig spenning fra aksen. Klikk på

tilbakestill-knappen ( ) hvis du vil gå tilbake til skalering på 1,0.
Skaleringsknappen viser alltid valgt skalering.

Forskyvningskontroll. Øk hvis du vil flytte kurven oppover i
visningen, minsk hvis du vil flytte den nedover. Den vertikale aksen
flyttes i henhold til innstillingen slik at du alltid kan lese riktig spenning
fra aksen. Justering av denne kontrollen gir samme virkning som å

klikke og dra den vertikale aksen. Klikk på tilbakestill-knappen ( ) hvis
du vil gå tilbake til forskyvning 0,00%.

Forsinkelseskontroll (bare for referansekurver). Øk for å flytte
kurven mot venstre i forhold til timing-referansepunktet, minsk for å

flytte den mot høyre. Klikk på tilbakestill-knappen ( ) hvis du vil gå
tilbake til forsinkelse på 0 s. 

Plasseringen av timing-referansepunktet avhenger av hvilken 
utløsermodus PicoScope befinner seg i. Hvis utløsermodus er Ingen
måles forsinkelsen i forhold til venstre kant av visningen. I alle andre
utløsermoduser måles forsinkelsen i forhold til utløser markøren. 

Send til baksiden. Tegner kanalen bak alle andre. Bruk denne hvis
kanalen sperrer for visningen av en annen kanal som er av interesse.

Ta med til fronten. Tegner kanalen foran alle andre. Bruk hvis kanalen
er skjult bak en annen.
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7.1.1.3 Lavpassfiltrering

Funksjonen lavpassfiltrering kan avvise høye frekvenser fra en valgt inngangskanal.
Du finner filtreringskontrollen i dialogboksen Kanalalternativer, som du åpner ved

å klikke på knappen Kanalalternativer ( ) for den aktuelle kanalen på
verktøylinjen Kanaler. Kontrollen styrer avskjæringsfrekvensen for filteret, som må
være lavere enn halvparten av prøvetakingsfrekvensen som vises på 
Egenskapsarket.

Du finner informasjon om tilgjengelighet i tabellen Enhetsfunksjoner.

Lavpassfiltrering er nyttig for å avvise støy. Den delte skjermavbildningen nedenfor
viser virkningen av å bruke et lavpassfilter på 1 kHz på et signal med mye støy.
Signalets underliggende form beholdes, men høyfrekvensstøyen fjernes:

Venstre: før lavpassfiltrering. Høyre: etter lavpassfiltrering på 1 kHz.
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Filteropplysninger

Lavpassfiltreringsalgoritmen velges i henhold til ratioen for valgt avskjæringsfrekvens 
(fC) til prøvetakingsfrekvensen (fS), som følger:

fC ÷ fS Filtertype Beskrivelse

0,0 til 0,1. Glidende
gjennomsnitt

Et glidende gjennomsnitt-filter brukes for lave
avskjæringsfrekvenser. Filterets lengde justeres for
å oppnå den valgte avskjæringsfrekvensen, som er
definert som første minimum i frekvensresponsen.
Det finnes betydelig signallekkasje over
avskjæringsfrekvensen. Dette filteret endrer en
vertikal kant til en lineær skråkant.

0,1 til < 0,5. FIR Et finitt impulsrespons-filter brukes til middels og
høye avskjæringsfrekvenser. Dette har en monoton
avrulling over avskjæringsfrekvensen og har derfor
mindre lekkasje enn glidende gjennomsnitt-filteret.

Du kan tvinge PicoScope til å bruke filteret du ønsker ved å justere kontrollen Antall
prøver på verktøylinjen for oppsett av registrering slik at forholdet fC/fS faller

innenfor ett av de to områdene i tabellen. Som tabellen viser må
avskjæringsfrekvensen være lavere enn halve prøvetakingsfrekvensen.
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7.1.2 Digitale inndata-knapp

Sted: Verktøylinjen Kanaler (bare for MSO-er)

Formål:
Styrer innstillingene for digitale inndata fra et oscilloskop med
blandingssignal (MSO)

Digital på/av. Slår den digitale visningen på eller av. Hvis digitale inndata
er aktivert i dialogboksen Digitalt oppsett, forblir de aktive selv når de
ikke vises.
Digitalt oppsett. Åpner dialogboksen Digitalt oppsett for kanalvalg og
alternativer.

7.1.2.1 Dialogboksen Digitalt oppsett

Sted: MSO-knappen

Formål: Styrer digitale inndata fra et oscilloskop med blandingssignal (MSO)
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Sett terskler

Velg den digitale terskelspenningen fra rullegardinlisten eller velg terskelen 
Egendefinert og still inn spenningen du ønsker med nummerkontrollen. De
forhåndsinnstilte tersklene er:

TTL:
CMOS:
ECL:
PECL:
LVPECL:
LVCMOS 1.5 V:
LVCMOS 1.8 V:
LVCMOS 2.5 V:
LVCMOS 3.3 V:
LVDS:
0 V differensial:

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

Hver port har sin egen
uavhengige terskel. Port 0
inneholder kanalene
D7...D0 og Port 1
inneholder kanalene
D15...D8.

Tilgjengelige kanaler

Denne delen inneholder en liste over de tilgjengelige digitale inngangskanalene. De
vises ikke hvis du ikke legger dem til under Kanaler og grupper som skal vises i
dialogboksen. Klikk og dra individuelle kanaler til Kanaler og grupper som skal
vises eller velg et utvalg kanaler og dra dem samtidig, eller dobbeltklikk på en kanal
for å legge den til direkte.

Kanaler og grupper som skal vises

Denne delen inneholder en liste over de digitale kanalene som er valgt for visning.
Eventuelle kanalgrupper som du har definert vil også stå oppført her

angir en digital kanal.

angir en gruppe digitale kanaler. Som standard plasseres kanaler som er lagt
til i en gruppe med den mest betydningsfulle biten øverst på listen.

Du kan gi en kanal eller en gruppe nytt navn ved å klikke på navnet og skrive. Du kan
utføre andre handlinger ved å høyreklikke på kanalen eller gruppen, så vises en
handlingsmeny:

Aktiver: Vis kanalen. Alle kanaler på listen er aktivert som
standard.

Deaktiver: Skjul kanalen fra visning.
Inverter: Reverser kanalens polaritet. Nyttig for aktiv-lave signaler.
Gi nytt navn: Skriv inn et nytt navn på kanalen.
Snu kanalrekkefølge: (Bare for grupper) Reverser kanalenes rekkefølge i

gruppen.
Fjern: Fjern kanalen fra listen.
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7.2 Verktøylinjen Kanaler i PicoLog 1000-serien
Verktøylinjen Kanaler styrer innstillingene for hver vertikale inngangs kanal.
Verktøylinjen ser annerledes ut for dataloggere i PicoLog 1000-serien enn for
PicoScope-oscilloskoper (se verktøylinjen Kanaler for standardversjonen). 

Kanalkontroll. Denne kontrollen inneholder to knapper i en rektangel.
Klikk på den lille trekanten til venstre for å åpne dialogboksen
Kanalalternativer, som inneholder alternativer for sonder, forbedring av
oppløsning, skalering og filtrering. Klikk på kanalnavnet for å slå kanalen på
eller av.

Digitale utdata-knapp. For styring av de to eller fire digitale utgangene
fra enheten i PicoLog 1000-serien. Åpner dialogboksen Digitale utdata.
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7.2.1 Digitale utdata-kontrollen for PicoLog 1000-serien

Sted:
Digitale utdata-knappen  på verktøylinjen Kanaler

Formål: Styrer dataloggerens innebygde signalgenerator

Dialogboksen Digitale utdata for
PicoLog 1216

Kontrollene som er tilgjengelige avhenger av hvilken modell dataloggeren din er.

PWM-utgang

PWM. PWM-utgangen på enkelte enheter kan stilles inn slik at
den genererer en pulsbreddemodulert kurve. Dette er et
logikksignal som slås av og på med en bestemt periode og
arbeidssyklus. Gjennomsnittsverdien av signalet er proporsjonal
med arbeidssyklusen, så det kan behandles av et eksternt
lavpassfilter for å produsere et signal som er proporsjonalt med
arbeidssyklusen.

Av: Deaktiver PWM-utgangen.
PWM: Aktiver PWM-utgangen med den angitte
kontrollerbare Perioden og Arbeidssyklusen.

Periode. Velg varigheten til én syklus for PWM-utgangen. 

Arbeidssyklus. Prosentandelen av PMW-signalperioden som
signalet tilbringer på logikk høy-nivået. For eksempel: Hvis
perioden er 1 ms og arbeidssyklusen er 25% vil signalet tilbringe
25% av 1 ms = 250 ms i hver syklus på logikk høy-nivået og de
gjenstående 750 ms på logikk lav-nivået. Spenningene for logikk
høy- og lav-nivåer er angitt i brukerhåndboken til dataloggeren,
men er vanligvis 0 volt (lav) og 3,3 volt (høy). Med tallene fra
eksempelet vårt blir gjennomsnittsverdien av PWM-utdataene
25% x 3,3 volt = 0,825 volt.

Digitale utdata PicoLog PC-dataloggere har én eller flere digitale utganger som
kan drive svakstrømsbelastninger.

Hver utgang kan stilles til høyt eller lavt logikk-nivå ved å flytte
på glidebryteren.
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7.3 Verktøylinjen Kanaler for USB DrDAQ
Verktøylinjen Kanaler for USB DrDAQ styrer innstillingene for hver inngangs- og
utgangs kanal:

Lydkurvesensor-kontroll. Den lille pilen stiller inn alternativer for
lydkurveinndataene (målt i ukalibrerte amplitudenheter) via den innebygde
mikrofonen. Klikk på kanalnavnet for å slå kanalen på eller av.

Lydnivåsensor-kontroll. Den lille pilen stiller inn alternativer for
lydnivåinndataene (målt i desibel) via den innebygde mikrofonen. Klikk på
kanalnavnet for å slå kanalen på eller av.

Oscilloskopinngangskontroll. Den lille pilen stiller inn alternativer for
oscilloskopinngangen (BNC-inngangen merket Scope), med alternativer for
sonder og skalering. Klikk på kanalnavnet for å slå kanalen på eller av.

Resistansinngangskontroll. Den lille pilen stiller inn alternativer for 0 til
1 MW resistansmålerinngangen på skruerekkeklemmen. Klikk på
kanalnavnet for å slå kanalen på eller av.

pH-inngangskontroll. Denne lille pilen stiller inn alternativer for pH- og
ORP- (oksiderings/reduksjonspotensiale) målingsinndataene. Klikk på
kanalnavnet for å slå kanalen på eller av.

Temperatursensorkontroll. Den lille pilen stiller inn alternativer for den
innebygde temperatursensoren. Klikk på kanalnavnet for å slå kanalen på
eller av.

Lyssensorkontroll. Den lille pilen stiller inn alternativer for den innebygde
lysnivåsensoren. Klikk på kanalnavnet for å slå kanalen på eller av.

Eksterne sensorkontroller. De små pilene stiller inn alternativer for
eksterne sensorinnganger 1 til 3. Klikk på kanalnavnet for å slå kanalen på
eller av.

Signalgeneratorknapp. Åpner dialogboksen Signalgenerator, der du
kan stille inn egenskapene for signalgeneratorutdata.

RGB LED-knapp. Åpner dialogboksen RGB LED-kontroll, der du kan
stille inn fargen på den innebygde LED-lampen.

Digitale utdata-knapp. Åpner dialogboksen Digitale utdata, der du kan
styre tilstandene for de fire digitale utgangene.
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7.3.1 RGB LED-kontroll for USB DrDAQ

Sted: Verktøylinjen Kanaler for USB DrDAQ > RGB LED-knapp: 

Formål:
Lar deg stille inn fargen på den innebygde LED-lampen til en hvilken
som helst av 16,7 millioner farger

Aktiver LED-kontroll: Merket av i ruten: Du kan stille inn den innebygde RGB
LED-lampen til en hvilken som helst farge

Ikke merket av i ruten: LED-lampen har den normale
funksjonen der den blinker for å angi dataregistrering på
inngangskanalene

Andre kontroller: Eksperimenter med disse for å finne ut hva de gjør!
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7.3.2 Digitale utdata-kontroll for USB DrDAQ

Sted:
Verktøylinjen Kanaler for USB DrDAQ > Digitale utdata-knappen:

Formål: Lar deg stille inn egenskapene for de fire digitale utgangene på
skruerekkeklemmen.

Hver utgang har sitt eget sett med kontroller:

PWM/ut-kontroll: Still til Ut: Du kan stille utgangen til enten fastsatt logikk lav
(nær 0 V) eller en fastsatt logikk høy (nær 3,3 V)

Still til PWM: Utdataene er en kurve med to nivåer (som
bytter mellom 0 V og 3,3 V) med variabel Arbeidssyklus og
Periode. Signalet kan filtreres slik at det produserer et
likestrømsnivå som er proporsjonalt med arbeidssyklusen.

Periode: Tidsrommet mellom etterfølgende pulser på utgangen.

