
Oscyloskopy, analizatory stanów
ScopeLogicDAQ

ScopeLogicDAQ jest kompleksowym system pomiarowym s cym do akwizycji danych.
Urz dzenie to zawiera dwukana owy oscyloskop cyfrowy oraz analizator stanów logicznych,
który komunikuje si  z komputerem PC za pomoc  interfejsu USB 2.0. Maksymalna
cz stotliwo  próbkowania w przypadku sygna ów cyfrowych dochodzi do 400MHz,
natomiast dla sygna ów analogowych stanowi 200MHz na kana .
ScopeLogicDAQ wyposa ony jest równie  w modu  Pattern generatora pozwalaj cy na
definiowanie i genrowanie dowolnej sekwencji sygna ów cyfrowych i jednoczesn  ich
rejestracj . System posiada równie  opcjonaln  funkcj  'Loggera', która zezwala na zapis
rejestrowanych sygna ów z cz stotliwo ci  próbkowania dochodz  nawet do 5MHz.
Oprogramowanie pomiarowe DAQ2 które wspó pracuje z urz dzeniem mo e pracowa  pod
Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8.
ScopeLogicDAQ zosta  wykonany w mocnej, stalowej, estetycznej oraz ergonomicznie
zaprojektowanej obudowie.

Podstawowe cechy

Charakterystyka kana ów analogowych:

2 kana y analogowe
Maksymalna cz stotliwo  próbkowania 200MHz na kana
Pasmo analogowe toru wej ciowego 100MHz
Zakres napi ciowy toru analogowego: +/-20V (sonda 1:1)
Rozdzielczo  przetwornika ADC - 8 bitów

Charakterystyka kana ów cyfrowych:

16 kana ów cyfrowych
Maksymalna cz stotliwo  próbkowania 400MHz
Pasmo analogowe toru wej ciowego 100MHz



Funkcja rejestratora z zapisem dysk twardy komputera (ang. ’Logger’) pozwalaj ca na
ci y zapis z cz stotliwo ci  próbkowania dochodz  do ok. 5MHz
Funkcja generatora sygna ów cyfrowych (ang. Pattern Generator) pozwalaj ca na
generowanie dowolnych przebiegów cyfrowych zdefiniowanych przez u ytkownika z
unikaln  funkcj  rejestracji generowanych oraz mierzonych sygna ów w czasie
rzeczywistym
Wbudowany generator sygna u prostok tnego o regulowanej cz stotliwo ci i
amplitudzie na oddzielnym wyj ciu AUX
Zakres napi  wej ciowych: -25V/Imax=100mA, +25V/Imax=100mA
Regulowany próg jedynki logicznej kompatybilny z ró nymi standardami cyfrowymi
(TTL, LVTTL, LVCMOS, i inne)

Nawigator okien pomiarowych

Oprogramowanie DAQ2 posiada okno nawigatora s ce do uruchamiania okien
pomiarowych ró nych przyrz dów rodziny DAQ2. Dzi ki specjalizowanemu oknu
nawigatora u ytkownik mo e dokonywa  pomiarów za pomoc  kilku urz dze  DAQ2
jednocze nie lub uruchomi  jedno urz dzenie w kilku trybach pomiarowych na raz, z ró nymi
konfiguracjami ustawie .
Poszczególne konfiguracje ustawie  mog  by  zapisane w oddzielnych plikach na dysku,
przez co pó niej mo na je atwo przywróci  i ponownie uruchomi  urz dzenie w zapisanej
wcze niej konfiguracji. W oknie nawigatora, poprzez selektor wyboru urz dze , mo na
uruchomi  okno pomiarowe w jednym z dost pnych dla niego trybów. Selektor wyboru
urz dze  pokazuje jednocze nie wszystkie urz dzenia rodziny DAQ2, które s  pod czone w
danym momencie do komputera, wraz z dost pnymi dla nich opcjami oraz wielko ci  pami ci
RAM b  w ka dym z nich. Dodatkowo w omawianym oknie zaimplementowana jest
konsola informacyjna rejestruj ca wszystkie akcje, które by y wykonywane mi dzy
pod czonymi urz dzeniami.

