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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-
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ku koniecznoúci zaprogramo-
wania pamiÍci spoza udostÍp-
nionej listy istnieje moøliwoúÊ
wybrania uk³ady z†listy GENE-
RIC i†rÍczne dobranie paramet-
rÛw programowania.

Instrukcja obs³ugi Labtoola
40S znajduje siÍ na dyskietce,
moøna takøe korzystaÊ z†dob-

Możliwości i cechy charakterystyczne programatora Labtool 40S
✓ umożliwia programowanie pamięci EPROM, EEPROM, Flash, szeregowych

EEPROM, RAM z podtrzymaniem bateryjnym, procesory rodziny ‘51 (także
z pamięcią Flash, produkowane przez Atmela), procesory MCS−251, układy
GAL22V10 oraz cztery procesory rodziny PIC16C (C54/55/56/57),

✓ współpracuje z komputerem poprzez złącze Centronics,
✓ oprogramowanie sterujące jego pracą pracuje w DOSie i ma niewielkie

wymagania sprzętowe.

rze opracowanej pomocy kon-
tekstowej.

Program steruj¹cy nie wy-
maga instalacji - po przegraniu
do wybranego katalogu na dysk
twardy naleøy uruchomiÊ pro-
gram dekompresuj¹cy in-
stall.exe. Obs³uga programu
jest bardzo przejrzysta i†nie
sprawi trudnoúci takøe
mniej doúwiadczonym
uøytkownikom. Pewn¹
trudnoúÊ moøe sprawiÊ
³adowanie plikÛw, po-
niewaø program nie
wyúwietla zawartoúci
domyúlnego katalo-
gu - trzeba wiÍc
pamiÍtaÊ ca³¹
úcieøkÍ dostÍpu.
Program potrafi
obs³ugiwaÊ przygo-

Escort 2000 − znacznie więcej niż multimetr

towane uprzednio makropole-
cenia, moøliwe jest takøe pro-
gramowanie seryjne z†automa-
tycznym modyfikowaniem za-
pisywanego do uk³adÛw licz-
nika prÛbek. Bardzo uøyteczny
jest takøe wbudowany w†pro-
gram obs³ugi znakowy edytor
bufora (ASCII i†BIN).

Podsumowuj¹c - nowy pro-
gramator Advantecha jest inte-
resuj¹c¹ propozycj¹ dla uøyt-
kownikÛw korzystaj¹cych ze

Firma Escort wprowadzi³a
na rynek przyrz¹d niezwyk³y -
na pierwszy rzut oka jest to
standardowy multimetr (bar-
dzo podobny zewnÍtrznie do
znanych Czytelnikom EP mier-
nikÛw Escort 95/97), jednak po
bliøszym przyjrzeniu...

åmia³o moøna stwierdziÊ,
øe Escort 2000 jest konstrukcj¹
awangardow¹, ktÛra wyznacza
nowe kierunki rozwoju kolej-
nych generacji multimetrÛw.
Tak naprawdÍ pojÍcie
ìmultimetrî niezbyt pasuje do
Escorta 2000, a†wynika to
z†faktu, øe oprÛcz ogromnych
moøliwoúci pomiarowych,
przyrz¹d ten moøe spe³niaÊ ro-
lÍ programowanego generatora
przebiegÛw, wzorcowego ürÛd-
³a impulsÛw prostok¹tnych,
a†takøe dok³adnego, programo-
wanego ürÛd³a napiÍciowego
lub pr¹dowego.

Zaczniemy od krÛtkiej pre-
zentacji czÍúci pomiarowej Es-
corta 2000. Przyrz¹d jest wy-
posaøony w†podwÛjny, 5-cyf-
rowy wyúwietlacz cyfrowy,
dziÍki czemu moøliwy jest jed-
noczesny pomiar dwÛch para-

stosunkowo w¹skiej grupy
uk³adÛw programowalnych,
ktÛrym zaleøy na rozs¹dnym
kompromisie pomiÍdzy kosz-
tami urz¹dzenia i†jego jakoú-
ci¹. Konstruktorom maj¹cym
awangardowe ci¹goty, poleca-
my jednak starszego brata z†ro-
dziny Labtool.
Piotr Zbysiński, AVT

Przyrz¹d udostÍpni³a re-
dakcji firma Elmark.

metrÛw przebiegu wejúciowe-
go, np. czÍstotliwoúci i†ampli-
tudy, czy teø wspÛ³czynnika
wype³nienia i†napiÍcia (lub
natÍøenia) mierzonego sygna-
³u. Prezentowany przyrz¹d jest
wyposaøony w†wewnÍtrzny,
bardzo dok³adny przetwornik
True RMS, ktÛry umoøliwia
pomiar sygna³Ûw zmiennych
z†na³oøon¹ sk³adow¹ sta³¹.

DziÍki zastosowaniu uk³a-
du automatycznie dobieraj¹ce-
go zakres pomiarowy do amp-
litudy sygna³u wejúciowego,
uøytkownik moøe ca³kowicie
skupiÊ siÍ na analizie wyni-
kÛw pomiaru. Przewidziano
oczywiúcie takøe moøliwoúÊ
rÍcznej zmiany zakresu pomia-
rowego, lecz jest to funkcja
doúÊ rzadko wykorzystywana
(jak wynika z†doúwiadczeÒ po-
wsta³ych podczas kilkutygo-
dniowej eksploatacji Escorta
2000 w†laboratorium AVT).