Arbeidssyklus: Prosentandelen av Perioden som utdataene er høye i.
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7.4 Verktøylinjen for oppsett av registrering
Verktøylinjen for oppsett av registrering styrer tids- og frekvensrelaterte
innstillinger for oscilloskopet.

Områdemodus

I områdemodus ser verktøylinjen slik ut:

(Se under for andre versjoner av verktøylinjen i spektermodus og
vedvarenhetsmodus).

Områdemodus. Setter opp PicoScope slik at det fungerer som et
oscilloskop. Bruk knappen Automatisk oppsett til å optimalisere
innstillingene. Hvis du ønsker det kan du legge til en sekundær 
spektervisning fra hurtigmenyen (ved å høyreklikke på
områdevisningen).

Vedvarenhetsmodus. Slår vedvarenhetsmodus på og av. Denne
modusen lar gamle spor bli på skjermen i falmede farger mens nye
spor tegnes oppå dem i klarere farger. Bruken av farger styres i 
dialogboksen Vedvarenhetsalternativer. PicoScope vil huske
eventuelle visninger som har vært åpne, så du kan gå tilbake til dem
ved å klikke på knappen Vedvarenhetsmodus på nytt.

Spektermodus. Setter opp PicoScope slik at det fungerer som et
spekteranalyseverktøy. Bruk knappen Automatisk oppsett til å
optimalisere innstillingene. Hvis du ønsker det kan du legge til en
sekundær områdevisning fra hurtigmenyen (ved å høyreklikke på
områdevisningen).

Automatisk oppsett. Søker etter et signal på en av de aktiverte
inngangskanalene og setter så opp tidsbase og signalspenn slik at
signalet vises korrekt.

Hjem. Gjenoppretter standardinnstillingene for PicoScope. Tilsvarer
kommandoen Fil > Oppstartsinnstillinger > Laste
oppstartsinnstillinger.

Tidsbasekontroll. Stiller inn tidsrommet én del av den horisontale
aksen representerer når horisontal zoomkontroll er stilt til x1.
Hvilke tidsbaser som er tilgjengelige avhenger av typen 
oscilloskopenhet du bruker.

Hvis du velger en tidsbase på 200 ms/div eller langsommere, vil
PicoScope bytte til en annen modus for dataoverføring. De interne
detaljene ordnes av PicoScope, men langsom modus begrenser
prøvetakingsfrekvensen til maksimalt 1 million prøver per sekund.

Du kan endre denne kontrollen slik at total tid over områdevisningen
vises i stedet for tid per del. Dette gjør du via kontrollen Enheter
for innsamlingstid på siden Generelt i dialogboksen Preferanser.

Horisontal zoom-kontroll. Zoomer visningen, bare i horisontal

retning, så mye som angitt. Klikk på knappene  og  for å justere

zoomefaktoren, eller på knappen  hvis du vil tilbakestille.
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Antall prøver-kontroll. Stiller inn maksimalt antall prøver som skal
registreres for hver kanal. Hvis antallet er større enn antallet piksler
i områdevisningen kan du zoome inn hvis du vil se flere detaljer. Det
faktiske antallet prøver som registreres vises på Egenskapsarket.
Dette kan være ulikt antallet du har stilt inn her, avhengig av
hvilken tidsbase som er valgt og hvilken oscilloskopenhet som
brukes. Hvis du vil registrere én kurve som opptar hele bufferminnet
må du først stille kontrollen Utløsermodus til Enkel.

Maskinvareoppløsning (gjelder bare for oscilloskop med fleksibel
oppløsning). Stiller inn antall maskinvarebiter som brukes til
prøvetaking. Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av
antallet kanaler som er aktivert og valgt prøvetakingsfrekvens. 
Automatisk oppløsning velger den høyeste oppløsningen som er
kompatibel med prøvetakingsfrekvensen og registreringsstørrelsen
som er valgt. Oppløsningen kan høynes ytterligere ved hjelp av
programvarefiltrering, se forbedring av oppløsning.

Spektermodus

I spektermodus ser verktøylinjen for oppsett av registrering slik ut:

Spekterområdekontroll. Stiller inn frekvensområdet for den
horisontale aksen til spekteranalyseverktøyet når horisontal
zoomkontroll er stilt til x1.

Spekteralternativer. Vises hvis en spektervisning er åpen, uansett
om områdemodus eller spektermodus er valgt. Knappen åpner
dialogboksen Spekteralternativer.

Vedvarenhetsmodus

I vedvarenhetsmodus ser verktøylinjen for oppsett av registrering slik ut:

Vedvarenhetsalternativer. Åpner dialogboksen
Vedvarenhetsalternativer, som styrer diverse parametere som
påvirker hvordan PicoScope viser gamle og nye data i
vedvarenhetsmodus.
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7.4.1 Dialogboksen Spekteralternativer

Denne dialogboksen vises når du klikker på knappen Spekteralternativer på
verktøylinjen for oppsett av registrering. Den er bare tilgjengelig når en
spektervisning er åpen. Den inneholder kontroller som styrer hvordan PicoScope
konverterer kildekurven i gjeldende områdevisning til en spektervisning.

Spekter-
beholdere

Antallet frekvensbeholdere spekteret er inndelt i. Denne
kontrollen stiller inn maksimalt antall spekterbeholdere. Om
programvaren kan vise så mange avhenger av andre
innstillinger. Hovedbegrensningen er at antallet beholdere ikke
kan være mye større enn halvparten av antallet prøver i
kildekurven.

Hvis kildekurven inneholder færre prøver enn det som kreves
(altså færre enn dobbelt så mange som antallet
frekvensbeholdere), fyller PicoScope kurven ut med nuller opp til
neste andrepotens. For eksempel: Hvis områdevisningen
inneholder 10 000 prøver og du stiller inn Spekterbeholdere til
16384, vil PicoScope fylle ut kurven med nuller til 16 384 prøver,
som er den nærmeste andrepotensen over 10 000. Programmet
bruker så disse 16 384 prøvene til å tilby 8 192
frekvensbeholdere, ikke de 16 384 som ble bedt om.

Hvis kildekurven inneholder flere prøver enn det som kreves,
bruker PicoScope så mange prøver som nødvendig og begynner
fra starten på kurvebufferen. For eksempel: Hvis kildekurven
inneholder 100 000 prøver og du ber om 106 384
frekvensbeholdere, trenger PicoScope bare 2 x 16 384 = 32 768
prøver fra kurvebufferen og ignorerer resten. Hvor mye data som
faktisk brukes vises som innstillingen Tidsport på
Egenskapsarket.

Vindus-
funksjon

Lar deg velge en av standardvindusfunksjonene for å redusere
virkningen av å bruke en tidsbegrenset kurve. Se 
Vindusfunksjoner.

Visnings-
modus

Du kan velge Størrelse, Gjennomsnitt eller Hold spissverdi.

Størrelse: Spektervisningen viser frekvensspekteret til den siste
kurven som ble registrert, enten i sanntid eller lagret i 
kurvebufferen.
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Gjennomsnitt: Spektervisningen viser et rullende gjennomsnitt
av spektre, beregnet fra alle kurver i kurvebufferen. Dette gjør at
støyen som er synlig i spektervisningen, reduseres. Du kan
tømme de gjennomsnittsberegnede dataene ved å klikke på 
Stopp og så på Start, eller ved å bytte fra Gjennomsnitt-
modus til Størrelse-modus.

Hold spissverdi: Spektervisningen viser et rullende maksimum
av spektre, beregnet fra alle kurver i bufferen. I denne modusen
vil amplitude for alle frekvensbånd i spektervisningen enten
forbli lik eller øke, men aldri minke, med tiden. Du kan tømme
hold spissverdi-dataene ved å klikke på Stopp og så på Start,
eller ved å bytte fra Hold spissverdi-modus til Størrelse-
modus.

Merk: Når du bytter til Gjennomsnitt- eller Hold spissverdi-
modus, kan det oppstå en merkbar forsinkelse mens PicoScope
behandler alt innholdet i kurvebufferen, som kan inneholde
mange kurver, for å opprette første visning. Hvis dette skjer
vises en fremdriftsindikator nederst i vinduet som viser at
PicoScope er opptatt:

Skalering Angir merking og skalering av den vertikale aksen (signalaksen).
Dette kan være en av følgende:

Lineær:
Den vertikale aksen skaleres i volt.

Logaritmisk:
Den vertikale aksen skaleres i desibel i henhold til nivået som
velges under i kontrollen Logaritmeenhet.

dBV: Referansenivået er 1 volt.

dBu: Referansenivået er 1 milliwatt med belastningsresistans
på 600 ohm. Dette tilsvarer spenning på ca. 775 mV.

dBm: Referansenivået er én milliwatt inn i angitt
belastningsimpedans. Du kan angi belastningsimpedans i
feltet under kontrollen Logaritmeenhet.

Vilkårlig dB: Referansenivået er en vilkårlig spenning som
du kan angi i feltet under kontrollen Logaritmeenhet.
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7.4.2 Dialogboksen Vedvarenhetsalternativer

Denne dialogboksen vises når du klikker på knappen Vedvarenhetsalternativer 
 på verktøylinjen for oppsett av registrering. Den er bare tilgjengelig når
vedvarenhetsmodus er valgt. Den styrer fargene og falmealgoritmen som brukes til å
skille nye eller hyppige data fra gamle eller sjeldnere data i vedvarenhetsvisningen.

Modus Digital farge. Denne modusen bruker et utvalg farger til å
angi hyppigheten for kurvedata. Rød brukes for de hyppigste
dataene, sjeldnere data er gule, og de sjeldneste blå.

Analog intensitet. Denne modusen bruker fargeintensitet til
å vise alderen på kurvedata. De nyeste dataene tegnes med
full intensitet i den valgte fargen for den aktuelle kanalen.
Eldre data vises i lysere nyanser av samme farge.

Avansert. Denne modusen åpner delen Egendefinert
nederst i dialogboksen, der du kan egendefinere visningen for
vedvarenhetsmodus.

Reduksjonstid Hvor lang tid (i millisekunder) det tar for kurvedata å falme
fra maksimal intensitet til minimal intensitet, eller fra rødt til
blått. Jo lenger reduksjonstiden er, jo lengre blir de gamle
kurvene på skjermen.

Metning Intensiteten eller fargen nye kurver tegnes med.

Reduksjonsintensitet Intensiteten eller fargen de eldste kurvene falmer til når
reduksjonstiden utløper. Hvis reduksjonsintensiteten er null
vil eldre kurver bli slettet helt fra visningen etter
reduksjonstiden. For andre reduksjonsintesitetsverdier enn
null vil gamle kurver forbli på visningen med samme
intensitet med mindre de blir overskrevet av nye.

Alternativer under Egendefinert
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Linjetegning Typen linje som tegnes mellom prøver som tilgrenser
hverandre i tid.
Fosforemulering. Tegner en linje mellom hvert par
prøvepunktet. Linjens intensitet varierer omvendt
proporsjonalt med stigehastigheten.
Konstant tetthet. Tegner en ensfarget linje mellom hvert
par prøvepunkter.
Spre. Tegner prøvepunkter som punkter uten
forbindelseslinjer.

Fargevalg Fosfor. Bruker én farge for hver kanal, med varierende
intensitet.
Farge. Bruker en farge fra rødt til blått til å vise hver kurves
alder.

Bakgrunn Svart. Overstyrer dialogboksen Fargepreferanser. Dette
er standardverdien.

Hvit. Overstyrer dialogboksen Fargepreferanser.

Brukerpreferanse. Stiller inn bakgrunnsfargen til fargen
som er valgt på siden Farger i dialogboksen Preferanser.

Datahold Dette alternativet er bare tilgjengelig når 
Vedvarenhetsmodus (se under) er stilt til
Tidstilbakegang.

Tidsavbrudd ved tilbakegang. Gamle kurver falmer til de
når Reduksjonsintensitet og så forsvinner de.
Uavbrutt. Gamle kurver falmer til de når
Reduksjonsintensitet, og så blir de der for alltid med
mindre de overskrives av nye kurver.

Vedvarenhetsmodus Frekvens. Punkter på skjermen tegnes med en farge eller
intensitet som avhenger av hvor ofte de treffes av kurver.
Tidstilbakegang. Punkter på skjermen tegnes med full
intensitet når de treffes av en kurve, og får så falme til 
Reduksjonsintensitet. Atferden etter dette avhenger av
innstillingen Datahold (se over).
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7.5 Verktøylinjen Buffernavigering
På verktøylinjen Buffernavigering kan du velge en kurve fra kurvebufferen.

Hva er kurvebufferen?

Avhengig av innstillingene du har valgt kan det hende at PicoScope lagrer flere kurver
enn én i kurvebufferen. Når du klikker på Start-knappen eller endrer en
registreringsinnstilling tømmer PicoScope bufferen og legger så til en ny kurve i den
hver gang oscilloskopenheten registrerer data. Dette fortsetter til bufferen er full eller
du klikker på Stopp-knappen. Du kan begrense antallet kurver i bufferen til et tall
mellom 1 og 10 000 via siden Generelt under Preferanser.

Du kan se gjennom kurvene som er lagret i bufferen med disse knappene:

Første kurve-knappen. Vis kurve 1.

