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Przyrz¹dy pomiarowe PICO serii ADC
naleø¹ do szerokiej gamy urz¹dzeÒ wyko-
rzystywanych do wizualizacji przebiegÛw
elektrycznych oraz akwizycji sygna³Ûw z†rÛø-
nych czujnikÛw pomiarowych. W†sk³ad tej
serii wchodzi przetwornik ADC-200/xx sta-
nowi¹cy wraz z†do³¹czonym do niego op-
rogramowaniem kompletny, nowoczesny
i†niezwykle funkcjonalny oscyloskop. Szereg
jego zalet, takich jak: niewielkie wymiary,
wykorzystywanie monitora PC jako duøego
kolorowego wyúwietlacza, moøliwoúÊ wspÛ³-
pracy z†dowolnym typem komputera oraz
proste w†obs³udze, ale maj¹ce wiele zaawan-
sowanych opcji oprogramowanie, pozwalaj¹
na znaczne rozszerzenie obszaru zastosowaÒ
tego narzÍdzia, niø tradycyjnego oscylosko-
pu.

Przetwornik
Sercem oscyloskopu wirtualnego PICO jest

szybki, dwukana³owy, oúmiobitowy przetwor-
nik ADC-200/xx komunikuj¹cy siÍ z†kompu-
terem przez standardowy port drukarki. Znaj-

duj¹cy siÍ w†oznaczeniu przetwornika przy-
rostek ì/xxî informuje o†maksymalnej czÍs-
totliwoúci prÛbkowania przyrz¹du. DostÍpne
s¹ urz¹dzenia o†maksymalnych czÍstotliwoú-
ciach 20, 50 i†100MHz. Wszystkie modele
posiadaj¹ dwa kana³y wejúÊ analogowych wy-
posaøone w†z³¹cza BNC o†rezystancji 1MΩ,
z³¹cze wejúciowe wyzwalania zewnÍtrznego
oraz wbudowany generator wzorcowy. Wej-
úcia AC/DC przetwornika prze³¹czane s¹ pro-
gramowo lub przez znajduj¹cy siÍ przy urz¹-
dzeniu prze³¹cznik. Zakres napiÍÊ wejúcio-
wych wynosi od ±50mV do ±20V i†jest pro-
gramowo podzielony na dziewiÍÊ podzakre-
sÛw. Podstawa czasu ustalana jest rÛwnieø
programowo i†wynosi od 50s/div do 100ns/
div. Wszystkie trzy typy przetwornikÛw po-
siadaj¹ ponadto rÛøne rodzaje wyzwalania,
m.in.: zboczami narastaj¹cym lub opadaj¹-
cym, bezpoúrednio z†kana³u A†lub kana³u B
oraz wyzwalanie przed lub po zboczu. RÛø-
nice pomiÍdzy poszczegÛlnymi modelami do-
tycz¹ oprÛcz maksymalnej czÍstotliwoúci
prÛbkowania, takøe takich w³aúciwoúci jak
pamiÍÊ prÛbkowania, dostÍpny zakres czÍs-
totliwoúci analizy widmowej oraz pasmo
przenoszenia toru analogowego. I†tak:
- dla ADC-200/20 maksymalna czÍstotliwoúÊ
prÛbkowania wynosi 20MHz dla jednego
lub dwÛch kana³Ûw pracuj¹cych jedno-
czeúnie, pamiÍÊ prÛbkowania 2 8192 prÛ-
bek, analiza widmowa 100Hz do 10MHz
oraz pasmo przenoszenia toru analogowe-
go do 10MHz,

- dla ADC-200/50 maksymalna czÍstotliwoúÊ
prÛbkowania wynosi 50MHz dla jednego
lub 25MHz dla dwÛch kana³Ûw pracuj¹-
cych jednoczeúnie, pamiÍÊ prÛbkowania
1 16384 lub 2 8192 prÛbek, analiza wid-
mowa 100Hz do 25MHz oraz pasmo prze-
noszenia toru analogowego do 25MHz,

- dla ADC-200/100 maksymalna czÍstotliwoúÊ
prÛbkowania wynosi 100MHz dla jednego
lub 50MHz dla dwÛch kana³Ûw pracuj¹-
cych jednoczeúnie, pamiÍÊ prÛbkowania
1 32768 lub 2 16384 prÛbek, analiza wid-
mowa 100Hz do 50MHz oraz pasmo prze-
noszenia toru analogowego do 50MHz.

