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Przetwornik ADC-216 jest jednym
z†najbardziej uniwersalnych z†serii
Pico. Zosta³ wyposaøony w†dwa wej-
úcia analogowe o†niezaleønie progra-
mowanej czu³oúci oraz jedno we-

júcie/wyjúcie cyfrowe, ktÛre moøna wykorzys-
taÊ do synchronizowania pomiarÛw lub kom-
pensowania sond pomiarowych. Do tego w³aú-
nie celu w†ADC-216 wbudowano generator
przebiegu prostok¹tnego o†programowanej
czÍstotliwoúci (rys. 1). Wad¹ przetwornika jest
brak izolacji galwanicznej pomiÍdzy wejúcia-
mi oraz od strony kom-
putera. Jest to o†tyle
waøne, øe wymiana da-
nych pomiÍdzy ADC-216
i†PC odbywa siÍ poprzez
standardowy port rÛwno-
leg³y.

Przetwornik ADC-216 moøna stosowaÊ w†ap-
likacjach pomiarowych, dla ktÛrych waønym
parametrem jest duøa dok³adnoúÊ - zastosowa-
no w†nim bowiem przetwornik A/C o†rozdziel-
czoúci 16 bitÛw. PrÛbki sygna³u, po konwersji
A/C, s¹ gromadzone w pamiÍci SRAM o†po-
jemnoúci 64kB, ktÛra poúredniczy w†przekazy-
waniu wynikÛw pomiaru do komputera. Mak-
symalna szybkoúÊ prÛbkowania moøe wynosiÊ
333kp/s (w³¹czony jeden kana³) lub 166kp/s
(w³¹czone obydwa kana³y wejúciowe).
Konfigurowanie przetwornika umoøliwia op-

rogramowanie do³¹czone do zestawu (w wer-
sjach dla DOS i†Windows 3.1x/95/98). Za jego
pomoc¹ moøna wykorzystaÊ ADC-216 jako pre-
cyzyjny oscyloskop (rys. 2) lub analizator wid-
ma (rys. 3). W†tego typu aplikacjach s¹ po-
mocne rÛøne moøliwoúci wyzwalania pocz¹tku
pomiaru (rys. 4). DziÍki dwÛm osobnym pro-
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gramom moøna ADC-216 zamieniÊ w†rejestra-
tor sygna³Ûw analogowych (rys. 5). Wyniki re-
jestracji moøna wyúwietliÊ w†postaci wykresu
kreúlonego w†funkcji czasu lub przegl¹daÊ w†ta-
beli, zbliøonej wygl¹dem do arkusza kalkula-
cyjnego. Kaødy spoúrÛd prezentowanych pro-
gramÛw umoøliwia zapisanie wynikÛw na dysku
w†postaci tekstowej (we w³asnym formacie) lub
w†postaci pliku graficznego WMF.
Przetwornik jest zasilany z†zewnÍtrznego za-

silacza sieciowego, ktÛry wchodzi w†sk³ad ze-
stawu. OprÛcz niego producent dostarcza takøe

kabel po³¹czeniowy DB25/DB25,
trzy dyskietki z†oprogramowaniem
oraz krÛtk¹ instrukcjÍ obs³ugi.
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Podstawowe parametry i cechy
charakterystyczne przetwornika
Pico ADC−216:
✓ liczba kanałów wejściowych: 2 + cyfrowe wejście

synchronizacji;
✓ rozdzielczość przetwornika A/C: 16 bitów;
✓ maksymalna częstotliwość próbkowania (aktywny

jeden kanał): 333kHz;
✓ maksymalna częstotliwość próbkowania (aktywne

dwa kanały): 166kHz;
✓ pojemność pamięci próbek: 64kB (32ksłowa);
✓ impedancja wejściowa: 1MΩ;
✓ zakresy napięć wejściowych: ±(10mV, 20mV,

50mV, 100mV, 200mV, 500mV, 1V, 2V, 5V, 10V,
20V);

✓ maksymalny błąd przetwarzania A/C: ±1%;
✓ maksymalny błąd podstawy czasu: ±100ppm;
✓ wyzwalanie: zewnętrzne (sygnał TTL) i wewnętrzne

(możliwy wybór zbocza, źródła sygnału i jego
amplitudy);

✓ możliwość wykorzystania cyfrowego wejścia
wyzwalającego jako wyjścia sygnału prostokątnego
TTL o programowanej częstotliwości;

✓ programowe ustalanie trybu pracy wejść: AC lub
DC;

✓ możliwość współpracy z sondami
oscyloskopowymi x1/x10;

✓ sterowanie pracą urządzenia poprzez złącze
Centronics (niezbędne oprogramowanie wchodzi
w skład zestawu).
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