Forrige kurve-knappen. Vis forrige kurve i bufferen.

Kurvenummerindikator. Vis hvilken kurve som vises for øyeblikket og
hvor mange kurver bufferen inneholder. Du kan redigere tallet i feltet og
trykke på Enter, så hopper PicoScope til den angitte kurven.

Neste kurve-knappen. Vis neste kurve i bufferen.

Siste kurve-knapp. Vis siste kurve i bufferen.

Buffernavigeringsknapp. Åpne Buffernavigeringsvinduet for raskt
valg av bufferkurver.
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7.6 Verktøylinjen Målinger
Verktøylinjen Målinger styrer målinger-tabellen. 

Den inneholder følgende knapper:

Legg til måling Legger til en rad i tabellen og åpner deretter 
dialogboksen Legg til måling.

Rediger måling Åpner dialogboksen Rediger måling for målingen som er
valgt for øyeblikket. Du kan også redigere en måling ved
å dobbeltklikke på en rad i målinger-tabellen.

Slett måling Sletter den valgte raden fra målinger-tabellen.

Linjaler Åpner dialogboksen Linjalinnstillinger, der du kan styre
hvordan faselinjaler fungerer.

Du finner vanligvis denne verktøylinjen nederst i programvinduet, men den kan flyttes
til toppen av vinduet via Verktøy > Preferanser > Alternativer > Nederste
verktøylinje øverst.
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7.7 Signalgenerator-knappen
Med Signalgenerator-knappen kan du stille inn oscilloskopenhetens
testsignalgenerator, hvis den har en slik, eller demosignalinnstillingene hvis PicoScope
er i demonstrasjonsmodus.

Hvis oscilloskopet du bruker har en innebygd signalgenerator og du klikker på 
Signalgenerator-knappen, åpnes dialogboksen Signalgenerator.

Hvis PicoScope er i demonstrasjonsmodus og du klikker på Signalgenerator-
knappen, åpnes menyen Demosignaler.

7.7.1 Dialogboksen Signalgenerator (PicoScope-enheter)

Sted:
Signalgenerator-knappen  på verktøylinjen

Formål: Styrer oscilloskopenhetens innebygde signalgenerator 

Ikke alle oscilloskopenheter har en signalgenerator, og de som har en har et
varierende utvalg kontroller i dialogboksen Signalgenerator. Du finner mer detaljert
informasjon i tabellen Enhetsfunksjoner.
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7.7.1.1 Grunnleggende kontroller

Signal På. Merk av i denne ruten for å aktivere signalgeneratoren.

Signaltype. Velg typen signal som skal genereres. Listen over signaltyper avhenger
av oscilloskopenhetens funksjoner.

Importer. Åpner en dialogboks for filvalg som du kan bruke til å importere en vilkårlig
kurve-fil. Filen blir lastet inn i vilkårlig kurve-generatoren og generatoren blir slått på.
Denne knappen er bare tilgjengelig hvis oscilloskopet du bruker har en vilkårlig kurve-
generator.

Vilkårlig. Åpner vinduet Vilkårlig kurve. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis
oscilloskopet du bruker har en vilkårlig kurve-generator.

Startfrekvens. Skriv i dette feltet eller bruk opp- og nedknappene til å velge
frekvens. Hvis oscilloskopenheten har en frekvenssveipgenerator stiller dette feltet inn
startfrekvensen for sveipet.

Amplitude. Kurvens amplitude målt fra topp til topp. For eksempel: Hvis Amplitude
er 1 V og Forskyvning er 0 V, vil utdataene ha et negativt toppunkt på –0,5 V og et
positivt toppunkt på +0,5 V.

Forskyvning. Signalets middelverdi. For eksempel: Når Forskyvning er 0 V, vil en
sinuskurve eller firkantbølge ha like positive og negative toppspenninger.
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7.7.1.2 Sveip-kontroller

Signalgeneratoren genererer vanligvis en fastsatt frekvens innstilt i Startfrekvens-
kontrollen. I sveipemodus genererer den en frekvens som varierer mellom to angitte
grenser.

Aktiv. Merk av i denne ruten for å aktivere sveipemodus. 

Sveip-type. Angir retningen frekvens skal sveipes i.

Stoppfrekvens. I sveipemodus slutter generatoren å øke frekvensen når den når
Stoppfrekvensen.

Frekvensøkning. I sveipemodus øker eller reduserer generatoren frekvensen med
denne mengden for hver Tidsintervall for økning.

Tidsintervall for økning. I sveipemodus øker eller reduserer generatoren frekvensen
med Frekvensøkning hver gang dette intervallet ender.



PicoScope 6 brukerveiledning 133

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett. psw.nb r41

7.7.1.3 Utløserkontroller

Signalgeneratoren kjører vanligvis kontinuerlig. Hvis du aktiverer utløsere venter
signalgeneratoren på en bestemt hendelse før den genererer utdata.

Aktiv. Merk av i denne ruten for å aktivere utløsing av signalgeneratoren.

Utløserkilde. Angir signalet som skal brukes til å utløse signalgeneratoren:
Oscilloskop. Samme utløserbetingelse som utløser oscilloskopet.
Manuell. Knappen Utløs nå.
Ext-inngang. Inngangen merket EXT (hvis den finnes) på oscilloskopenheten.

Type. Betingelsen som må oppfylles av utløsersignalet:
Stigende. Signalgeneratoren begynner å kjøre når utløsersignalet går fra lavt til
høyt.
Fallende. Signalgeneratoren begynner å kjøre når utløsersignalet går fra høyt til
lavt.
Port høy. Signalgeneratoren kjører når utløsersignalet er høyt.
Port lav.Signalgeneratoren kjører når utløsersignalet er høyt.

Sykluser per utløser. Antallet sykluser for den angitte kurven som skal genereres
hver gang generatoren utløses. Hvis utløserens Type er Port høy eller Port lav,
stanser generatoren når portsignalet blir inaktivt, selv hvis det angitte antallet
sykluser ikke har blitt generert.

Terskel. Bare tilgjengelig når Utløserkilde er Ext-inngang. Stiller inn
spenningsnivået som brukes til å skille mellom utløsersignalets høye og lave tilstand.

Manuell utløser. Bare tilgjengelig når Utløserkilde er Manuell. Hvis Type er
Stigende eller Fallende og du trykker på denne knappen, utløser det
signalgeneratoren slik at den produserer det angitte antallet sykluser. Hvis Type er
Port høy High eller Port lav og du trykker på denne knappen, setter det
signalgeneratoren i gang med å generere sykluser for evig, eller stanser den.
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7.7.2 Dialogboksen Signalgenerator (USB DrDAQ)

Sted:
Signalgenerator-knappen  på Verktøylinjen Kanaler for USB
DrDAQ

Formål: Styrer den innebygde signalgeneratoren i USB DrDAQ

Dialogboksen
Signalgenerator for USB

DrDAQ

Grunnleggende kontroller

Signal På. Merk av i denne ruten for å aktivere
signalgeneratoren.

Signaltype. Velg fasongen på kurven som skal genereres.

Vilkårlig. Åpner Vilkårlig kurve-vinduet, der du kan definere
din egen kurvefasong.

Frekvens. Skriv i dette feltet eller bruk opp- og nedknappene til
å velge frekvens for utgangskurven.

Amplitude. Kurvens amplitude målt fra topp til topp. For
eksempel: Hvis Amplitude er 1 V og Forskyvning er 0 V, vil
utdataene ha et negativt toppunkt på –0,5 V og et positivt
toppunkt på +0,5 V.

Forskyvning. Signalets middelverdi. For eksempel: Når
Forskyvning er 0 V, vil en sinuskurve eller firkantbølge ha like
positive og negative toppspenninger.



PicoScope 6 brukerveiledning 135

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett. psw.nb r41

7.7.3 Vilkårlig kurve-filer

Enkelte PC-oscilloskop fra PicoScope har en vilkårlig kurve-generator (AWG), som
aktiveres i dialogboksen Signalgenerator. PicoScope kan programmere AWG-en
med en standardkurve, som en sinus- eller firkantkurve, eller en vilkårlig kurve som
du oppretter eller importerer fra en tekstfil.

En tekstfil til PicoScope 6 er en liste over desimale flytpunktverdier, som i dette
eksempelet:

0.0
0.3
0.9
0.6
0.6
0.0
-0.3
0.0
0.0
0.0

®

Filen kan inneholde mellom 10 og 8 192 verdier, så mange den trenger for å definere
kurven. Hver linje kan ha flere verdier, hvis dette er tilfelle må verdiene være adskilt
med tabulatorer eller komma.

Verdiene er prøver mellom -1.0 og +1.0 og må ha like tidsmellomrom. Utdataene
skaleres til amplituden som er valgt i dialogboksen Signalgenerator, og den valgte
forskyvningen legges til om nødvendig. For eksempel: Hvis amplitude for
signalgeneratoren er stilt til «1 V» og forskyvningen til «0 V», tilsvarer prøveverdien -
1.0 utdata på -1.0 V og en prøve på +1.0 tilsvarer utdata på +1.0 V.

Filen må inneholde nøyaktig én syklus av kurven, som så vil bli spilt av i hastigheten
som er angitt i dialogboksen Signalgenerator. I eksempelet over var signalgeneratoren
stilt til 1 kHz, så én syklus av kurven varer i 1 ms. Det er 10 prøver i kurven, så hver
prøve varer i 0,1 ms.
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7.7.4 Vinduet Vilkårlig kurve-generator

Sted: Dialogboksen Signalgenerator > Vilkårlig

Formål: Lar deg importere, redigere, tegne og eksportere vilkårlige kurver som
kan lastes inn i oscilloskopets vilkårlig kurve-generator. Du kan også
importere og eksportere dataene i CSV-format til bruk i andre
programmer. 

 

Når kurven du ønsker vises i vinduet klikker du på OK eller Bruk for å begynne å
bruke den.

Knapper på verktøylinjen

Importer fra kanal. Åpner dialogboksen Importer fra
kanal, der du kan kopiere en kurve fra oscilloskopet til
vilkårlig kurve-vinduet.

Importer. Viser en Åpne-dialog der du kan importere en
vilkårlig kurve fra en tekstfil.

Eksporter. Viser en Lagre som-dialog der du kan lagre den
vilkårlige kurven som en tekstfil.

Frihåndstegning. Aktiverer modus for frihåndstegning, der
du kan tegne en hvilken som helst kurvefasong ved hjelp av
musen.

Tegning med rette linjer. Aktiverer modus for tegning
med rette linjer, der du kan klikke på kurven for å tegne en
rett linje fra forrige punkt. Du starter en ny serie linjer ved å
klikke på knappen igjen.

Prøver. Antallet prøver i den vilkårlige kurven. Hver prøve
representerer signalverdien på et gitt tidspunkt, og prøvene
har like tidsmellomrom. For eksempel: Hvis det finnes
1024 prøver og vilkårlig kurve-generatoren er stilt inn til å
spille av på 1 kHz, representerer hver prøve (1/1 kHz ÷
1024) eller ca. 0,98 mikrosekunder.
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Bitstrøm. Tegner en bitsekvens i henhold til binær- eller
hexdata du angir. Logikk høy- og lav-nivåene kan justeres.

Tøm. Sletter den vilkårlige kurven.

Normaliser. Justerer kurven vertikalt slik at den opptar
hele spennet [-1,+1].

Angre og Gjør om. Angreknappen reverserer forrige
endring som ble utført på den vilkårlige kurven. Gjør om-
knappen reverserer Angreknappens siste handling.

Zoomeverktøy. Du kan zoome tidsaksen inn eller ut ved å
klikke på «+»- eller «-»-zoomeknappen og så på
kurveområdet. Klikk på «100%»-knappen hvis du vil
gjenopprette tidsaksen til den opprinnelige skaleringen.

Kurveinnstillinger

Standardkurvefasonger. Tegn en standardkurve med
innstillingene du angir i de numeriske kontrollene under
verktøylinjen. Gjeldende kurve vil bli slettet.

Sykluser. Antallet sykluser som skal tegnes. Denne
kontrollen brukes sammen med knappene for
standardkurvefasonger. Velg en av
standardkurvefasongene og legg så inn antall sykluser, så
tegner PicoScope det angitte antallet sykluser av kurven. 

Minimum. Når du trykker på en av Standardkurvefasong-
knappene stiller denne kontrollen inn minimumssignalnivå.

Maksimum. Når du trykker på en av
Standardkurvefasong-knappene stiller denne kontrollen
inn maksimumssignalnivå.

Arbeidssyklus. Når en firkant-, trekant- eller rampekurve
er valgt via Standardkurvefasong-knappene stiller denne
kontrollen inn arbeidssyklusen for signalet. Arbeidssyklus er
definert som tiden signalet tilbringer over null volt delt på
total syklustid. Så en symmetrisk firkant- eller trekantkurve
har en arbeidssyklus på 50 %. Hvis du reduserer
arbeidssyklusen, forkorter dette den positive delen av
syklusen og forlenger den negative delen. Økning av
arbeidssyklusen har motsatt resultat.

