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W dziale "TEST" przedstawiamy narzędzia, programy i oprzyrządowanie pomocnicze,
wykorzystywane w pracowniach konstrukcyjnych i laboratoriach elektronicznych. Prezentacja jest
poprzedzona badaniami prowadzonych w laboratorium AVT. Zadaniem działu jest dostarczanie
pełnej i sprawdzonej informacji o aktualnej ofercie krajowego rynku.

Przegląd nowości z kraju
Miniaturowe oscyloskopy cyfrowe

Dotychczasowe ìTestyî
poúwiÍcaliúmy wybranym

grupom narzÍdzi
i†przyrz¹dÛw pomiarowych

przeznaczonych dla
elektronikÛw. Tym razem
przedstawiamy przegl¹d
nowoúci z†kilku rÛønych

dziedzin elektroniki, dziÍki
czemu nadrabiamy

zaleg³oúci, jakie powsta³y
w†ci¹gu kilku ostatnich

miesiÍcy.
Nasz¹ prezentacjÍ
rozpoczynamy od
miniaturowych

przetwornikÛw -
oscyloskopÛw do³¹czanych
do z³¹cza drukarkowego

komputera. Ponadto
przedstawiamy bardzo
interesuj¹ce mierniki

uniwersalne oraz nowy
programator firmy

Advantech.

Brytyjska firma Pico Tech-
nology specjalizuje siÍ m.in.
w†produkcji miniaturowych
przetwornikÛw A/C, ktÛre
dziÍki doskona³emu oprogra-
mowaniu, ktÛre producent do-
starcza w†zestawie, moøna za-
mieniÊ w†oscyloskop cyfrowy.
Przetworniki przystosowane s¹

do wspÛ³pracy
z †komputerami
klasy PC. Wymia-
na danych po-
miÍdzy przetwor-
nikiem i†kompu-
terem odbywa siÍ
poprzez z³¹cze
rÛwnoleg³e Cen-
tronics (drukar-
kowe), w†ktÛre
jest wyposaøony
kaødy standardo-
wy komputer.

DziÍki wyko-
rzystaniu przez

konstruktorÛw tak popularne-
go interfejsu komunikacyjnego,
pod³¹czenie przetwornika do
komputera jest bardzo proste

i†zapewnia pe³n¹ kompatybil-
noúÊ przetwornikÛw z†dowol-
nym komputerem PC. Zastoso-
wanie tego interfejsu wi¹øe siÍ
niestety takøe z†pewnym ogra-
niczeniem - poniewaø trans-
misja sygna³u odbywa siÍ sze-
regowo, doúÊ znacznie ograni-
czona zosta³a maksymalna
czÍstotliwoúÊ prÛbkowania.
Jest to jeden z†waøniejszych
powodÛw, dla ktÛrych nie
moøna traktowaÊ tych minia-
turowych urz¹dzeÒ na rÛwni
z†powaønymi konstrukcjami
oscyloskopÛw laboratoryjnych.
Kolejn¹, doúÊ istotn¹, z†punk-
tu widzenia uøytkownika, wa-
d¹ prezentowanych przyrz¹-
dÛw jest niewielki zakres prze-
twarzanego napiÍcia. Wada ta
nieco traci na znaczeniu, jeøe-
li weümiemy pod uwagÍ wie-

loúÊ dostÍpnych wersji prze-
twornikÛw serii Pico (tab.1).

Uøytkownicy przetworni-
kÛw musz¹ siÍ liczyÊ z†ko-
niecznoúci¹ zastosowania ad-
apterÛw dopasowuj¹cych na-
piÍcie mierzone do zakresu
przetwarzania wybranego prze-
twornika.

Oprogramowanie dostar-
czane wraz z†przetwornikami
zaskakuje bogactwem oferowa-
nych moøliwoúci. WystÍpuje
ono w†dwÛch wersjach - dla
Windows 3.1/95 (rys.1) i†rÛw-
nie atrakcyjnej graficznie dla
DOS (rys.2). Niezaleønie od
wersji oprogramowanie umoø-
liwia wyúwietlanie kszta³tu
mierzonego przebiegu, czyli
pracÍ w†standardowym trybie
oscyloskopowym. Przy pomo-
cy szeregu opcji dostÍpnych
w†menu moøliwe jest skalowa-
nie przebiegu w†osi czasu
w†zakresie 500µs..50s/dzia³kÍ,
zmiana wspÛ³czynnika wzmoc-
nienia kana³u X†i†Y, ustalenie
warunku wyzwolenia pomiaru
(takøe opÛünione), ustalenie
wartoúci offsetu dla wybrane-
go kana³u i†szereg innych op-
cji stosowanych w†standardo-
wych oscyloskopach. DziÍki
zastosowaniu systemu kurso-
rÛw poruszanych przy pomocy
myszki moøliwe jest zmierze-
nie parametrÛw sygna³u po-
miÍdzy wskazanymi punktami.