Okno pomiaru sygna ów

Oprogramowane DAQ2 posiada zespolone okno s ce do jednoczesnej obserwacji
sygna ów analogowych i cyfrowych. Bardzo ergonomiczny zestaw kursorów pomiarowych
pozwala na elastyczne wykonywanie pomiarów na osi poziomej i pionowej.
Dodatkowo istnieje mo liwo  wykonywania ró nego rodzaju powi ksze  (ang. Zoom)
rejestrowanego sygna u oraz szybki dost p do analogowego triggera poziomu, zarówno dla
kana u 'A' jak 'B' jednocze nie.
W oknie zespolonym mo liwa jest synchroniczna obserwacja rejestrowanych przebiegów
oraz zale no ci sygna owych mi dzy nimi. Wy wietlany jest tutaj równie  sygna  pochodz cy
z modu u Loggera, mo na tu tak e obserwowa  sygna  rejestrowany przez modu  Pattern
generatora.

Okno pomiaru FFT

W oprogramowaniu DAQ2, u ytkownik mo e bardzo atwo prze czy  si  na okno FFT
mierzonego sygna u.
W oknie FFT s y do obserwacji wykresów FFT dla dwóch analogowych torów



wej ciowych. Dodatkowo mo na dokonywa  pomiarów z zastosowaniem ró nych okien
czasowych takich jak:
’recatangle’, ’triangle’, ’flat top’, ’hamming’, ’blackman’, ’gaussian’, ’hamming’, ’hanning’,
’harris’
W oknie FFT istnieje mo liwo  wykonywania pomiarów pasmowych mi dzy dowolnie
ustawion  par  kursorów na wykresie. W przypadku tego rodzaju pomiarów u ytkownik
mo e okre li  warto  skuteczn  sygna u w interesuj cym go pa mie.

Warunki wyzwalania

Dost pne s  nast puj ce tryby pracy urz dzenia ScopeLogicDAQ:

Auto - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie
Single - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest jeden raz po wyst pieniu
wyzwolenia
Repeat - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie po wyst pieniu
wyzwolenia
External - przebieg cyfrowy generowany jest w takt zewn trznego sygna u
zegarowego podanego na wej cie 'AUX'

System wyzwalania urz dzenia jest systemem 2 poziomowym. Ka dy z poziomów
wyzwalania posiada mo liwo  ustawienia niezale nych od siebie warunków wyzwolenia.
Dodatkowo istnieje mo liwo  opó nienia wyzwalania (ang. 'Capture Delay') po pojawieniu
si  okre lonego wyzwolenia poprzez zadanie odst pu czasowego liczonego od momentu
pojawienia si  zadanego warunku wyzwolenia.

Dost pne mo liwo ci ustawienia wyzwolenia mi dzy poziomami '1' i '2':

Level1 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '1'
Level2 - wzywolenie wg. ustawienia na poziomie '2'
Level1 or Level2 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '1' lub '2'
Level1 then Level2 - wyzwolenie wg. zadanej kolejno ci poziom '1' potem poziom '2'.
Dodatkowo istnieje mo liwo  ustawienia odst pu czasowego mi dzy poziomami '1' i
'2'.

Dost pne sposoby wywalania w ramach poszczególnych poziomów:

Edge - wyzwolenie po detekcji zbocza: narastaj cego, opadaj cego, dowolnego.
Mo liwe jest równie  wyzwolenie po zarejestrowaniu okre lonej ilo ci zboczy na
dowolnym z kana ów (ang. Edge Skip)
Pattern - wyzwolenie po zarejestrowaniu okre lonej sekwencji stanu sygna ów (1, 0) z
mo liwo ci  ustalenia jej d ugo ci.
Edge AND Pattern - wyzwolenie przy zgodno ci iloczynu warunków
Edge OR Pattern - wyzwolenie przy zgodno ci sumy warunków
Analog level 'A' - wyzwolenie zboczem z toru analogowego na kanale 'A'
Analog level 'B' - wyzwolenie zboczem z toru analogowego na kanale 'B'
External - wyzwolenie zboczem na dodatkowym we/wy (AUX).