Andre knapper

OK Kopierer kurven fra det grafiske redigeringsvinduet til
vilkårlig kurve-generatoren og går tilbake til hovedvinduet i 
PicoScope.

Bruk Kopierer kurven fra det grafiske redigeringsvinduet til
vilkårlig kurve-generatoren og forblir i vinduet Vilkårlig
kurve-generator.
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7.7.4.1 Dialogboksen Importer fra en kanal

Sted: Vilkårlig kurve-vinduet > knappen Importer fra en kanal ( )

Formål:
Lar deg kopiere registrerte data fra en oscilloskopkanal til Vilkårlig
kurve-vinduet 

Velg kanal: Du kan importerte den nyeste kurven fra en hvilken som helst
tilgjengelig kanal.

Velg prøver: Som standard importeres hele registreringen. Med denne
kontrollen kan du angi et undersett av registreringen, enten
mellom angitte prøvenummer eller mellom linjaler. Undersettet
blir skalert slik at det passer antallet prøver som er angitt i
kontrollen Prøver i Vilkårlig kurve-vinduet.
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7.7.5 Menyen Demosignaler

Sted: Start PicoScope uten at et oscilloskop er tilkoblet 
> Dialogboksen Koble til enhet 
> velg «Demo»

> Signalgenerator-knappen 

Formål: Lar deg stille inn testsignaler slik at du kan eksperimentere med
PicoScope uten at en oscilloskopenhet er tilkoblet

Når du klikker på Signalgenerator-knappen  vises en liste med rullegardinmenyer
med alle tilgjengelige kanaler i demonstrasjonsenheten, slik:

Klikk på en av kanalene for å åpne dialogboksen Demosignaler, der du kan stille
inn et signal fra den aktuelle kanalen.
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7.7.6 Dialogboksen Demosignaler

Sted: Start PicoScope uten at et oscilloskop er tilkoblet 
> Dialogboksen Koble til enhet
> velg enheten «Demo»

> Signalgenerator-knappen ( )
> velg kanal

Formål: Styrer én kanal fra «demo»-signalkilden, en funksjon i PicoScope som
oppretter forskjellige testsignaler som simulerer en oscilloskopenhet 

Signal På: Merk av i denne ruten for å aktivere demosignalkilden.

Signaltype: Velg fra en liste over standardsignaltyper.

Vilkårlig kurve: Åpne redigeringsverktøyet for vilkårlige kurver.

Frekvens: Skriv inn frekvensen du ønsker i hertz eller bruk opp- og
nedknappene.

Amplitude: Skriv inn amplituden du ønsker i volt eller bruk opp- og
nedknappene.

Forskyvning: Skriv inn et tall hvis du vil legge til en
likestrømsforskyvning til demosignalet. Som standard har
demosignalene en middelverdi på null volt.
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7.8 Start/stopp-verktøylinjen
På Start/stopp-verktøylinjen kan du starte og stoppe oscilloskopenheten. Klikk hvor
som helst på verktøylinjen eller trykk på start/stopp-tasten på tastaturet (som
standard er dette mellomromstasten) for å starte eller stoppe prøvetaking.

Start-ikon. Uthevet hvis oscilloskopet kjører prøvetaking.

Stopp-ikon. Uthevet hvis oscilloskopet er stanset.

Du finner vanligvis denne verktøylinjen nederst i programvinduet, men den kan flyttes
til toppen av vinduet via Verktøy > Preferanser > Alternativer > Nederste
verktøylinje øverst.
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7.9 Utløserverktøylinjen
Utløserverktøylinjen forteller oscilloskopenheten når den skal begynne å registrere
data. Se også: Utløser.

Utløsermodus. Listen over tilgjengelige moduser avhenger av
typen oscilloskopenhet du bruker.

Ingen: PicoScope henter kurver gjentatte ganger uten å vente på
et signal som utløser.

Automatisk: PicoScope venter på en utløserhendelse før det
registrerer data. Hvis det ikke skjer en utløserhendelse innen
rimelig tid, registrerer det data allikevel. Programmet gjentar
prosessen til du klikker på Stopp-knappen. «Automatisk» modus
stiller ikke inn utløsernivået automatisk.

Gjenta: PicoScope venter helt til en utløserhendelse oppstår før det
viser data. Programmet gjentar prosessen til du klikker på Stopp-
knappen. Hvis det ikke oppstår en utløserhendelse, viser PicoScope
ingenting.

Enkel: PicoScope venter én gang på en utløserhendelse, og stanser
så prøvetaking. Du kan få PicoScope til å gjenta prosessen ved å
klikke på Start-knappen. Utløseren Enkel er den eneste typen som
lar én registrering fylle hele bufferminnet.

Hurtig: PicoScope ber oscilloskopenheten om å hente en sekvens
kurver med minst mulig forsinkelse mellom dem. Visningen
oppdateres ikke før den siste kurven i sekvensen er registrert. Etter
at handlingen er fullført kan du gå gjennom kurvene ved hjelp av 
verktøylinjen for buffernavigering.

Merk: hurtigutløser er bare tilgjengelig på enkelte enheter (se 
tabellen Enhetsfunksjoner) og på de raskeste tidsbasene.

ETS: Prøvetaking i ekvivalent tid. PicoScope registrerer mange
sykluser fra et repetitivt signal og kombinerer så resultatene i én
kurve med høyere tidsoppløsning enn det som er mulig fra én
registrering. For at resultatet skal bli nøyaktig må signalet gjenta
seg perfekt og utløseren må være stabil. ETS er ikke tilgjengelig på
oscilloskop med blandingssignal når digitale kanaler er aktivert.

Hvis du velger ETS når en Avansert utløser type er aktivert, blir
utløsertypen tilbakestilt til Enkel kant og knappen Avanserte
utløsere blir deaktivert.

Avanserte utløsere. Når du klikker på denne åpnes dialogboksen
Avanserte utløsere, der du finner flere utløsertyper som er mer
avanserte enn enkel kant-utløseren. Hvis denne knappen er
deaktivert er det fordi enten Ingen eller ETS er valgt i
utløsermoduskontrollen, eller fordi oscilloskopenheten du bruker
ikke støtter denne modusen. Du kan aktivere knappen Avanserte
utløsere ved å stille kontrollen til en annen utløsermodus, for
eksempel Automatisk, Gjenta eller Enkel.
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Utløserkanal. Dette er kanalen PicoScope leter etter utløser
betingelsen i.

Stigende kant. Klikk for utløser på stigende kant av kurven.

Fallende kant. Klikk for utløser på fallende kant av kurven.

Utløserterskel. Stiller inn utløser terskelen. Du kan også stille inn
denne ved å dra utløsermarkøren oppover eller nedover på
skjermen.

Før-utløser (0 % til 100 %). Denne parameteren styrer hvor mye
av kurven som vises før utløserpunktet. Standardverdien er 50 %,
dette plasserer utløsermarkøren midt i visningen. Du kan også stille
inn denne parameteren ved å dra utløsermarkøren mot venstre eller
høyre.

Aktiver tidsforsinkelse. Klikk på denne knappen for å slå
Tidsforsinkelseskontrollen av eller på (se neste punkt).

Tidsforsinkelse. Tidsforsinkelsen for utløser er hvor lenge
PicoScope venter etter utløseren før det tar prøver. Du kan også
endre denne parameteren ved å dra utløsermarkøren mens
Tidsforsinkelsesknappen er aktivert. Mens du drar markøren vil
etter-utløserpilen vises en kort stund. For at denne kontrollen skal
ha noen virkning må du først sjekke at Tidsforsinkelsesknappen
er aktivert. 

Se referanseemnet «Utløsertiming» for informasjon om hvordan
kontrollene Før-utløser og Tidsforsinkelse samhandler med
hverandre.

Hurtige registreringer. I utløsermodusen Hurtig er dette antallet
kurver som skal registreres i én sekvens. De blir registrert med
minst mulig dødtid mellom dem.

Du finner vanligvis denne verktøylinjen nederst i programvinduet, men den kan flyttes
til toppen av vinduet via alternativet Nederste verktøylinje øverst under Verktøy >
Preferanser > Alternativer.
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7.9.1 Dialogboksen Avanserte utløsere

Sted:
Utløserverktøylinjen > knappen Avanserte utløsere ( )

Formål: Lar deg konfigurere mer kompliserte utløsertyper enn enkel kant-
utløsere 

Listen over avanserte utløsertyper. Denne
kontrollen viser alle tilgjengelige avanserte
utløsertyper. Klikk på betingelsen du ønsker,
så vises et diagram og en beskrivelse til høyre
i dialogboksen.

Hvis ETS-utløsere er aktivert på
utløserverktøylinjen vil valg av alle andre
utløsertyper enn Enkel kant deaktivere ETS-
modus.

Alternativer for Avanserte utløsere. Hvilke
alternativer som er tilgjengelige avhenger av
utløsertypen som er valgt. Se Avanserte
utløsertyper. Dialogboksen viser også
veiledning og diagrammer.
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7.9.2 Avanserte utløsertyper

Du kan slå på de avanserte utløsertypene i dialogboksen Avanserte utløsere.

For alle utløsertyper med unntak av Digital er første trinn å velge hvilket signal
oscilloskopet skal bruke som utløser, så still Kilde til enten A, B, Ext eller AuxIO.
Disse navnene tilsvarer BNC-inngangskontaktene på oscilloskopenheten. Så velger du
en av utløsertypene nedenfor.

Enkel kant. Denne typen tilbyr de samme Stigende og Fallende kant-
utløserne som du finner på Utløserverktøylinjen. Den er lagt inn i denne
dialogboksen som en alternativ metode for konfigurering av Enkel kant-
utløseren.

Du kan stille inn utløserens Terskel i dialogboksen Avanserte utløsere, eller
du kan dra utløsermarkøren på områdevisningen.

Dette er den eneste utløsertypen som er kompatibel med ETS-modus.

Fremskutt kant. Denne utløsertypen legger til en ekstra Stigende eller
Fallende kant-utløser og hysterese til Enkel kant-utløseren. Alternativet
Stigende eller fallende utløser på begge kanter på en kurve, og er nyttig til
samtidig overvåking av pulser med begge polariteter. Hysterese står beskrevet
i et eget emne.

Vindu. Denne utløsertypen oppdager når signalet går inn i eller ut av et
bestemt spenningsvindu. Kontrollen Retning angir om utløseren skal oppdage
at signalet går inn i vinduet, ut av det eller begge deler. Terskel 1 og Terskel
2 er de øvre og nedre spenningsgrensene for vinduet. Det har ingenting å si
hvilken rekkefølge du angir de to spenningene i. Hysterese kan stilles inn for å
redusere antallet falske utløsere på et signal med mye støy, og beskrives i et
eget emne.

Pulsbredde. Denne utløsertypen oppdager pulser med en angitt bredde.

Først stiller du Pulsretning til enten Positiv eller Negativ, avhengig av
polariteten til pulsen du er interessert i.

Så velger du ett av de fire alternativene for Betingelse:

Større enn utløser på pulser som er bredere enn angitt tid.

Mindre enn utløser på pulser som er smalere (nyttig for å finne spikere/
glitcher).

Innenfor tidsområdet utløser på pulser som er bredere enn Tid 1,
men ikke bredere enn Tid 2 (nyttig for å finne pulser som oppfyller en
spesifikasjon).

Utenfor tidsområdet gjør det motsatte: Den utløser på pulser som er
enten smalere enn Tid 1 eller bredere enn Tid 2 (nyttig for å finne
pulser som bryter med en spesifikasjon).

Så stiller du inn utløserens Terskel i volt eller andre enheter, eller drar
utløsermarkøren på områdevisningen.

Til slutt stiller du inn Tid 1 (og Tid 2 hvis den er der) for å definere
pulsbredden.



Verktøylinjer og knapper146

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett.psw.nb r41

Intervall. Med denne typen kan du søke etter to kanter som etterfølger
hverandre som har samme polaritet og er et angitt tidsrom fra hverandre.

Først stiller du inn Startkant til enten Stiger eller Faller, avhengig av
polariteten til kantene du er interessert i.

Så velger du ett av de fire alternativene for Betingelse:

Større enn utløser når den andre kanten oppstår senere enn Tid 1 etter
første kant (nyttig til oppdaging av manglende hendelser).

Mindre enn utløser når den andre kanten oppstår tidligere enn Tid 1
etter første kant (nyttig til oppdaging av timingbrudd og falske kanter).

Innenfor tidsområdet utløser når den andre kanten er senere enn
Tid 1 etter første kant og tidligere enn Tid 2 (nyttig for å finne gyldige
kanter).

Utenfor tidsområdet utløser når den andre kanten er tidligere enn
Tid 1 etter første kant eller senere enn Tid 2 (nyttig for å finne falske
kanter).

Til slutt stiller du inn Tid 1 (og Tid 2 hvis den er der) for å definere
tidsintervallet.

Pulsbredde for vindu. Dette er en kombinasjon av vindusutløseren og
pulsbreddeutløseren. Den oppdager når signalet går inn i eller ut av et
spenningsvindu over et angitt tidsrom.

Nivå for frafall. Denne oppdager en kant etterfulgt av et angitt tidsrom uten
kanter. Den er nyttig hvis du vil utløse ved slutten av et pulstog.