Oprogramowanie
OprÛcz przetwornika w†sk³ad zestawu

przekszta³caj¹cego nasz komputer w†profesjo-
nalne urz¹dzenie pomiarowo-testowe wchodzi
program o†nazwie PICOSCOPE. Interfejs gra-
ficzny jest bardzo przejrzysty i†zapewnia pe³-
ne sterowanie przetwornika w†sposÛb progra-

mowy. Program wyúwietla cztery podstawo-
we okna, w ktÛrych prezentowane s¹ dane
z przetwornika w†czterech rÛønych formatach
(inny dla kaødego z†emulowanych urz¹dzeÒ).
Tak wiÍc ekran swojego monitora moøe-

my zamieniÊ w: oscyloskop, analizator wid-
ma badanego przebiegu, multimetr, oscylo-
skop XY.

Oscyloskop
Widok okna oscyloskopu zawieraj¹cego

przyk³adowy przebieg przedstawiamy na rys.
1. Oscyloskop wirtualny w†wykonaniu firmy
PICO ³¹czy, jak siÍ przekonaliúmy, wszyst-
kie zalety standardowego oscyloskopu uzu-
pe³nione dodatkowo o†korzyúci p³yn¹ce z†po-
³¹czenia go z†komputerem w†jedno urz¹dze-
nie. Uøytkownicy, oprÛcz wszystkich funk-
cji dostÍpnych w†îstarej technologiiî, takich
jak wybieranie podstawy czasu, opcji wy-
zwalania itd., maj¹ do dyspozycji szereg za-
awansowanych opcji pomiarowych. Rozbudo-
wane moøliwoúci wyúwietlania, gromadzenia
danych w³¹cznie z†zapisem na dysk pozwa-
laj¹ na úledzenie i†wykrywanie nieuchwyt-
nych normalnie zmian przebiegÛw. Moøli-
woúÊ zapisu danych w†pamiÍci komputera
umoøliwia stworzenie ca³ych bibliotek wzor-
cowych przebiegÛw, ktÛre mog¹ byÊ wyko-
rzystywane w†bardzo rÛøny sposÛb. PorÛw-
nanie przebiegu aktualnego i†wzorcowego
szybko pozwala ustaliÊ czy badany uk³ad
zachowuje siÍ poprawnie.
Duøym udogodnieniem dla uøytkownika

jest funkcja automatycznego wyboru zakresu
napiÍcia. Dodatkowo w†obszarze paska zadaÒ
moøna wybraÊ mnoøniki podstawy czasu
i†amplitudy pozwalaj¹ce odpowiednio ìpo-
wiÍkszyÊî otrzymywany obraz. Pasek narzÍ-
dzi znajduj¹cy siÍ w†dolnej czÍúci g³Ûwnego
okna programu aktywny jest przez ca³y czas
pracy z†aplikacj¹ niezaleønie od uøywanego
aktualnie narzÍdzia (oscyloskop, analizator
widma, multimetr, itd.). Spe³nia on zasadni-
czo trzy podstawowe funkcje dotycz¹ce: uru-
chamiania/zatrzymywania prÛbkowania, wy-
úwietlania bieø¹cego statusu prÛbkowania
oraz ustawiania parametrÛw wyzwalania.
OmÛwmy trzeci¹ z†funkcji, a†wiÍc wyzwala-
nie. System wyzwalania oscyloskopu moøe
pracowaÊ w†czterech trybach: None - wyzwa-
lanie wy³¹czone, Auto - wyzwalanie automa-
tyczne, Repeat - po impulsie wyzwalaj¹cym
nastÍpuje wyúwietlenie przebiegu odúwieøane
kolejnym impulsem wyzwalaj¹cym, Single -
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To, co obecnie dzieje siÍ na rynku informatyczno-elektronicznym

zaczyna zdumiewaÊ nie tylko laikÛw. PostÍp jest tak szybki, øe

zaskakuje nawet znawcÛw tej branøy. Urz¹dzenia wirtualne

stanowi¹ istotny element wyúcigu wynalazkÛw. Trudno bowiem

wyobraziÊ sobie dzisiaj nowoczesne laboratorium badawcze bez

komputerÛw, a†te moøna przecieø wykorzystaÊ w†bardzo rÛøny

sposÛb.
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po impulsie wyzwalaj¹cym nastÍpuje wy-
úwietlenie i†zatrzymanie przebiegu.
Na pasku zadaÒ wybieramy ponadto ka-

na³, ktÛry bÍdzie wykorzystywany jako wej-
úcie wyzwalaj¹ce, zbocze sygna³u przy ja-
kim nastÍpowaÊ bÍdzie wyzwalanie, prÛg
wyzwalania w†mV oraz opÛünienie wyzwa-
lania. Te i†inne parametry wyzwalania mo-
øemy ustaliÊ w†oknie TRIGGER (rys. 2) ot-
wieranym z†poziomu MENU>SETTINGS po-
leceniem TRIGGER.
Oscyloskop PICO wyposaøono w†szereg