W†zaleønoúci od wymagaÒ
stawianych pomiarowi moøli-
we jest skonfigurowanie przy-
rz¹du w†tryb pomiaru o†niøszej
rozdzielczoúci (zakres do
4000), co zwiÍksza iloúÊ wyko-

nywanych pomiarÛw do 3/sek.
Tryb ten moøe byÊ bardzo uøy-
teczny podczas badania prze-
biegÛw wolnozmiennych, po-
niewaø przyrz¹d nie jest wy-
posaøony w†bargraf u³atwiaj¹-
cy úledzenie tendencji zmian
amplitudy. Standardowo mier-
nik wyúwietla wyniki na piÍ-
ciu pozycjach wyúwietlacza
(do 40000), a†czÍstotliwoúÊ po-
miarÛw wynosi ok. 1Hz. Inte-
resuj¹ce s¹ funkcje pomocni-
cze multimetru, ktÛre umoøli-
wiaj¹ automatyczne uúrednia-
nie wynikÛw wielu pomiaru,
znajdowanie wartoúci maksy-
malnej, minimalnej oraz doko-
nywanie pomiarÛw wzglÍd-
nych (w odniesieniu do pozio-
mu zadeklarowanego jako wzo-
rzec).

Miernik umoøliwia takøe
pomiar rezystancji w†zakresie
400Ω..40MΩ, czÍstotliwoúci do
ok. 200kHz (duøa czu³oúÊ we-
júcia - moøliwy jest pomiar
sygna³Ûw o†amplitudzie juø
40mV), kontrola napiÍcia prze-
wodzenia diod pÛ³przewodni-
kowych, kontrola zwarÊ, po-
miar temperatury (wymagana
zewnÍtrzny czujnik typu K).
Nieco s³abszym punktem Es-
corta 2000 jest pomiar napiÍÊ
i†pr¹dÛw, a†to ze wzglÍdu na
ograniczone zakresy pomiaro-
we. Do pomiaru pr¹dÛw prze-
widziano tylko dwa zakresy 40
i†400mA, a†pomiar napiÍcia
moøliwy jest tylko do 300V
(sta³e/zmienne).

O†niezwyk³oúci prezento-
wanego przyrz¹du decyduje je-
go wyposaøenie dodatkowe,
tzn. wbudowane: programowa-
ny generator przebiegÛw, pro-
gramowane ürÛd³o pr¹du i†na-
piÍcia oraz generatory przebie-
gÛw: liniowego i†prostok¹tnego.

Generator przebiegu pros-
tok¹tnego jest wyposaøony

w†selektor generowanej czÍs-
totliwoúci (28 nastaw fabrycz-
nych), moøliwoúÊ regulacji
wspÛ³czynnika wype³nienia
(256 krokÛw), regulacjÍ szero-
koúci impulsu oraz amplitudy
(dostÍpne zakresy: +5V, +/-5V,
+12V, +/-12V). Generator prze-
biegu liniowego umoøliwia ge-
nerowanie sygna³u zmieniaj¹-
cego siÍ liniowo pomiÍdzy za-
danymi punktami kraÒcowymi
i†przy okreúlonej przez uøyt-
kownika rozdzielczoúci (z
przedzia³u 1..999). Przebieg
wyjúciowy moøe siÍ zmieniaÊ
w†zakresie napiÍÊ +/-1,5V, +/
-15V lub pr¹dowym +/-25mA.

Inn¹ interesuj¹c¹ moøli-
woúci¹ jest tworzenie w³as-
nych wzorÛw przebiegÛw, ktÛ-
re nastÍpnie s¹ ìodtwarzaneî
przez wewnÍtrzny uk³ad sek-
wencyjny przyrz¹du. Moøliwe
jest zdefiniowanie 16 krokÛw
przebiegu, kaød¹ o†programo-
wanym czasie trwania. Po za-

Cechy charakterystyczne przyrządu Escort 2000
■ jest wyposażony w podwójny, 5−cyfrowy wyświetlacz (efektywnie 43/4 cyfry),

przy czym zakres pomiarowy można ustalić na 4000 lub 40000,
■ wyświetlacz jest podświetlany diodami LED (podświetlanie jest automatycznie

wyłączane po pewnym czasie),
■ umożliwia pomiar napięć i prądów AC/DC, temperatury, częstotliwości, współ−

czynnika wypełnienia, szerokości impulsów, rezystancji, jest wyposażony w wy−
krywacz zwarć i tester diod półprzewodnikowych,

■ zakresy pomiarowe dobierane są automatycznie przez procesor miernika,
■ przyrząd jest wyposażony w automatyczny wyłącznik zasilania,
■ dostępne są tryby pomiarów względnych oraz szereg funkcji pomocniczych (Da−

ta Hold, Max, Min, Avg),
■ tor pomiarowy jest wyposażony w konwerter True RMS, dzięki czemu możliwy

jest pomiar prądów i napięć zmiennych ze składową stałą,
■ może spełniać rolę generatora programowanych przebiegów,
■ może spełniać rolę źródła napięciowego lub prądowego,
■ ma wbudowany generator przebiegu prostokątnego z regulowanym współczyn−

nikiem wypełnienia, częstotliwością i amplitudą,
■ może współpracować z komputerem PC poprzez optoizolowane złącze RS−232.