Vindu for frafall. Dette er en kombinasjon av vindusutløseren og
frafallsutløseren. Den oppdager når signalet går inn i et angitt
spenningsområde og blir der i et angitt tidsrom. Dette er nyttig for å oppdage
når et signal setter seg fast på en bestemt spenning.

Runt. Oppdager en puls som krysser én terskel og så faller under samme
terskel uten å krysse den andre terskelen. Denne brukes vanligvis til å finne
pulser som ikke når et gyldig logikknivå.

Digital. (bare MSO-enheter) Utløser ved en kombinasjon av tilstanden til de
digitale inndataene og en overgang (kant) på én digital inngangskanal. Se 
Digital utløser.

Logikk. Denne oppdager en logisk kombinasjon av oscilloskopets inndata.
Betingelsene som kan brukes på hver inngang varierer: Analoge innganger kan
være kant-, nivå- eller vinduskvalifisert; EXT og D15...D0 (hvis de finnes) er
nivåkvalifisert med variabel terskel; og AUXIO er nivåkvalifisert med en fastsatt
TTL-terskel. Se Logikkutløser.
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7.9.2.1 Hysterese

Hysterese er en funksjon i de avanserte utløsertypene i PicoScope 6 som reduserer
feilaktig utløsing i signaler med mye støy. Når hysterese er aktivert brukes en andre
utløserspenning i tillegg til hovedterskelen for utløseren. Utløseren fyrer bare når
signalet krysser de to tersklene i riktig rekkefølge. Den første terskelen klargjør
utløseren, og den andre gjør at den fyrer. Et eksempel kan hjelpe med å illustrere
hvordan dette fungerer.

Signal med mye støy med én terskel

La oss se på signalet over, som har veldig mye støy. Det er vanskelig å utløse pålitelig
på dette signalet med en vanlig stigende kant-utløser fordi det krysser
utløserterskelen (den røde streken på bildet) flere ganger i løpet av én syklus. Hvis vi
zoomer inn på de uthevede delene av signalet ser vi hvordan hysterese kan hjelpe.

 

Signal med mye støy og hystereseterskel

I disse forstørrede visningene er den opprinnelige terskelen den nederste røde streken.
Den øverste røde streken er den andre terskelen, som brukes av hystereseutløseren.

Signalet stiger over den laveste terskelen ved (1) og (2), noe som klargjør utløseren
uten å fyre den av. Ved (3) krysser signalet endelig den øvre terskelen og utløseren
fyres av. På den fallende kanten av signalet, ved (4) og (5), gjør stigende kanter av
støypulser at signalet krysser den øvre og nedre grensen, men i feil rekkefølge, så
utløseren klargjøres ikke og fyres ikke av. Så utløseren fyrer bare av på ett veldefinert
punkt i syklusen (3), på tross av all støyen på signalet.

Hysterese er aktivert som standard for alle avanserte utløsertyper. Med Hysterese-
kontrollene i dialogboksen Avanserte utløsere kan du endre hysteresespenningen som

prosentandel av full skala. Utløsermarkøren  viser størrelsen på hysteresevinduet.
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7.9.2.2 Dialogboksen Digital utløser

Sted:
Dialogboksen Avanserte utløsere > Digital-  og Logikk- 
knappene

Formål: Stiller inn utløsere på digitale innganger

Bruksområde:Bare MSO -enheter

Mønstertabell

Viser alle tilgjengelige innganger som er valgt i dialogboksen Digitalt oppsett. Hver
av dem kan overvåkes etter lavt eller høyt nivå eller en stigende eller fallende kant,
eller ignoreres. Man kan angi et hvilket som helst antall nivåer, men bare én overgang
(kant).

D7 = X (ikke interessert)

D7 = 0 (lavt nivå)

D7 = 1 (høyt nivå)

D7 = R (stigende kant)

D7 = F (fallende kant)

Mønstersammendrag

Denne delen inneholder samme innstillinger som mønstertabellen, men i et mer
konsist format.

Numerisk format som skal brukes i denne delen: 
Binær eller Hex (adesimal).
Det fullstendige utløsermønsteret og overgangen. I 
Binær modus er bitene merket som følger:

X = ikke interessert
0 = binær 0
1 = binær 1
R = stigende kant
F = fallende kant
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7.9.2.3 Dialogboksen Logikkutløser

Sted:
Dialogboksen Avanserte utløsere >  Logikk-knappen

Formål: Stiller inn utløsere på en kombinasjon av innganger

Bruksområde:Alle enheter med flere enn én aktive innganger

Inngangskontroller

Det finnes et sett kontroller for hver aktive inngang på oscilloskopet. Hvilke innganger
som finnes avhenger av oscilloskopmodellen som brukes. Hvilke kontroller som er
tilgjengelige (terskler, hysterese, vindusmodus osv.) avhenger også av oscilloskopets
maskinvarefunksjoner.

Kanal A

Kanal B

Kanal C

Kanal D

EXT-inngang (hvis den finnes)

AUX-inngang (hvis den finnes)

Digitale innganger (bare oscilloskop med blandingssignal).

Kontrollene her er de samme som kontrollene i dialogboksen

Digital utløser.

Merk av i denne ruten hvis du vil inkludere den aktuelle

inngangen i Logikkutløser-betingelsen. Hvis det ikke er

merket av i ruten blir inngangen ignorert av Logikkutløseren.
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Logikk-kontroll

Angir den boolske operasjonen som skal brukes til å
kombinere inngangsutløserbetingelsene. Bare innganger der 
ruten «Brukt» er merket av (se over) inkluderes i
utløserlogikken.

AND: alle inngangsutløserbetingelser må oppfylles
NAND: ingen av inngangsutløserbetingelsene må oppfylles
OR: én eller flere av inngangsutløserbetingelsene må oppfylles
NOR: ingen av inngangsutløserbetingelsene må oppfylles
XOR: et oddetall av inngangsutløserbetingelsene må oppfylles
XNOR: like tall av inngangsutløserbetingelsene må oppfylles
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7.10 Verktøylinjen for zooming og rulling
På Verktøylinjen for zooming og rulling kan du bevege deg rundt i en
områdevisning eller spektervisning. Hurtigtastene for hver knapp står oppført under.

Ctrl+S
eller
Esc

Vanlig uthevingsverktøy. Tilbakestiller pekeren til vanlig utseende.
Du kan bruke denne pekeren til å klikke på knapper, dra linjaler og
bruke andre kontroller i PicoScope-vinduet.

Ctrl+D Håndverktøy. Gjør om pekeren til en hånd ( ) som du kan bruke
til å klikke og dra visningen slik at den panoreres vertikalt og
horisontalt når du har zoomet inn. Du kan også panorere med
rullefeltene. Trykk på Esc-tasten når du vil gå tilbake til vanlig
uthevingsverktøy.

Ctrl+M Vinduzoom-verktøy. Denne knappen gjør om pekeren til et

vinduzoom-verktøy: . Bruk det til å tegne en firkant (eller et
vindu) på visningen, så vil PicoScope forstørre det vinduet til det
fyller visningen. Rullefelter vises, du kan dra disse for å flytte deg
rundt i visningen, eller du kan bruke Håndverktøyet (se over). Når
du zoomer inn åpnes også Zoomoversikt-vinduet. Trykk på Esc-
tasten når du vil gå tilbake til vanlig uthevingsverktøy.

Hvis du peker på tidsaksen endres pekeren til det horisontale

vinduzoom-verktøyet ( ), som begrenser zooming til den
horisontale aksen. Dette gjør at du kan zoome inn en tilfeldig
mengde uten å forstyrre den vertikale forstørrelsesfaktoren.

Ctrl+I Zoom inn-verktøy. Gjør om pekeren til et zoom inn-verktøy: .
Klikk på visningen med dette verktøyet, så zoomes det inn til
plasseringen du klikket på. Når du zoomer inn åpnes også 
Zoomoversikt-vinduet.

Hvis du peker på tidsaksen endres pekeren til det horisontale zoom

inn-verktøyet ( ), som begrenser zooming til den horisontale
aksen. Dette gjør at du kan zoome inn uten å forstyrre den vertikale
forstørrelsesfaktoren.

Ctrl+O Zoom ut-verktøy. Gjør om pekeren til et zoom ut-verktøy: . Klikk
på visningen med dette verktøyet, så zoomes det ut rundt
plasseringen du klikket på.

Hvis du peker på tidsaksen endres pekeren til det horisontale zoom

ut-verktøyet ( ), som begrenser zooming til den horisontale aksen.
Dette gjør at du kan zoome ut uten å forstyrre den vertikale
forstørrelsesfaktoren.

Angre zoom. Tilbakestiller visningen til forrige zoom- og
panoreringsinnstillinger.

Ctrl+U Zoom til full visning. Tilbakestiller visningen til normal størrelse.
Visningen vil ikke ha rullefelter lenger, og det blir ikke mulig å
panorere.
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7.10.1 Zoomoversikt

Når du zoomer inn med verktøylinjen for zooming og rulling vises vinduet
Zoomoversikt*:

Zoomoversikten viser de fullstendige kurvene
på alle aktiverte kanaler. Rektangelet angir
området som er synlig i gjeldende visning.

Du kan bevege deg rundt på kurven ved å dra
rektangelet.

Du kan også justere forstørrelsesfaktoren ved å
dra kantene på rektangelet og endre størrelsen på
det.

Minimer knapp: Reduser størrelsen på
Zoomoversikt-vinduet uten å påvirke
zoominnstillingene.

Lukk-knapp: Lukk Zoomoversikt-vinduet og
tilbakestill forstørrelsesfaktor til 100 %.

*Merk: Hvis Zoomoversikten ikke vises, kan det være at funksjonen er deaktivert.
Merk av i ruten ved Zoomoversikt under Verktøy > Preferanser > Alternativer.
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8 Slik kan du ...
Dette kapittelet forklarer hvordan du utfører noen vanlige oppgaver.

Bytte til en annen oscilloskopenhet
Bruke linjaler til å måle et signal
Måle en tidsforskjell
Flytte en visning
Slik skalerer og forskyver du et signal
Slik setter du opp spektervisningen
Finne en spiker (glitch) med vedvarenhetsmodus
Sette opp en maskegrensetest
Lagre ved utløser

8.1 Slik bytter du til en annen enhet
Koble fra den gamle enheten.
Klikk på Avbryt i dialogboksen Sjekk USB-kabel.
Plugg inn den nye enheten
PicoScope oppdager den nye enheten og begynner å bruke den.
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8.2 Slik bruker du linjaler til å måle et signal
Bruke én linjal til signal-til-bakke-målinger

Se på verktøylinjen Kanaler og finn fargen på kanalen du vil måle:

Finn linjalhåndtaket (den lille, fargede firkanten i øverste venstre eller høyre hjørne
av områdevisningen eller spektervisningen) som har samme farge som den aktuelle
kanalen:

Dra linjalhåndtaket nedover. En signallinjal (horisontal stiplet linje) vises på tvers
over visningen. Slipp linjalhåndtaket når linjalen er der du ønsker den.

Se på linjaltabellen (den lille tabellen som dukker opp på visningen). Den vil nå ha
en rad merket med en liten firkant i samme farge som linjalhåndtaket. Den første
kolonnen viser linjalens signalnivå.

Bruke to linjaler til differansemålinger

Følg veiledningen over for bruk av én linjal.
Dra det andre linjalhåndtaket av samme farge nedover til linjalen befinner seg på
signalnivået som skal måles.
Se på linjaltabellen igjen. Nå viser den andre kolonnen signalnivået for andre linjal
og den tredje kolonnen viser differansen mellom de to linjalene.
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8.3 Slik måler du en tidsforskjell
Finn tidslinjalhåndtaket (den lille, hvite firkanten i nederste venstre hjørne av
områdevisningen).

Dra linjalhåndtaket mot høyre. En tidslinjal (vertikal stiplet linje) vises på
områdevisningen. Slipp linjalhåndtaket når linjalen er ved tidspunktet du vil bruke
som referanse.

Dra det andre hvite linjalhåndtaket mot høyre til linjalen er på tidspunktet som skal
måles.
Se på linjaltabellen (den lille tabellen som dukker opp på områdevisningen). Den vil
nå ha en rad merket med en liten, hvit firkant. De første to kolonnene viser tidene
for de to linjalene, og den tredje kolonnen viser tidsforskjellen.

Frekvenstabellen viser 1/D, der D er tidsforskjellen.

Du kan bruke en lignende metode til å måle en frekvensforskjell på en spektervisning.
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8.4 Slik flytter du en visning
Det er enkelt å dra en visning fra én visningsport til en annen. Dette eksempelet viser
fire visningsporter som inneholder områdevisninger som heter «Område 1» til
«Område 4». La oss si at du vil flytte visningen «Område 4» til visningsporten øverst
til venstre.

