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Urz¹dzenie, ktÛre prezentujemy w†arty-
kule nie jest klasyczn¹ kart¹ oscyloskopow¹
do PC. Pomimo duøej rozdzielczoúci (8
bitÛw), bardzo wysokiej czÍstotliwoúci prÛb-
kowania (80MHz) i†stosunkowo wysokiej,
programowanej czu³oúci (50/100mV) zasto-
sowanie karty w†typowych pomiarach elek-
tronicznych nie jest optymalnym sposobem
jej wykorzystania.
Dlaczego? Jest to efekt wyspecjalizowania

konstrukcji karty, ktÛr¹ zoptymalizowano
do realizacji zaawansowanych pomiarÛw zja-
wisk fizycznych, przede wszystkim analizy
sygna³Ûw ultradüwiÍkowych. DziÍki bogate-
mu interfejsowi I/O karta moøe bezpoúrednio
wspÛ³pracowaÊ z†g³owicami pomiarowymi
sterowanymi silnikami krokowymi.
Karta OPKO-1 umoøliwia oczywiúcie ob-

serwacjÍ sygna³Ûw analogowych i†cyfrowych
o†maksymalnej amplitudzie 1Vpp, ale jest
wyposaøona w†kilka funkcji rzadko spoty-
kanych w†standardowych rozwi¹zaniach.
Najbardziej interesuj¹c¹ w³aúciwoúci¹ kar-

ty jest moøliwoúÊ cyfrowego wyzwolenia
pomiaru przez dowolne zjawisko zewnÍtrzne.
OdstÍp czasu pomiÍdzy wyzwoleniem uk³a-
du zewnÍtrznego a†pocz¹tkiem pomiaru jest
ustalany programowo w†przedziale 0..255µs
z†dok³adnoúci¹ 1ns i†krokiem 1µs. Naj-
krÛtszy z†praktycznie osi¹galnych odstÍ-
pÛw czasu wynosi 0..1†ns.
Istnieje takøe moøliwoúÊ zewnÍtrzne-

go wyzwalania pocz¹tku pomiaru - do
tego celu s³uøy specjalne wejúcie
EXT_TRG, sterowane zewnÍtrznym syg-
na³em cyfrowym.
Nawet najdoskonalszy sprzÍt wspÛ³-

pracuj¹cy z†komputerem nie obÍdzie siÍ
bez oprogramowania. TwÛrcy karty OP-
KO-1 przygotowali prosty w†obs³udze,
lecz niezwykle funkcjonalny program
o†minimalnych wymaganiach sprzÍto-
wych w†wersji dla DOS (rys. 1). Za
pomoc¹ tego programu moøna zobrazo-
waÊ wyniki prowadzonych pomiarÛw,
dziÍki wbudowanej pamiÍci prÛbek is-
tnieje moøliwoúÊ ich uúredniania (dos-
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Podstawowe parametry i właściwości
karty OPKO−1:
✓ częstotliwość próbkowania: 80MHz;
✓ maksymalna częstotliwość sygnału mierzonego:

25MHz;
✓ maksymalne napięcie wejściowe: 1Vpp;
✓ impedancja wejściowa (wybór zworką):

50Ω lub 1MΩ,
✓ opóźnienie początku próbkowania:

0..255µs, z krokiem 1µs;
✓ pojemność pamięci próbek: 256/512 słów;
✓ maksymalna częstotliwość zewnętrznego wyzwala−

nia: 2kHz;
✓ 8−bitowa karta ISA;
✓ możliwość wybrania dowolnego adresu z przestrze−

ni I/O PC;
✓ oprogramowanie sterujące pracuje w DOS;
✓ możliwość obserwacji widma mierzonego sygnału.

kona³e rozwi¹zanie dla przebiegÛw zaszu-
mionych), moøliwe jest takøe obserwowanie
widma (w dolnej czÍúci ekranu). Program
pracuje w†trybie graficznym VGA i†wspÛ³-
pracuje z†myszk¹. KonfiguracjÍ programu
moøna przeprowadziÊ takøe za pomoc¹ kla-
wiatury, co u³atwia bardzo logicznie skon-
struowane menu.
Producent urz¹dzenia przygotowuje obec-

nie wersje karty z†wyzwalaniem analogo-
wym, a†takøe wersje bardziej rozbudowane
- z†interfejsem 16-bitowym, powiÍkszon¹
iloúci¹ pamiÍci prÛbek do 64kB. Zapowiada
siÍ wiÍc powstanie bardzo interesuj¹cej ro-
dziny urz¹dzeÒ pomiarowych, zarÛwno dla
uøytkownikÛw o†typowych wymaganiach,
jak i†w¹sko specjalizowanych.
Krzysztof Surak

Prezentowan¹ w†artykule kartÍ udostÍp-
ni³a redakcji firma Optel z Wroc³awia (tel.
(0-71) 329-68-53).

Rys. 1.


