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elementy wizualizacyjne i†steruj¹ce typo-
we dla Windows np.:
- ScrollBar - p³ynna (co do bitu) zmiana
parametrÛw takich jak napiÍcie wyzwa-
lania (oscyloskop) i†prÛg prze³¹czania
(analizator), przesuniÍcie widoku zawar-
toúci bufora na ekranie, offset sygna³Ûw
analogowych,

- ComboBox - ustalanie parametrÛw, ktÛ-
re przyjmuj¹ tylko kilka wartoúci np.
sposÛb wyzwalania, rodzaj pod³¹czonej
s¹dy pomiarowej itp.,

- Button - w³¹czanie odpowiedniej funkcji
np. start pomiarÛw, autoset itp. Zastoso-
wana zosta³a popularna technika
Drag&Drop - chwytanie kursorem i†prze-
ci¹ganie kursorÛw†(V i†t), przesuwanie za-
wartoúci bufora wzd³uø osi czasu. Program

steruj¹cy zaopatrzony jest w†menu g³Ûw-
ne, w†ktÛrym ulokowano wiÍkszoúÊ jego
funkcji, w†tym operacje zapisu i†odczytu
danych z†pliku, wydruki, zapis i†odczyt
konfiguracji, kalibracja sprzÍtu itp.
DziÍki wykorzystaniu komputera PC ja-

ko interfejsu uøytkownika zaistnia³a moø-
liwoúÊ gromadzenia danych pomiarowych
w†celu archiwizacji i†pÛüniejszego ich ob-
rabiania. Moøliwe jest zapisywanie wyni-
kÛw do plikÛw†binarnych, tekstowych,
eksportowanie bezpoúrednio do arkusza
MS Excel, jak rÛwnieø drukowanie. Op-
rogramowanie liczy FFT i†wyúwietla wid-
mo mierzonego sygna³u.
Wbudowany analizator stanÛw logicz-

nych pracuje synchronicznie z†czÍúci¹
analogow¹ (oscyloskopu). Obie czÍúci
(analizator i†oscyloskop) mog¹ oczywiúcie
pracowaÊ tak, jakby by³y†samodzielne
(sam analizator bez oscyloskopu lub sam
oscyloskop bez analizatora).
Ze wzglÍdu na wysok¹ odpornoúÊ wejúÊ

urz¹dzenia na uszkodzenia - normalnie ±50
V†(w impulsie ±100 V) urz¹dzenie úwietnie
nadaje siÍ do pracy w†ciÍøkich warunkach
np. pomiary dzia³ania komputera pok³ado-
wego samochodu w†czasie jazdy (warsztaty
samochodowe, tuningowe). Przystawka
DSO-25216 ma niewielkie wymiary, dziÍki
czemu ³atwo jest j¹ wykorzystaÊ podczas
pomiarÛw terenowych do wspÛ³pracy
z†komputerem przenoúnym.
Czytelnicy, ktÛrzy chc¹ zapoznaÊ siÍ z†moø-

liwoúciami urz¹dzenia, mog¹ pobraÊ demons-
tracyjne oprogramowanie ze strony producen-
ta http://www.clock-link.com.tw lub ze strony
pomocy technicznej dystrybutora - firmy El-
mark http://www.elmark.com.pl. Oprogramo-
wanie publikujemy takøe na CD-EP8/2003B.
Tomasz Koz³owski
Elmark Automatyka

Ciekawym rozwi¹zaniem dla

elektronikÛw moøe byÊ

zastosowanie do badaÒ (pomiarÛw)

przystawki oscyloskopowej zamiast

standardowego oscyloskopu.

Przystawka taka w†przypadku

produktu firmy Clock Computer

Corporation (CCC) wyposaøona jest

dodatkowo w†analizator stanÛw

logicznych. Po³¹czenie analizatora

stanÛw logicznych i†oscyloskopu

daje w†rezultacie urz¹dzenie

szczegÛlnie przydatne w†pracowni

elektronicznej - rzadko spotykane

u†innych producentÛw†przystawek

oscyloskopowych.

Przewag¹ przystawek oscyloskopowych
nad tradycyjnymi oscyloskopami w†wielu
zastosowaniach jest fakt, øe nie posiadaj¹
w³asnego ekranu ani klawiatury (panelu
operatorskiego), co wyraünie zmniejsza
cenÍ†urz¹dzenia. Zamiast nich uøytkownik
dostaje wirtualny panel operatorski - op-
rogramowanie dzia³aj¹ce pod kontrol¹
Windows (95/98/Me/NT/2000/XP). Prezen-
towane urz¹dzenie komunikuje siÍ z†kom-
puterem za pomoc¹ portu drukarkowego
lub interfejsu USB.
Oprogramowanie steruj¹ce prac¹ przy-

stawki DSO-25216 nie prÛbuje naúladowaÊ
p³yty czo³owej oscyloskopu, lecz zoptyma-
lizowano je pod k¹tem maksymalnego wy-
korzystania moøliwoúci úrodowiska Win-
dows. Projektanci firmy CCC wykorzystali

Prezentowane urz¹dzenie udostêpni³a redak-
cji firma Elmark Automatyka, tel. 821-30-54,
www.elmark.com.pl.

Dodatkowe informacje

Tab. 1. Podstawowe parametry przystawki oscyloskopowej DSO25216
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Szybka przystawka oscyloskopowa
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