1. Klikk på navnefanen til visningen
«Område 4» og hold museknappen nede.

2. Dra musepekeren til den nye plasseringen
ved siden av navnefanen til visningen
«Område 1».

3. Slipp museknappen, så flyttes visningen til
den nye plasseringen.
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8.5 Slik skalerer og forskyver du et signal
PicoScope tilbyr flere forskjellige måter å endre størrelse og plassering av et signal på,
under eller etter registreringen. Disse metodene gjelder både for områdevisninger og
spektervisninger. De endrer ikke de lagrede dataene, bare måten de vises på. Disse
alternativene tilbys i tillegg til mulighetene for analog forskyvning enkelte oscilloskop
har (se tabellen Enhetsfunksjoner).

Global zooming og rulling

Dette er vanligvis den raskeste måten å ta en nærmere titt på detaljene på signalet
på. Verktøyene for global zooming og rulling flytter alle signaler samtidig, og du finner
dem på verktøylinjen for zooming og rulling.

Når en visning er zoomet inn har den vertikale og horisontale rullefelt som lar deg
flytte alle signalene rundt i en gruppe. Du kan også bruke håndverktøyet til å bevege
deg rundt på grafen.

Automatisk ordning av akser

Høyreklikk på områdevisningen eller spektervisningen og velg Automatisk ordning
av akser:

PicoScope skalerer og forskyver kanalene automatisk slik at de passer på visningen
uten å overlappe. Dette er den raskeste måten å rydde opp i områdevisningen på:
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Akseskalering og -forskyvning

Bruk disse verktøyene hvis Automatisk ordning av akser (se over) ikke gir deg
resultatene du ønsker. Med disse kan du plassere kanaler individuelt på visningen (i
motsetning til globale zoome- og rulleverktøy, som brukes på alle kanaler samtidig).

Klikk på skaleringsknappen  nederst på aksen du vil endre, så vises
akseskaleringskontrollene. Du kan justere forskyvningen uten å bruke
akseskaleringskontrollene ved å klikke på den vertikale aksen og dra den oppover eller
nedover.

Hva er forskjellen mellom dette og skalering av data med en egendefinert
sonde?

Du kan opprette en Egendefinert sonde for å bruke skalering på rådata. En
egendefinert sonde kan endre skaleringen og plasseringen av data på grafen, men det
finnes noen viktige forskjeller fra andre skaleringsmetoder.

Skalering med egendefinerte sonder er en permanent endring. Skaleringen legges
til når kurven registreres, og den kan ikke endres senere.

Selve dataverdiene endres, så det er mulig at aksene på grafen ikke lenger viser
enhetens opprinnelige spenningsområde.

Skalering med egendefinerte sonder kan være ikke-lineær og kan derfor endre
signalets fasong.

Egendefinerte sonder er nyttige når du vil representere egenskapene til en fysisk
sonde eller omformer som du kobler til oscilloskopenheten. Alle verktøyene for
zooming, rulling, skalering og forskyvning kan fortsatt brukes på data som er skalert
med en egendefinert sonde, på samme måte som de ville gjort det med rådataene.
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8.6 Slik setter du opp spektervisningen
Opprette en spektervisning

Først må du sjekke at utløsermodus ikke er stilt til ETS, da det ikke er mulig å åpne en
spektervisning i ETS-utløsermodus.

Det finnes tre måter å åpne en spektervisning på:

Klikk på knappen Spektermodus på verktøylinjen for oppsett av registrering. Vi
anbefaler at du bruker denne metoden, da den vil gi best mulig ytelse for
spekteranalyse fra oscilloskopet. Når du er i Spektermodus kan du fortsatt åpne en
områdevisning hvis du vil se dataene i tidsdomenet, men PicoScope optimaliserer
innstillingene for spektervisningen.

Gå til menyen Visninger, velg Legg til visning, og velg så Spekter.

Denne metoden åpner en spektervisning i modusen som er valgt for øyeblikket,
enten dette måtte være områdemodus eller spektermodus. For best mulig resultat
anbefaler vi at du bytter til spektermodus, som beskrevet i metoden rett over
denne.

Høyreklikk på en hvilken som helst visning, velg Legg til visning, og velg så
Spekter. Menyen ligner menyen Visninger på bildet over.

Konfigurere spektervisningen

Se dialogboksen Spekterinnstillinger.

Velge kildedata

PicoScope kan produsere en spektervisning basert på enten sanntidsdata eller lagrede
data. Hvis PicoScope kjører (Start-knappen er trykket inn), viser spektervisningen
sanntidsdata. Hvis PicoScope er stanset (Stopp-knappen er trykket inn), viser
visningen data som er lagret på den valgte siden i kurvebufferen. Når PicoScope er
stanset kan du bruke bufferkontrollene til å bla gjennom bufferen, så omberegnes
spektervisningen fra kurven som er valgt for øyeblikket.



Slik kan du ...160

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett.psw.nb r41

8.7 Slik finner du en spiker (glitch) ved hjelp av vedvarenhetsmodus
Med Vedvarenhetsmodus kan du finne sjeldne hendelser som er skjult i kurver som
er repetitive resten av tiden. I vanlig områdevisning kan det være at en slik hendelse
bare vises på skjermen i en brøkdels sekund, for kort tid til at du vil rekke å trykke på
mellomromstasten og fryse den på skjermen. Vedvarenhetsmodus beholder hendelsen
på skjermen over et angitt tidsrom slik at du kan stille inn utløseralternativene som
kan registrere den på en mer pålitelig måte.

Veiledning trinn for trinn

Still inn oscilloskopet til å utløse på en repetitiv kurve som den under. Vi mistenker
at det dukker opp spikere av og til, men ser ikke noe galt ennå, så vi skal bruke
vedvarenhetsmodus til å undersøke nærmere.
Klikk på knappen Vedvarenhetsmodus for å fortsette.
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Den opprinnelige områdevisningen erstattes av en vedvarenhetsvisning som vist
under. Vi kan umiddelbart se tre pulser med forskjellige fasonger. På dette
tidspunktet er glidebryteren Metning i Vedvarenhetsalternativer stilt til
maksimalt slik at det skal være lett å se de forskjellige kurveformene.
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Nå som vi har funnet noen spikere skal vi skyve glidebryteren Metning til laveste
mulige verdi. Klikk på knappen Vedvarenhetsalternativer for å åpne
dialogboksen Vedvarenhetsalternativer og bruk så glidebryteren til å justere
metningen. Så ser visningen ut som på bildet under.

Kurvene er mørkere, men har et større utvalg forskjellige farger og nyanser. Kurven
som oppstår oftest vises i rødt, og har pulsens normale fasong. En andre kurve er
tegnet i lyseblått for å angi at den oppstår sjeldnere, og på den ser vi at det finnes
et flimmer på ca. 10 ns av og til i pulsbredden. Den tredje kurven er tegnet i
mørkeblått fordi den oppstår sjeldnere enn de andre to, og på den ser vi at det
finnes en nurkpuls (runt pulse) som oppstår av og til og som har ca. 300 mV lavere
amplitude enn normalt.
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Vedvarenhetsmodus har gjort jobben sin. Vi fant spikrene, og nå vil vi se nærmere
på dem. Den beste måten å gjøre det på er å bytte tilbake til normal områdemodus
slik at vi kan bruke funksjonene for avanserte utløsere og automatisk måling som er
innebygd i PicoScope.

Klikk på knappen Områdemodus. Konfigurer en avansert pulsbreddeutløser som
leter etter en puls som er bredere enn 60 ns. PicoScope finner så nurkpulsen med
en gang.

Nå kan vi legge til automatiske målinger eller dra linjalene på plass for å kunne
analysere nurkpulsen i detalj.
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8.8 Slik setter du opp en Maskegrensetest
1. Vis en stabil kurve i en områdevisning. Juster spenningsområdet og tidsbasen slik
at elementet du er interessert i fyller det meste av visningen. I dette eksempelet ser vi
på en repetitiv puls som man kan finne på en databuss.

2. Velg Verktøy > Masker > Legg til masker.
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3. Dialogboksen Maskebibliotek vil nå være åpen:

Kanal A er valgt som standard. Du kan endre dette hvis du vil bruke masken på en
annen kanal.

4. Klikk på knappen Generer slik at dialogboksen Generer maske åpnes:
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5. Godta standardinnstillingene så lenge og klikk på Generer. Klikk så på OK i
dialogboksen Maskebibliotek slik at du kommer tilbake til områdevisningen:

Nå er en maske tegnet rundt den opprinnelige kurven.

6. PicoScope slutter å registrere når dialogboksen Maskebibliotek åpnes, så trykk
på mellomromstasten for å starte registreringen igjen. Hvis en registrert kurve ikke
passer inn i masken tegnes delene som gikk utenfor i en kontrastfarge. Målinger-
tabellen viser antallet svikt:

7. Nå har du en fungerende maskegrensetest. I emnet Maskegrensetesting finner du
informasjon om redigering, import og eksport av masker. Det er også mulig å sette
opp en Maskegrensetest på en spekter- eller XY-visning.

Du finner mer informasjon om denne funksjonen under: Maskegrensetesting.
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8.9 Slik lagrer du ved utløser
Lagre ved utløser er bare én av mange funksjoner som er mulige ved hjelp av
funksjonen Alarmer.

1. Konfigurer PicoScope slik at det viser kurven din og aktiver utløsere:

2. Velg Verktøy > Alarmer:
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3. Dialogboksen Alarmer vil nå være åpen:

4. Still Hendelse til Registrering:
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5. Velg den første oppføringen på listen Handlinger, klikk på Rediger og endre
Handling til Lagre gjeldende buffer:

6. Klikk på knappen  til høyre for feltet Fil og angi navn og plassering for filen som
skal lagres:
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7. Sjekk at det er merket av i rutene ved både Lagre gjeldende buffer og Aktiver
alarm:

8. Klikk på OK. PicoScope vil nå lagre en fil ved hver utløserhendelse.

9. Slå av alarmen når du er ferdig med å bruke den for å unngå oppretting av
uønskede filer.



PicoScope 6 brukerveiledning 171

Copyright © 2007–2016 Pico Technology Ltd. Med enerett. psw.nb r41

9 Referanse
Her finner du detaljert informasjon om PicoScopes virkemåte.

Målingstyper
Spektervindufunksjoner
Utløsertiming
Kommandolinjesyntaks
Ordliste

9.1 Målingstyper
Dialogboksen Rediger måling tilbyr et utvalg målinger PicoScope kan beregne for den
valgte visningen.
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9.1.1 Områdemålinger

AC RMS. Kvadratisk middelverdi (RMS) av kurven minus Likestrømsgjennomsnitt.
Dette tilsvarer en pulsasjonsmåling.

Syklustid. PicoScope vil prøve å finne et gjentatt mønster i kurven og måle
varigheten av én syklus.

Likestrømsgjennomsnitt. Kurvens middelverdi.

Arbeidssyklus. Hvor mye tid et signal tilbringer over middelverdien, uttrykt som
prosentandel av signalperioden. En arbeidssyklus på 50% betyr at høy tid er lik lav tid.

Fallende hastighet. Hastigheten signalnivået faller i, i signalenheter per sekund.
Klikk på knappen Avansert i dialogboksen Legg til måling eller Rediger måling for
å angi signalnivåterskler for målingen.

Frekvens. Antall sykluser i kurven per sekund.

Synketid. Hvor lang tid det tar for signalet å synke fra øvre terskel til nedre terskel.
Klikk på knappen Avansert i dialogboksen Legg til måling eller Rediger måling for
å angi signalnivåterskler for målingen.

Høy pulsbredde. Hvor lang tid signalet tilbringer over middelverdien.

Lav pulsbredde. Hvor lang tid signalet tilbringer under middelverdien.

Maksimal. Det høyeste nivået signalet når.

Minimum. Det laveste nivået signalet når.

Topp til topp. Differansen mellom maksimal og minimum.

Stigningstid. Hvor lang tid det tar for signalet å stige fra nedre terskel til øvre terskel.
Klikk på knappen Avansert i dialogboksen Legg til måling eller Rediger måling for
å angi signalnivåterskler for målingen.

Stigende hastighet. Hastigheten signalnivået stiger i, i signalenheter per sekund.
Klikk på knappen Avansert i dialogboksen Legg til måling eller Rediger måling for
å angi signalnivåterskler for målingen.

Ekte RMS. Kvadratisk middelverdi (RMS) av kurven inkludert likestrømskomponenten.

Maskesvikt. En spesiell måling som teller antallet sviktkurver i Maskegrensetesting-
modus. Denne målingen legges til i tabellen automatisk når du bruker
Maskegrensetesting, så du trenger vanligvis ikke å velge den manuelt.
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9.1.2 Spektermålinger

Du kan legge til en spektermåling ved å åpne en spektervisning og så klikke på
knappen Legg til måling. Du kan bruke disse målingene i enten områdemodus eller
spektermodus.

Frekvens ved topp. Frekvensen toppsignalverdien vises på.

Amplitude ved topp. Amplituden til toppsignalverdien.

Gjennomsnittlig amplitude ved topp. Toppsignalverdiens amplitude regnet som
gjennomsnitt over flere registreringer.

Total effekt. Effekten til hele signalet som er registrert i spektervisningen, beregnet
ved å legge sammen effektene i alle spekterbeholdere.

Total harmonisk forvrengning (THD). Forholdet summen av harmoniske effekter til
effekten ved den grunnleggende frekvensen.