Inn¹ moøliwoúci¹ oferowa-
n¹ przez programy jest wy-
úwietlenie spektrum badanego
sygna³u. Wyniki obliczeÒ mo-
g¹ byÊ pokazane na skali loga-

Tabela 1.
Nazwa Rozdziel− Zakres Maksymalna Ilość Impedancja
przyrządu czość napięcia częstotliwość kanałów wejściowa

wejściowego próbkowania

[V] [kp/s] [Ω]

ADC−10 8 0..5 20 1 200k

ADC−11 10 0..2,5 18 11 1M

ADC−12 12 0..5 15 1 200k

ADC−40 8 −5..+5 20 1 1M

ADC−42 12 −5..+5 15 1 1M

Rys. 1.
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rytmicznej lub liniowej. Jeden
ruchomy pionowy kursor (po-
rusza siÍ wzd³uø osi czÍstotli-
woúci) pozwala analizowaÊ po-
ziom sygna³u dla dowolnie wy-
branej czÍstotliwoúci.

Przetworniki Pico mog¹
spe³niaÊ takøe rolÍ miernikÛw
napiÍcia lub czÍstotliwoúci.
Wyniki pomiaru s¹ wyúwietla-
ne na czteropozycyjnym
wskaüniku skalowanym w†V
lub dB. W†szerokim zakresie
czÍstotliwoúci sygna³u wejúcio-
wego moøliwe jest wykorzys-
tanie wskaünika cyfrowego do
wyúwietlania odpowiadaj¹cego
jej wskazania.

Rys. 2.

Doskona³ym uzu-
pe³nieniem dwÛch
ostatnio wymienio-
nych opcji wyúwiet-
lania jest moøliwoúÊ
wskazania wyniku
pomiaru w†postaci
paska bargrafu, ktÛ-
ry pozwala w†prosty
sposÛb oszacowaÊ
tendencje zmian ba-
danego sygna³u.
TwÛrcy oprogramo-
wania przewidzieli
takøe moøliwoúÊ wy-

úwietlania panelu zbiorczego,
ktÛry zawiera wszystkie wybra-
ne przez uøytkownika sposoby
prezentacji sygna³u.

Zestaw dostarczany przez
producenta zawiera takøe nie-
co mniej efektowne graficznie,
lecz bardzo przydatne oprog-
ramowanie Picolog. Program
ten umoøliwia zaawansowan¹
obrÛbkÍ mierzonego sygna³u -
moøliwe jest na przyk³ad two-
rzenie tabeli przekodowaÒ,
dziÍki ktÛrej moøliwe jest in-
dywidualne dobranie charak-
terystyki przetwarzania sygna-
³u do wymagaÒ aplikacji. Tak
wiÍc realizacja pomiarÛw

z†czujnikami o†charakterysty-
kach nieliniowych nie sprawi
wiÍkszych trudnoúci uøytkow-
nikom prezentowanych prze-
twornikÛw.

Ogromn¹ atrakcj¹ dla uøyt-
kownikÛw chc¹cych samo-
dzielnie tworzyÊ oprogramo-
wanie dla przetwornikÛw ro-
dziny Pico bÍd¹ de-
dykowane im drive-
ry przygotowane
przez producenta.
S¹ one dostÍpne
w†postaci kodu
ürÛd³owego w†jÍzy-
kach BASIC i†C,
w†postaci plikÛw
obiektowych *.obj
oraz w†postaci bib-
liotek *.h oraz *.dll.
Dok³adny opis ko-
dÛw ürÛd³owych
oraz bibliotek jest
instalowany wraz
z†oprogramowaniem na dysk
twardy komputera.

Podsumowuj¹c - przetwor-
niki serii Pico s¹ atrakcyjn¹
propozycj¹ dla uøytkownikÛw
systemÛw pomiarowych, dla
ktÛrych istotna jest moøliwoúÊ
obrabiania wynikÛw pomiarÛw

przy pomocy komputera i†swo-
je badania ograniczaj¹ do syg-
na³Ûw wolnozmiennych. Mog¹
byÊ ona takøe przydatne
w†wielokana³owych systemach
pomiarowych, gdzie wystÍpu-
je koniecznoúÊ nadzorowania
wielu sygna³Ûw jednoczeúnie.
Janusz Tomczak

Przetworniki Pico udostÍp-
ni³a redakcji firma RK-System.

Czytelnicy zainteresowani
poznaniem oferty firmy Pico
Technology mog¹ j¹ odwiedziÊ
w†Internecie pod adresem:

www.picotech.co.uk.

totny argument dla nieco mniej
awangardowych konstrukto-
rÛw.

