
Oscyloskopy, analizatory stanów
PenScopeDAQ

PenScopeDAQ to jednokana owy cyfrowy oscyloskop pod czany do komputera PC poprzez
interfejs USB. Przyrz d ten zosta  tak skonstruowany, aby zapewni  maksymaln  wygod

ytkowania: posiada niewielkich rozmiarów, mieszcz  si  w d oni obudow  w kszta cie
ugopisu oraz nie wymaga dodatkowego przewodu zasilaj cego. Wszystko to czyni

urz dzenie idealnym do zastosowa  serwisowych, pomiarów w terenie. Dzi ki wysokiej
cz stotliwo ci próbkowania oraz du emu rozmiarowi bufora mo e ono z powodzeniem by
wykorzystywane tak e do prac konstrukcyjnych. Cz stotliwo  próbkowania urz dzenia
mo e by  regulowana w zakresie od 1kHz do 100MHz. Szeroki zakres pomiarowy - od
20mV/dz do 5V/dz (5 dzia ek) pozwala na swobodne u ywanie przyrz du w wielu
dziedzinach: motoryzacyjnej, laboratoryjnej, edukacyjnej, itp.

Podstawowe cechy

podr czny oscyloskop cyfrowy - mieszcz ca si  w d oni obudowa w kszta cie
ugopisu

maksymalna cz stotliwo  próbkowania: 100MHz
1 kana  analogowy
rozdzielczo  przetwornika: 8 bitów
rozmiar bufora danych: 128KB
zakres pomiarowy: +/-25V (sonda 1:1)
pasmo analogowe: 20MHz
rozbudowany system wyzwalania
analizator widma - FFT
dost pny w wersji z ig  pomiarow  lub gniazdem BNC
nie wymaga zewn trznego zasilania
proste w u ytkowaniu oprogramowanie

Parametry techniczne przyrz du
Parametry techniczne przyrz du

Cz stotliwo ci próbkowania 100MHz, 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz,



2MHz, 1MHz, 500kHz, 200kHz, 100kHz,
50kHz, 20kHz, 10kHz, 5kHz, 2kHz, 1kHz,
500Hz, 200Hz

Wej cie analogowe

1 kana y analogowy zakresy pomiarowe:
5V/dz, 2V/dz, 1V/dz, 500mV/dz, 200mV/dz,
100mV/dz, 50mV/dz, 20mV/dz (5 dzia ek)
maksymalny zakres pomiarowy: 25V
przetwornik 8-bitowy pasmo analogowe:
20MHz typ wej cia: AC lub DC impedancja
wej ciowa: 1MOhm, 15pF

Bufor danych regulowany: 256, 512, 1024, 2048, 4096,
8192, 16384, 32768, 65536, 131072 próbek

Warunki wyzwalania
Wyzwalanie poziomem sygna u (zbocze
narastaj ce lub opadaj ce) z regulacj
poziomu redukcji szumu

Poziom wyzwalania Poziom wyzwalania analogowego regulowany
w pe nym zakresie pomiarowym

Bufor Pre- i Post Trigger
Rozmiar buforów rejestruj cych dane przed i
po wyst pieniu wyzwolenia, p ynnie
regulowany

Zasilanie Zasilanie bezpo rednio z portu USB

Wymiary zewn trzne rednica: 28mm, d ugo : 200mm, obudowa
w kszta cie d ugopisu

Oprogramowanie

atwa w obs udze aplikacja systemu
Windows, wszystkie najwa niejsze opcje i
parametry dost pne z g ównego okna
programu. Cechy: kursory pomiarowe
(napi cia, czasu, cz stotliwo ci),
powi kszanie przebiegów, wydruk sygna ów,
zapis konfiguracji i przebiegów do pliku.

Wymagania sprz towe
Procesor klasy Pentium II, dost pny port
USB, minimalna rozdzielczo  ekranu: 800 x
600 punktów (High Color).

Sk ad zestawu Oscyloskop cyfrowy PenScopeDAQ, kabel
USB, p yta CD z oprogramowaniem