Total harmonisk forvrengning pluss støy (THD+N). Forholdet harmonisk effekt
pluss støy til den grunnleggende effekten. THD+N-verdier er alltid større enn THD-
verdiene for samme signal.

Støyfritt dynamisk område (SFDR). Dette er forholdet mellom amplituden til det
angitte punktet (vanligvis toppfrekvenskomponenten) og frekvenskomponenten med
nest størst amplitude (kall den «SFDR-frekvens»). Komponenten på «SFDR-
frekvensen» er ikke nødvendigvis en harmonic av den grunnleggende
frekvenskomponenten. Den kan for eksempel være et sterkt, uavhengig støysignal.

Signal+støy+forvrengning til Signal+støy-forhold (SINAD). Forholdet i desibel
mellom signal-pluss-støy-pluss-forvrengning til støy-pluss-forvrengning.

Signal-støy-forhold (SNR). Forholdet i desibel mellom middelsignaleffekt og
middelstøyeffekt. Hanning- eller Blackmanvinduer anbefales fordi de har lav støy.
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Intermodulasjonsforvrengning (IMD). Mål av forvrengningen som forårsakes av
ikke-lineær blanding av to toner. Når flere signaler sendes inn i en enhet kan
modulasjon eller ikke-lineær blanding av de to signalene skje. For inngangssignaler på
frekvensene f1 og f2 vil man finne de to annengradsforvrengningssignalene på
frekvensene: f3 = (f1 + f2) og f4 = (f1 - f2).

IMD uttrykkes som dB-forholdet RMS-summen av forvrengningsbetingelsene til RMS-
summen av de to inngangstonene. IMD kan måles for forvrengningsbetingelser av alle
grader, men annengradsbetingelser brukes oftest. I tilfeller der det er annengrads, gis
intermodulasjonsforvrengningen av:

der

F3 og F4 er amplitudene til de to annengradsforvrengningsbetingelsene (på
frekvensene f3 og f4 som definert over)

og

F1 og F2 er amplitudene til inngangstonene (på frekvensene f1 og f2, som markert
av frekvenslinjalene i spektervinduet).

Tredjegradsbetingelsene er på frekvensene (2F1 + F2), (2F1 - F2), (F1 + 2F2) og
(F1 - 2F2).

Merk: Hanning- eller Blackmanvinduer anbefales fordi de har lav støy. FFT-størrelse på
4096 eller høyere anbefales for å gi adekvat spekteroppløsning for IMD-målingene.

Maskesvikt. Se Maskegrensetesting.
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9.2 Signalgeneratorkurvetyper
Listen over kurvetyper som er tilgjengelige i dialogboksen Signalgenerator varierer
etter typen oscilloskop som er tilkoblet. Den fullstendige listen er som følger:

Sinus Sinuslinje

Firkant Firkantkurve

Trekant Symmetrisk trekantkurve

RampOpp Stigende sagtann

RampNed Fallende sagtann

Sinc sin(x)/x, forkortet på X-aksen

Gaussisk
Den normale fordelingens «klokkekurve»,
forkortet på X-aksen

HalvSinus En korrigert sinuslinje

HvitStøy
Tilfeldige prøver på maksimal
oppdateringsfrekvens for AWG

PRBS
Pseudotilfeldig binær sekvens, en tilfeldig
sekvens med biter med justerbar bithastighet

DCspenning
Konstant spenning, kan justeres med 
Forskyvnings kontrollen

Vilkårlig
En kurve opprettet av vilkårlig kurve-
redigeringsverktøyet
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9.3 Spektervindusfunksjoner
PicoScope oppretter en spektervisning ved å registrere en blokk prøvetatte data over
et finitt tidsintervall og så bruke en hurtig fouriertransformasjon til å beregne
spekteret. Algoritmen antar signalnivå null til alle tider utenfor det registrerte
tidsintervallet. Vanligvis forårsaker denne antakelsen skarpe overganger til null på
hver side av dataene, og disse overgangene påvirker det beregnede spekteret ved å
skape uønskede artefakter som rippel- og forsterkningsfeil. Disse artefaktene kan
reduseres ved å fade signalet inn og ut ved start og slutt på blokken. Det finnes
mange «vindufunksjoner» som brukes ofte og som kan kombineres med dataene for å
skape denne fadingen. Disse velges i henhold til typen signal og formålet med
målingen.

Med Vindufunksjonskontrollen i dialogboksen Spekteralternativer kan du velge en
av standardvindufunksjonene for spekteranalyse. Følgende tabell viser noen av
kvalitetstallene som brukes til å sammenligne funksjonene.

Vindu Hovedtopp-
bredde
(beholdere
@ -3 dB)

Høyeste 
sidelob
(dB)

Sidelob-
dempning
(dB/oktav)

Merknader

Blackman 1,68 -58 18 brukes ofte til lydarbeid

Gaussisk 1,33 til 1,79 -42 til -69 6 gir minimalt med tids- og
frekvensfeil

Trekantet 1,28 -27 12 kalles også Bartlett-vindu

Hamming 1,30 -41,9 6 kalles også hevet
sinuskvadrert, brukes i
taleanalyse

Hanning 1,20 til 1,86 -23 til -47 12 til 30 kalles også sinuskvadrert,
brukes til lyd og vibrasjon

Blackman-Harris 1,90 -92 6 til generelle formål

Flattopp 2,94 -44 6 minimal passbånd-rippel,
brukes hovedsakelig til
kalibrering

Rektangulær 0,89 -13,2 6 ingen fading, maksimal
skarphet, brukes til korte
transienter
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9.4 Utløsertiming (del 1)
Funksjonene før-utløsertidskontroll og tidsforsinkelseskontroll er beskrevet hver
for seg under «Utløserverktøylinjen», men det er også viktig å forstå hvordan de to
kontrollene påvirker hverandre. Her er en skjermavbildning av en områdevisning der
tidsforsinkelse etter utløser er aktivert:

Merknad 1. Utløserreferansepunktet ( ) ligger ikke på kurven. Dette er fordi
tidsforsinkelsen er stilt til 200 µ, som betyr at utløseren fyrte 200 µ før
referansepunktet, et sted utenfor venstre kant av områdevisningen.
Tidsaksen er justert slik at utløserreferansepunktet er på 200 µ.

Merknad 2. Før-utløserforsinkelsen er stilt til 25%, dette gjør at
utløserreferansepunktet vises 25% inn i områdevisningen fra venstre
kant.

Merknad 3. PicoScope begrenser forsinkelsen utløser-til-referansepunkt til et
multiplum av total registreringstid. Når du har nådd denne grensen vil
ikke programmet la deg øke før-utløserforsinkelsen, og hvis du øker
etter-utløserforsinkelsen reduserer PicoScope før-utløserforsinkelsen slik
at totalsummen ikke overskrider grensen. Multiplumet er vanligvis 100 i
de fleste utløsermoduser, og 1 i ETS-modus.
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9.5 Utløsertiming (del 2)
I «Utløsertiming (del 1)» introduserte vi konseptene før-utløserforsinkelse og etter-
utløserforsinkelse. Diagrammet under viser hvilket forhold de har til hverandre.

Før-utløserforsinkelsen plasserer områdevisningen i forhold til
utløserreferansepunktet slik at du kan velge hvor mye av kurven som skal være før
referansepunktet og hvor mye som skal være etter det.

Etter-utløserforsinkelsen er som den forsinkede utløseren på et konvensjonelt
oscilloskop. PicoScope venter i dette tidsrommet etter utløserhendelsen før det tegner
utløserreferansepunktet. Oscilloskopenheter har grenser for hvor mange
prøveintervaller som kan gå mellom utløserhendelsen og slutten av registreringen, så
det er mulig at programvaren justerer før-utløserforsinkelsen for å holde seg innenfor
denne grensen.

Tips: Hvis du har konfigurert en etter-utløserforsinkelse kan du klikke på
Tidsforsinkelsesknappen mens oscilloskopet kjører når du vil bytte mellom visning av
utløserhendelsen og utløserreferansepunktet.
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9.6 Enhetsfunksjonstabell
Enkelte funksjoner i PicoScope 6 krever egen maskinvare og er derfor ikke
tilgjengelige på alle enheter. Hvilke funksjoner som er tilgjengelige er oppført i
tabellen under. Se den aktuelle enhetens datablad for mer informasjon.

Serie/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

Serie/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. bare 2204 til 2208.
2. bare 2206 til 2208.
3. bare 2206A, 2207A og 2208A.
4. bare 3205 og 3206.
5. bare 4223, 4224, 4423 og 4424.
6. bare 4226 og 4227.
7. bare 4226, 4227 og 4262.
8. bare PicoScope Automotive-

programvare.

50Ω 50 Ω-innganger
ADV Avanserte utløsere
AWG Vilkårlig kurve-generator
AUX AUX-inngang/-utgang
BW Gjennomkoblbar

båndbreddebegrenser
DC DC-forskyvningsjustering
DIN Digitale innganger
EXT Ekstern utløserinngang
FR Fleksibel oppløsning
FC Frekvensteller
GEN Signalgenerator
LPF Lavpassfiltrering
RAP Hurtigutløser
RNT Nurk-pulsutløser
SGT Signalgeneratorutløsere
SWP Signalgenerator-sveipemodus
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9.7 Kommandolinjesyntaks
PicoScope kan kjøres fra kommandolinjen i Windows slik at du kan kjøre oppgaver
manuelt eller under kontroll fra en satsvis fil eller et annet program.

Vise brukergrensesnittet

PicoScope <filnavn>

<filnavn> Angir én .psdata- eller .pssettings-fil.

Eksempel: PicoScope C:\Temp\source.psdata

Vise hjelp

PicoScope /?

Viser hjelp om alle kommandolinjealternativer.

Konvertere en psdata-fil

PicoScope /C,/c 

Konverterer en psdata-fil fra ett format til et annet. Kan ikke brukes med /p[rint].

Syntaks:

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

<navn> Angir en liste med én eller flere kataloger eller psdata-
filer. Du kan bruke jokertegn til å angi flere filer. Hvis en
katalog er angitt vil alle psdata-filer i den aktuelle
katalogen være angitt. Dette er et obligatorisk
argument.

/d <navn> Mål. Standard er inndatafilnavnet med ny filtype.

/f <format> Målformat: csv, txt, png, bmp, gif, agif [animert GIF],
psdata, pssettings, mat [MATLAB]. Dette er et
obligatorisk argument.

/q Stillemodus. Ikke spør før filer overskrives.
Standardinnstillingen er at det blir spurt.

/b [<n>[:<m>]]|all Kurve nummer n, kurvespenn n til m eller alle kurver.
Standard er gjeldende kurve.

/v <visningsportnavn> Visning som skal konverteres. Standard er gjeldende
visning.

Eksempel: 

PicoScope /c C:\Temp\source.psdata /f png /b 5:9 /v Scope2
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Skrive ut en visning

PicoScope /P,/p

Skriver ut en visning i psdata-filen. Kan ikke brukes med /c[onvert].

Syntaks:

PicoScope /p[rint] <navn> [/b [<n>[:<m>]] | all] [/v <visningsportnavn>]

<navn> Angir en liste med én eller flere kataloger eller .psdata-
filer. Du kan bruke jokertegn til å angi flere filer. Hvis en
katalog er angitt vil alle .psdata-filer i den aktuelle
katalogen være angitt. Dette er et obligatorisk argument.

/b [<n>[:<m>]]|all Kurve nummer n, kurvespenn n til m eller alle buffere.
Standard er gjeldende kurve.

/v <visningsportnavn> Visning som skal konverteres. Standard er gjeldende
visning.

Eksempel: 

PicoScope /p C:\Temp\source.psdata /b 5:9 /v Scope2

Importere notater

PicoScope /N,/n

Kopierer tekst fra en angitt fil til området Notater.

Syntaks:

PicoScope /n[otes] <notater-filnavn> <filnavn>

<notater-filnavn> Angir én tekstfil.

<filnavn> Angir én psdata- eller pssettings-fil.

Eksempel: 

PicoScope /n C:\Temp\source.txt C:\Temp\source.psdata

Kjøre en automatiseringskommando

 PicoScope /A,/a

Kjør makro på en eksisterende forekomst av PicoScope 6.

Syntaks:

PicoScope /a[utomation] <makro>

<makro> Bane til .psmacro-fil som inneholder en makro

Eksempler: 

PicoScope /a MyMacro.psmacro
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9.8 Fleksibel strøm
Systemet for fleksibel strøm for PicoScope-enheter lar deg velge mellom to
strømkilder:

USB-kabel plugget inn i USB-porten
AC-adapter plugget inn i DC IN-inngangen

USB-strøm

Når du bruker USB-strøm for første gang vil PicoScope minne deg på at DC-strøm ikke
er tilkoblet:

På dette tidspunktet kan du enten koble AC-adapteren til DC IN-inngangen på
oscilloskopet eller velge å bruke USB-strøm. Hvis du kobler til AC-adapteren lukkes
dialogboksen automatisk.