bardzo interesuj¹cych opcji u³atwiaj¹cych
konfiguracjÍ wyúwietlania przebiegÛw. Stan-
dardowy widok nie odbiega od tego, co
moøna zobaczyÊ na ekranie zwyk³ego oscy-
loskopu, z†tym, øe dostÍpne jest kilka fun-
kcji u³atwiaj¹cych badanie przebiegÛw. Jed-
n¹ z†nich jest moøliwoúÊ dodania piono-
wych lub poziomych linii X†i†O†w†obszarze
siatki oscyloskopu. Program automatycznie
podaje po³oøenia linii (ktÛre moøemy oczy-
wiúcie dowolnie zmieniaÊ) oraz wystÍpuj¹c¹
pomiÍdzy nimi rÛønicÍ czasu lub napiÍcia
(w zaleønoúci od tego, do ktÛrej osi (pozio-
mej czy pionowej) te linie siÍ odnosz¹).
Bardzo ciekaw¹ funkcj¹ dostÍpn¹ w†PICO

jest wybÛr widoku, a†w³aúciwie typu da-
nych, ktÛre zostan¹ wyúwietlone w†postaci
przebiegu na ekranie monitora. Wyboru te-
go dokonujemy poleceniem OPTIONS do-
stÍpnym w†MENU>SETTINGS. Po wykonaniu
polecenia program wyúwietla okno SCOPE
OPTIONS (rys. 3), w†ktÛrym w†polu DATA
TO DISPLAY okreúlamy interesuj¹cy nas wi-
dok. Moøliwoúci PICO w†zakresie wizualiza-
cji przebiegu przedstawiamy na rys. 4 i†5.
W†obu oknach widaÊ ten sam badany syg-
na³ wyúwietlony raz w†postaci zwyk³ego
przebiegu, a†drugi raz jego wartoúci max/
min i†úredni¹. W†obu oknach widaÊ ponad-
to opisane wczeúniej linie X†i†O, za pomoc¹
ktÛrych moøna mierzyÊ (w†tym przypadku)
okres badanego przebiegu.
IloúÊ informacji na temat przebiegu, wy-

úwietlanych automatycznie w†oknie oscylo-
skopu, moøemy dowolnie rozszerzyÊ. Do
wyboru mamy 19 rÛønych parametrÛw, ktÛ-
rych wartoúci wyúwietlane bÍd¹ automatycz-
nie pod siatk¹ oscyloskopu po uaktywnie-
niu ich w†oknie MEASUREMENTS. Ponadto

kaødy z†parametrÛw (czÍstotliwoúÊ, napiÍcie)
podawany jest dla ca³ego przebiegu na ek-
ranie lub dla wybranego dowolnie fragmen-
tu z†opcjonalnym rozbiciem na wartoúÊ ak-
tualn¹, úredni¹, minimaln¹, maksymaln¹, itd.
Uøytkownik moøe dowolnie ustalaÊ progi
min/max dla interesuj¹cego go parametru,
o†przekroczeniu ktÛrych zostanie automatycz-
nie poinformowany odpowiednim komunika-
tem lub sygna³em düwiÍkowym.
Inn¹ ciekaw¹ funkcj¹ dostÍpn¹ w†oscylo-

skopie PICO jest moøliwoúÊ úledzenia okre-
sowych, rzadko wystÍpuj¹cych zmian bada-
nego sygna³u. Na przyk³ad, aby znaleüÊ
usterkÍ w†poøarowej czy antyw³amaniowej
instalacji alarmowej moøemy zostawiÊ pra-
cuj¹cy oscyloskop na ca³¹ noc z†uaktywnio-
n¹ opcj¹ zapisu danych po wyzwoleniu.
Kiedy pojawi siÍ sygna³ wyzwalaj¹cy, kom-
pletny przebieg zostanie zapisany na dysk,
³ ¹ c zn i e z †da t ¹ i † c z a s em za i s t n i en i a
zdarzenia. Funkcja ta daje szansÍ obejrzenia
przebiegu sygna³Ûw, ktÛre pojawiaj¹ siÍ tyl-
ko raz i†s¹ w³aúciwie nie do wychwycenia
za pomoc¹ standardowych oscyloskopÛw.