Programator bez trudu po-
radzi sobie z†dowoln¹ pamiÍ-
ci¹ EPROM, EEPROM, Flash
i†pochodnymi. Moøliwe jest
takøe programowanie zawar-
toúci pamiÍci SRAM z†pod-
trzymaniem bateryjnym (do-
mena firmy Dallas), oraz sze-
regowych pamiÍci EPROM
i†EEPROM. Duø¹ atrakcj¹ dla
konstruktorÛw bÍdzie moøli-
woúÊ programowania standar-
dowych procesorÛw z†rodzi-
ny MCS-51, ich odpowiedni-
kÛw z†pamiÍci¹ programu ty-
pu Flash oraz wybranych pro-
cesorÛw z†rodziny PIC16C5X.
Niestety lista programowa-
nych uk³adÛw nie obejmuje
kontrolerÛw AT89C1051/2051
oraz nowszych procesorÛw
Microchipa. DoúÊ istotnym
niedoci¹gniÍciem jest takøe
brak moøliwoúci programowa-
nia standardowych uk³adÛw
PLD - czyli GAL16/20V8 oraz
ich odpowiednikÛw produko-
wanych przez AMD (Vantis),
czy teø ich bardzo popularne
na naszym rynku wersje, do-
starczane przez SGS-Thom-
son. Przewidziano natomiast
moøliwoúÊ programowania
uk³adÛw GAL22V10(B), ale
tylko w†wersji standardowej.
Wydaje siÍ to byÊ powaønym
niedoci¹gniÍciem, poniewaø

Labtool 40S − programator dla zdecydowanych

coraz wiÍksz¹ popularnoúÊ
zdobywaj¹ wúrÛd uøytkowni-
kÛw programowane w†syste-
mie wers je uk³adu
GAL22V10. Wielu uøytkowni-
kom doskwieraÊ moøe takøe
brak moøliwoúci programowa-
nia procesorÛw firmy Moto-
rola.

Tak wiÍc - na pierwszy rzut
oka - Labtool 40S wydaje siÍ
byÊ narzÍdziem o†mocno ogra-
niczonych moøliwoúciach. Jest
to jednak tylko czÍúciowa
prawda, poniewaø konstrukto-
rzy programatora zastosowali
bardzo ciekawe rozwi¹zanie
sprzÍtowe, ktÛre umoøliwi
proste i†tanie powiÍkszanie je-
go moøliwoúci. OtÛø konfigu-
racjÍ po³¹czeÒ podstawki
z†sygna³ami steruj¹cymi konfi-
guruje siÍ przy pomocy trzech
p³ytek konfiguracyjnych, ktÛre
kszta³tem s¹ zbliøone do mo-

du³Ûw pamiÍ-
ciowych stosowa-
nych w†komputerach PC
(SIMM). Programowane uk³a-
dy s¹ podzielone na grupy
i†dla kaødej z†nich przygoto-
wano jedn¹ z†szeúciu (trzy
dwustronne p³ytki-adaptery)
konfiguracji po³¹czeÒ. Tak
wiÍc dodanie do listy obs³ugi-
wanych, nowych uk³adÛw, wy-
maga tylko wymiany oprogra-
mowania steruj¹cego i†ewentu-
alnie zastosowania taniej p³yt-
ki-adaptera.

W†chwili obecnej lista pro-
ducentÛw obejmuje 32 firmy (w
zestawie zawarto oprogramo-
wanie w†wersji 3.41), lecz Ad-
vantech przewiduje moøliwoúÊ
udostÍpnienia nowych, znacz-
nie bogatszych wersji oprogra-
mowania poprzez sieÊ Internet
lub na koncie BBS. W†przypad-

W skład zestawu wchodzą:
✚ programator Labtool 40S,
✚ kabel połączeniowy (DB−25/

Amphenol 36),
✚ zasilacz sieciowy,
✚ dyskietka z oprogramowaniem

sterującym i dokumentacją (plik
tekstowy),

✚ trzy płytki−adaptery, służące do
konfigurowania programatora,

✚ adapter z podstawką ZIF dla
pamięci szeregowych.

Rys. 3.

Advantech jest znany
wúrÛd elektronikÛw g³Ûwnie
jako producent doskona³ego
programatora Labtool 48. Od
kilku miesiÍcy na krajowym
rynku jest dostÍpny nowy pro-
gramator opracowany przez
Advantecha - Labtool 40S.

Jest to urz¹dzenie o†nieco
innym przeznaczeniu niø po-
przednik - tym razem zamiast
wprowadzania na rynek kolej-
nego niezwykle uniwersalnego
laboratoryjnego îkombajnuî,
umoøliwiaj¹cego programowa-
nie wszelkich dostÍpnych na
úwiecie uk³adÛw, Advantech
postawi³ na znacznie szersz¹
rzeszÍ klientÛw o†nieco bar-
dziej typowych i†skonkretyzo-
wanych wymaganiach. Taka
strategia spowodowa³a, øe lis-
ta elementÛw programowanych
przez Labtoola 40S jest doúÊ
skromna. Takie podejúcie zna-
laz³o oczywiúcie odbicie w†ce-
nie urz¹dzenia, co stanowi is-