Det finnes to måter å koble oscilloskopet slik at det bruker USB-strøm på:

Bruk USB-kabelen med to hoder som følger med til å koble den til to USB-porter på
datamaskinen eller USB-huben. Alle USB-porter med strøm som oppfyller USB 2.0-
spesifikasjonene kan brukes. En USB-hub uten strøm kan ikke brukes.

Bruk standard-USB-kabelen som følger med til å koble til én USB-port på
datamaskinen. Denne USB-porten må ha kapasitet til å forsyne 1000 mA. USB-
portene på de fleste stasjonære datamaskiner og bærbare maskiner i full størrelse
kan brukes. Hvis du er i tvil kan du sjekke datamaskinprodusentens tekniske
spesifikasjoner.

PicoScope vil forklare disse kravene:
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Ikke nok USB-strøm

Hvis det ikke er nok USB-strøm tilgjengelig viser PicoScope denne dialogboksen:

Bytt til en USB-port som kan forsyne nok strøm, bruk USB-kabelen med to hoder eller
plugg inn AC-adapteren.
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9.9 Ordliste
AC-kobling. I denne modusen avviser oscilloskopenheten svært lave signalfrekvenser,
under ca.1 hertz. Dette gjør at du kan bruke oscilloskopets fulle oppløsning til å måle
vekselstrømsignaler nøyaktig og ignorere eventuell DC-forskyvning. Du kan ikke måle
signalnivået med hensyn til jord i denne modusen.

Akse. En linje merket med målinger. PicoScope viser én vertikal akse for hver kanal
som er aktivert i en visning, med målinger i volt eller andre enheter. Hver visning har
også én horisontal akse, som er merket i tidsenheter for en områdevisning eller
frekvensenheter for en spektervisning.

AWG. En vilkårlig kurve-generator (AWG) er en krets som kan generere en kurve i en
nesten hvilken som helst fasong. Den er programmert med en datafil som brukeren
oppgir og som definerer utgangsspenningen ved et antall tidspunkter med like
mellomrom. Kretsen bruker disse dataene til å rekonstruere kurven med en angitt
amplitude og frekvens.

CSV. Kommadelte verdier En tekstfil som inneholder tabulerte data der kolonner er
atskilt med komma og rader er atskilt med linjeskift. CSV-format brukes til å
importere og eksportere PicoScope vilkårlig kurve-filer. Du kan også eksportere
PicoScope-kurver i CSV-format. CSV-filer kan importeres til regneark og andre
programmer.

DC-kobling. I denne modusen måler oscilloskopenheten signalnivået relativt til
signaljord. Dette viser både DC- og AC-komponenter.

Demonstrasjonsmodus. Hvis PicoScope startes uten at en oscilloskopenhet er
plugget inn vil du kunne velge en «demo-enhet», en virtuell oscilloskopenhet som du
kan bruke til å teste programvaren. Så er programmet i «demonstrasjonsmodus».
Denne modusen gir et simulert signal som kan konfigureres for hver inngangskanal på
demonstrasjonsenheten.

Dødtid. Tiden mellom slutten på en registrering og starten på neste. For minst mulig
dødtid kan du bruke utløsermodusen Hurtig.

ETS. Prøvetaking i ekvivalent tid. En metode for å øke oscilloskopets effektive
prøvetakingshastighet. I en områdevisning registrerer programmet mange sykluser fra
et repetitivt signal og kombinerer så resultatene i én kurve med høyere tidsoppløsning
enn man ville fått fra én registrering. For at resultatet skal bli nøyaktig må signalet
gjenta seg perfekt og utløseren må være stabil.

Forbedring av oppløsning. Samler inn prøver i raskere hastighet enn forespurt og
kombinerer så de overflødige prøvene ved å beregne gjennomsnitt. Denne teknikken
kan øke oscilloskopenhetens effektive oppløsning når det er en liten mengde støy på
signalet. (Mer informasjon).

Gradnett. De horisontale og vertikale stiplede linjene på alle visninger. Disse hjelper
deg med å anslå amplitude og tid eller frekvensen for elementer på kurven.

I fokus. PicoScope kan vise flere visninger, men bare én visning er i fokus av gangen.
Når du klikker på en verktøylinjeknapp vil dette vanligvis bare ha innvirkning på
visningen som er i fokus. Du får en visning i fokus ved å klikke på den.

IEPE. Integrert krets piezoelectrisk. En type sensor som vanligvis er skapt for å
oppdage akselerasjon, vibrasjon eller lyd, og som har en innebygd forsterker. IEPE-
sensorer kan bare brukes med spesielle PicoScope-oscilloskop som har IEPE-
kompatible innganger.
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Kanal. En oscilloskopenhet har én eller flere kanaler, og hver av dem kan ta prøver fra
ett signal. Oscilloskopenheter med høy hastighet har vanligvis én BNC-kontakt per
kanal.

Linjal. En vertikal eller horisontal stiplet linje som kan dras på plass på en kurve i en
visning. PicoScope viser signalnivå, tidsverdi eller frekvensverdi av alle linjaler i
Linjaltabellen.

MSO. Oscilloskop med blandingssignal. Et instrument som registrerer og viser analoge
og digitale signaler på samme tidsbase.

Oscilloskopenhet. Boksen fra Pico Technology som du plugger inn i USB- eller
parallellporten på datamaskinen. Med hjelp fra PicoScope-programvaren gjør
oscilloskopenheten datamaskinen din til et PC-oscilloskop.

PC-datalogger. Et måleinstrument som består av et maskinvaregrensesnitt og
PicoLog-programvaren som kjører på en PC. Du kan også bruke enheten med
PicoScope-programvaren for å opprette et oscilloskop med
flerkanalsspenningsinngang.

PC-oscilloskop. Et måleinstrument som består av en oscilloskopenhet og PicoScope-
programvaren som kjører på en PC. Et PC-oscilloskop har samme funksjoner som et
tradisjonelt benkeoscilloskop, men er mer fleksibelt og kostnadseffektivt. Du kan
forbedre ytelsen ved å oppgradere PC-en med standarddeler fra en
datamaskinforretning eller ved å kjøpe en ny oscilloskopenhet, og du kan oppgradere
programvaren ved å laste ned en oppdatering fra Pico Technology.

Progressiv modus. Vanligvis tegner PicoScope kurven i en områdevisning på nytt
mange ganger per sekund. Men ved tidsbaser som er langsommere enn 200 ms/div
bytter programmet til progressiv modus. I denne modusen oppdaterer PicoScope
områdevisningen kontinuerlig etter hvert som hver registrering går fremover i stedet
for å vente på en fullstendig registrering før visningen oppdateres.

Rutenett. Organiseringen av visningsporter. Antallet rutenettrader og -kolonner kan
være 1, 2, 3 eller 4.

Sonde. Tilbehør som kan tilkobles oscilloskopet og som registrerer et signal som skal
måles. Sonder er tilgjengelige for å registrere alle former for signal, men de leverer
alltid et spenningssignal til oscilloskopet. PicoScope har innebygde definisjoner av
standardsonder, men du kan også tilpasse egendefinerte sonder.

Standardavvik. Et statistisk mål på spredningen til et sett prøver. Settets
standardaavvik  defineres som:

,

der er den aritmetiske middelverdien av alle prøvene. Enhetene til
standardavvikverdien er de samme som enhetene til de opprinnelige prøvene.

Utløser. Delen av et oscilloskop som overvåker et innkommende signal og avgjør når
en registrering skal startes. Avhengig av utløserbetingelsen du har stilt inn kan
oscilloskopet utløse når signalet krysser en terskel, eller det kan vente til en mer
komplisert betingelse er oppfylt.

Verktøytips. Forklarende tekst som vises når du holder musepekeren over enkelte
deler av PicoScope-skjermbildet, som knapper, kontroller og linjaler.
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Vertikal oppløsning. Antallet biter oscilloskopenheten bruker til å representere
signalnivået. Tallet avhenger av enhetens utforming, men kan økes i enkelte tilfeller
ved å bruke forbedring av oppløsning.

Visning. En presentasjon av data fra en oscilloskopenhet. En visning kan være en
områdevisning, en XY-visning eller en spektervisning.

Visningsport. Visningene i PicoScope-vinduet organiseres i et rutenett, og hvert
rektangulære område i rutenettet kalles en visningsport.
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Brukerhåndbok    103

'Brukt' avmerkingsrute    149

Bufferoversikt    36
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R
Referansekurver    56

Bibliotek    81

bruke i ligninger    75

dialogboks    81

forsinkelse    112

Lastet inn    81

legge til    49

oversikt    32

Registreringshastighet, preferanse    93

Registreringsmoduser    9, 10

Regneark, eksportere til    40

RGB LED på USB DrDAQ    120

Rulle    157

Rutenett    184

oppsett    49, 51

S
Sakte prøvetakingsovergang    94

Send kanal til baksiden    112

Seriedekoding    33, 56

dialogboks    83

Serienummer    

for oscilloskopet    103

Signalforskjell, slik måler du    154

Signalgenerator    

dialogboks    130

knapp    130

Kurvetyper    175

sveipemodus    130, 179

USB DrDAQ    134

utløsere    179

Signallinjaler    12, 16, 19, 23

Sinx(x)/x preferanser    94

Skalering    8, 157

knapp    112

Skrive ut    38

forhåndsvise    38

fra kommandolinjen    180

fra meny    38

preferanser    98

Sonde    184

Dialogboksen Utverdienheter    60

egendefinert    30

ID-dialogboks    69

Spekteralternativer    

beholdere    124

dialogboks    124

skalering    124

visningsmodus    124

Spektermodus    9

aktivere og deaktivere    101

knapp    122

Spektermålinger    

Amplitude ved topp    173

Frekvens ved topp    173

Intermodulasjonsforvrengning (IMD)    173

Signal-støy-forhold (SNR)    173

Støyfritt dynamisk område (SFDR)    173

Total effekt    173

Total harmonisk forvrengning (THD)    173

Total harmonisk forvrengning pluss støy
(THD+N)    173

Spektervisning    10, 19

slik setter du opp    159

Spor    7

Sporingslinjaler    28

Språkpreferanser    97

Standard skriverinnstillinger    98

Standardavvik    21, 184

Start/stopp-verktøylinjen    101, 141

Statistikk    21

filtrere    54

Statistikkregistreringer, preferanse    92

Stigende kant-knapp    142

Stigningstid    

terskel    54

Strømforsyning    182

Strømstyring, preferanser    93

Støtte    3

Støyspisser, finne    145

Sveipemodus    130, 179

Symboler    

gult varsel    31

rød advarsel    12

Synketid    

terskel    54

Systemkrav    5

T
Ta med kanal til front    112

Tastaturkart    96

Tekstfiler, eksportere    40, 43

Terskel for målinger    54

Terskler, digitale inndata    115

Tidsbasekontroller    122

Tidsforsinkelse    

kontroll    142

Tidsforsinkelse etter utløser    177

kontroll    177
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Tidsforsinkelse etter utløser    177

pil    18

Tidsforskjell, slik måler du    155

Tidslinjaler    12, 19, 24

Tidsport    29

Tilbakestill dialogboksene Ikke vis denne flere
ganger    92

Tilgang    3

Tilpass sonder-verktøy    56

Tilstandsutløser    148

txt-filer    40

U
USB DrDAQ    119

USB-strøm    182

Uthevingsverktøy, vanlig    151

Utklippstavle    47

Utløser    142, 177, 184

avansert    142, 144

digital    148

frafall    145

intervall    144, 145

kant    145

logikk    145

manglende hendelser    145

markør    17

moduskontroll    142

nurkpuls (runt pulse)    145

pulsbredde    144, 145

referansepunkt    177

støyspisser    145

timing    177

to kanter    144

verktøylinje    101, 142

vindu    145

V
Vanlig uthevingsverktøy    151

Varemerker    3, 4

Varselsymbol    108

gult    31

rød    12

Vedvarenhetsmodus    20

aktivere og deaktivere    101

alternativer    126

knapp    122

Veiviser for mattekanal    

Dialogboksen Enheter og område    79

Dialogboksen Fullført    80

Ligningsdialogboks    75

Navn- og fargedialogboks    78

oversikt    73

Velkomstside    74

Vekselstrøm    93

Verdispennkontroll    108

Verktøylinjen Buffernavigering    128

Verktøylinjen for oppsett av registrering    122

Verktøylinjen Kanaler    

PicoLog 1000-serien    117

standard    108

USB DrDAQ    119

Verktøylinjer    108

Verktøytips    184

Versjonsnummer    

maskinvare    103

programvare    1, 103

Vertikal akse    12, 16, 19

Vertikal oppløsning    184

Vilkårlig kurve-generator    130, 179

filer    135

importere fra kanal    138

redigeringsvindu    136

Vindufunksjoner    176

Vindusfunksjoner    124

Vindusutløser    145

Vinduzoom-verktøy    151

Virus    3

Visning    184

aktivere undervisninger    49

meny    49

område    12

slik flytter du    156

spekter    19

velge kanaler    49

XY    16

Visningsport    184

X
X-akse, konfigurere    49

X-aksekommando    16

XNOR logisk operatør    149

XOR logisk operatør    149

XY-visning    16

Z
Zoome    157

angre    151

Verktøylinjen for zooming og rulling    151

Zoomoversikt    152

Z-sortering    112
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