Analizator widma
Kolejnym narzÍdziem, jakie udostÍpnia

nam zestaw PICO jest analizator widma. Za
jego pomoc¹ moøemy obejrzeÊ (i oczywiúcie
zmierzyÊ) iloúÊ energii w†dowolnym paúmie
czÍstotliwoúci badanego sygna³u. Do wyzna-
czenia poziomÛw napiÍÊ w†poszczegÛlnych
pasmach analizator stosuje FTT, czyli trans-
formatÍ Fouriera. Analizator pozwala na wy-
krycie i†pomiar zniekszta³ceÒ sygna³u powo-
dowanych przez rÛøne pasoøytnicze harmo-
niczne pojawiaj¹ce siÍ np. od napiÍcia sie-
ciowego (50Hz). Zastosowanie tego typu
analizatora pozwala badaÊ rÛønego rodzaju
urz¹dzenia, w†szczegÛlnoúci takie, ktÛrych
poprawnoúÊ pracy zaleøy úciúle od czÍstot-
liwoúci, a†wiÍc filtrÛw, oscylatorÛw, wzmac-
niaczy, korektorÛw graficznych, itp.
Analizator widma umoøliwia, podobnie

jak oscyloskop, kopiowanie danych dotycz¹-
cych dowolnego przebiegu w†celu eksporto-
wania ich do innych aplikacji.

Multimetr
Multimetr dostÍpny w†postaci odrÍbnego

okna, ktÛre moøemy uaktywniÊ w†dowolnym
momencie pracy z†aplikacj¹, dodatkowo
wzbogaca moøliwoúci programu. Pozwala on
wyúwietliÊ wartoúci jednego lub wiÍcej pa-
rametrÛw w†sposÛb cyfrowy oraz analogowy
(opcjonalny bargraf). Urz¹dzenie pokazuje
wartoúci napiÍÊ AC/DC, wzmocnienia lub
czÍstotliwoúci. Widok okna multimetru
przedstawia rys. 6.

Oscyloskop XY
Do wyznaczania zaleønoúci parametrÛw

jednego sygna³u wzglÍdem innego s³uøy os-
cyloskop XY. Jego przydatnoúÊ jest nieoce-
niona, kiedy chcemy porÛwnaÊ np. fazÍ
dwÛch sygna³Ûw. Sterowanie prac¹ tego os-
cyloskopu odbywa siÍ analogicznie jak po-
przednio, a†wiÍc przez gÛrny pasek narzÍ-
dzi. Okno urz¹dzenia (rys. 7) otwieramy po-
leceniem NEW XY SCOPE z†poziomu ME-
NU>VIEW. Tak jak w†oscyloskopie i†anali-
zatorze widma dostÍpna jest opcja umoøli-
wia j ¹ca dodanie pomocniczych l in i i
(znacznikÛw), ktÛrych funkcje juø opisaliú-
my, a†takøe gromadzenie i†eksport danych.

Dodatkowe udogodnienia
Dodatkowym udogodnieniem, jakie ma os-

cyloskop PICO, jest tzw. widok z³oøony.
Umoøliwia on jednoczesne wyúwietlenie na
ekranie monitora do czterech rÛønych prze-
biegÛw, np. w†celu porÛwnania wystÍpuj¹-

cych w†nich rÛønic. Moøemy w†ten sposÛb
rÛwnieø wyúwietliÊ w†jednym oknie: oscylo-
skop, analizator widma, miernik i†oscyloskop
XY, tak jak przedstawia to rys. 8.
Program pozwala na na³oøenie np. dwÛch

przebiegÛw, co znacznie u³atwia ich porÛw-
nanie. Ewentualnego ìpowiÍkszeniaî dokonu-
jemy wybieraj¹c mnoøniki w†polach X†i†Y†na
gÛrnym pasku narzÍdzi. Ponadto w†progra-
mie uøytkownik moøe dowolnie ustawiaÊ
szereg opcji dotycz¹cych ogÛlnego widoku
interfejsu graficznego, kolorÛw w†jakich wy-
úwietlane bÍd¹ úcieøki przebiegÛw, ich
gruboúci itp. Program pozwala rÛwnieø na
wydrukowanie dowolnego (aktywnego) wido-
ku wraz z†informacj¹ na jego temat. Moøli-
we jest dodanie dowolnej informacji czy
opisu do wydruku. PracÍ z†programem do-
datkowo u³atwia dobrze zorganizowany sys-
tem pomocy.

Wnioski
Wirtualny zestaw kontrolno-pomiarowy fir-

my PICO Technology oparty o†przetwornik
ADC-200/xx jest nowoczesnym urz¹dzeniem,
ktÛre z†powodzeniem moøe zast¹piÊ tradycyj-
ny oscyloskop. Oprogramowanie steruj¹cego
jego prac¹ zawiera w†sobie kilka uøytecznych
narzÍdzi pomiarowych, co w†po³¹czeniu
z†niewielkimi wymiarami przetwornika bardzo
korzystnie wp³ywa na funkcjonalnoúÊ urz¹-
dzenia. Zestaw PICO szczegÛlnie nadaje siÍ
do zastosowaÒ tam, gdzie na pierwszym
miejscu stawia siÍ na duøe moøliwoúci, a†na
drugim na mobilnoúÊ i†atrakcyjn¹ cenÍ.
RK

Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y do-
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