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Urz¹dzenie oznaczone symbolem PCS64i
jest tak naprawdÍ oscyloskopow¹ przystawk¹
do komputera PC, a†nie kompletnym oscy-
loskopem. DziÍki takiemu rozwi¹zaniu moø-
liwe by³o znaczne ograniczenie kosztu wy-
konania przyrz¹du poniewaø, jak pokazuje
praktyka, jednym z†najdroøszych elementÛw
jest wyúwietlacz lub lampa obrazowa.
W†niewielkiej obudowie z†tworzywa

sztucznego zintegrowano wszystkie elemen-
ty dwÛch torÛw analogowych z†regulacj¹
po³oøenia w†osi Y†i†selekcj¹ rodzaju wejúcia
AC/DC oraz kompletny tor szybkiej, 8-
bitowej konwersji A/C. Kaødy kana³ ma
w³asn¹ pamiÍÊ prÛbek o†pojemnoúci 4kB,
co pozwala na akwizycjÍ sygna³Ûw z†duøymi
czÍstotliwoúciami prÛbkowania (do 32MHz
lub oversampling 64MHz).
Wejúciowe tory analogowe maj¹ pasmo

przenoszenia o†szerokoúci 13MHz. Impedan-
cja wejúciowa kaødego z†kana³Ûw wynosi
1MΩ/30pF, a†maksymalne napiÍcie wejúcio-
we nie powinno przekraczaÊ 100V. Podczas
prowadzenia pomiarÛw naleøy pamiÍtaÊ
o†tym, øe wejúcia analogowe nie s¹ wzajemnie
separowane galwanicznie, tak wiÍc potencja³
referencyjny jest w†nich jednakowy! Wymia-
na danych pomiÍdzy PCS64i a†komputerem
odbywa siÍ poprzez optoizolowany (we wnÍt-
rzu PCS64i) port rÛwnoleg³y Centronics.
Standardowym ürÛd³em zasilania przystaw-

ki PCS64i jest zewnÍtrzny zasilacz 9V. Op-
cjonalnie moøna stosowaÊ ³adowalne ogniwa
1,2V, na ktÛre producent przewidzia³ miejsce
we wnÍtrzu obudowy. Niestety ani zasilacz,
ani akumulatory nie wchodz¹ w†sk³ad pre-
zentowanego zestawu. Standardowym wypo-
saøeniem PCS64i s¹ za to: instrukcja uøyt-
kownika oraz kabel do po³¹czenia urz¹dzenia
z†drukarkowym portem komputera.
O†ile konstrukcjÍ elektryczn¹ urz¹dzenia

moøna zaliczyÊ do standardowych, to op-
rogramowanie steruj¹ce jego prac¹ jest nie-
mal doskona³e. W†sk³ad zestawu wchodz¹
dwie wersje oprogramowania: dla DOS i†Win-
dows 3.1x/95/98.
Na rys. 1 pokazano ekran komputera z†uru-

chomionym programem w†wersji dla Windows.
Oscyloskop pracuje w†standardowym trybie
pomiaru dwukana³owego. Z†kolei na rys. 2
pokazano ekran programu po prze³¹czeniu go
w†tryb obliczania transformaty Fouriera.
Interesuj¹c¹ moøliwoúci¹ oferowan¹ przez

PCS64i jest praca w†trybie rejestratora prze-
biegÛw (rys. 3). W†odrÛønieniu od standar-
dowego trybu pracy, odstÍpy prÛbkowania
s¹ znacznie d³uøsze. Maksymalny odstÍp
pomiÍdzy kolejnymi prÛbkami wynosi 2000
sekund, co pozwala na prowadzenie analizy
wolnozmiennych zjawisk, np. úledzenie
zmian temperatury w†przeci¹gu kilku dni.
Funkcjonalnie podobne oprogramowanie

jest dostÍpne w†DOS-owej wersji - przyk³a-
dowe okno pokazano na rys. 4.

Niezaleønie od wersji programu, dostÍpne
s¹ kursory czasowe oraz amplitudowe, ktÛre
pozwalaj¹ na dok³adn¹ analizÍ przebiegÛw.
Znacznie rozbudowano takøe sterowanie wy-
zwalaniem pocz¹tku pomiaru, co pozwala
na ³atw¹ synchronizacjÍ podstawy czasu
z†badanym przebiegiem (dostÍpne jest takøe
wyzwalanie z†wyprzedzeniem).
Reasumuj¹c - PCS64i jest atrakcyjnym

przyrz¹dem do ma³ego laboratorium, daj¹c
znacznie wiÍksze moøliwoúci od standardo-
wego oscyloskopu analogowego, przy (sic!)
niøszej cenie.
Piotr Panufik

Oscyloskop PCS64i jest dostÍpny w†AVT
(tel. (0-22) 835-66-88).

PCS64i
− cyfrowy oscyloskop firmy Velleman

W†artykule przedstawiamy
kolejny przyk³ad na to, øe

cyfrowa technika pomiarowa staje
siÍ coraz taÒsza.

Firma Velleman opracowa³a
bowiem prosty w†obs³udze,
a†przy tym bardzo tani,

dwukana³owy oscyloskop cyfrowy
przystosowany do wspÛ³pracy

z†komputerem PC.
Pomimo nieprawdopodobnie
niskiej ceny potrafi ca³kiem

duøo...

Rys. 1.

Podstawowe cechy i parametry
oscyloskopu PCS64i:
✓ liczba wejść: 2;
✓ impedancja wejściowa: 1MΩ/30pF;
✓ pasmo wejść analogowych: 13MHz;
✓ maksymalne napięcie wejściowe: 100V;
✓ rozdzielczość przetworników A/C: 8 bitów;
✓ częstotliwość próbkowania: 32/64MHz;
✓ pojemność pamięci próbek: 4kB/kanał;
✓ rozbudowane możliwości wyzwalania podstawy

czasu;
✓ zewnętrzne zasilanie: 9V/800mA;
✓ współpraca z komputerem PC poprzez złącze

Centronics (z wewnętrzną optoizolacją).

Cechy i możliwości oprogramowania
sterującego:
✗ dostępne wersje dla DOS i Windows 3.1x/95/98;
✗ wyświetlanie informacji w trybie oscyloskopowym,

analizatora FFT oraz rejestratora;
✗ zapisywanie zgromadzonych danych w postaci

pliku ASCII lub obrazu BMP;
✗ programy są wyposażone w wirtualne linijki:

czasową i amplitudową;
✗ możliwość powiększania (Zoom) wybranego

fragmentu przebiegu;
✗ regulacja wszelkich nastaw przyrządu (podstawa

czasu, czułość wejść itp.).

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.

− cyfrowy oscyloskop firmy Velleman