Force - wyzwolenie 'r czne', wymuszone przez u ytkownika w dowolnej chwili
czasowej

W ramach normalnej pracy u ytkownik ma do dyspozycji suwak Pre/post trigger mieszcz cy
si  na zak adce Options, dziel cy pami  przeznaczon  do rejestracji mierzonego sygna u na
dwie cz ci.
Cz  Pre trigger przeznaczona jest na rejestracj  sygna u przed pojawieniem si  okre lonego
warunku wyzwolenia, natomiast cz  Post trigger s y do rejestracji sygna u po pojawieniu
si  zdefiniowanego warunku wyzwolenia.

’Pattern generator’, generator sygna ów cyfrowych

16 kana ów urz dzenia ScopeLogicDAQ mo e by  zarówno liniami wej ciowym analizatora
jak równie  liniami wyj ciowymi generatora sygna ów cyfrowych. 'Pattern Generator'
zaimplementowany w systemie ScopeLogicDAQ jest unikalnym rozwi zaniem sprz towym,
który pozwala na generacj  sygna ów cyfrowych z jednoczesnym ich zapisem w czasie
rzeczywistym do pami ci analizatora. Taka implementacja daje u ytkownikowi mo liwo
analizy w czasie rzeczywistym zarówno sygna ów generowanych jak i sygna ów odbieranych
przez urz dzenie. U ytkownik posiada równie  mo liwo  wyzwolenia si  z dowolnej z linii
na których zdefiniowany jest 'Pattern Generator' dodatkowo istnieje mo liwo  wywalania si
od dowolnej kombinacji sygna ów 'Pattern Generatora' lub z dowolnej linii analizatora.
Dost pne poziomy wyj ciowe jedynki logicznej dla modu u 'Pattern Generator' to: 3.3V,
2.5V.

'Pattern Generator' pracuje w nast puj cych konfiguracjach:

16 bitowa pozwala na generowanie dowolnych sekwencji sygna ów na 16 liniach
analizatora
8 bitowa pozwala na generowanie dowolnych sekwencji sygna ów na 8 liniach
analizatora (16:9), pozosta e 8 linii (8:1) mo e by  wykorzystywane do rejestracji
sygna ów cyfrowych

'Pattern Generator' posiada nast puj ce tryby pracy:

Auto - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie
Single - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest jeden raz po wyst pieniu
wyzwolenia
Repeat - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie po wyst pieniu
wyzwolenia
External - przebieg cyfrowy generowany jest w takt zewn trznego sygna u
zegarowego podanego na wej cie 'AUX'

Zapis danych do pliku

Zapis danych reprezentuj cych mierzone sygna y elektryczne mo e by  realizowany na dwa
sposoby. Pierwszym z nich jest rejestracja danych bezpo rednio na dysku komputera w trybie
ci ym, za pomoc  funkcji Logger. Inn  metod  jest zapis danych zarejestrowanych przez
przyrz d i przechowywanych w pami ci wewn trznej urz dzenia ScopeLogicDAQ. W tym



przypadku zgromadzone w buforze dane mog  by  zapisane na dysku twardym komputera w
nast puj cych formatach:
*.dad, *.csv, *.txt, *.jpg, *.png

Dane zapisane w plikach *.txt oraz *.csv mog  by  w prosty sposób zaimportowane i
poddane dalszej analizie w programach zewn trznych takich jak LABWieV, czy innych
aplikacjach w zale no ci od potrzeb u ytkownika.

Rejestrator sygna ów cyfrowych - ’Logger’

Dzi ki zastosowaniu unikalnych rozwi za  zaimplementowanych w uk adach FPGA,
ScopeLogicDAQ pozwala na ci y zapis stanu 32 kana ów na dysk komputera z
cz stotliwo ci  próbkowania dochodz  nawet do 5MHz. Jest to zale ne od wielko ci
pami ci wewn trz analizatora, jak równie  od mo liwo ci komputera pc, do którego
pod czony jest przyrz d. Rejestracja mo e zosta  zako czona automatycznie po okre lonym
czasie, w momencie wyst pienia b du lub okre lonej zaj to ci pami ci dyskowej komputera.
Szybko  transferu danych do komputera oraz czas ich zapisu na dysk twardy jest zale na od
parametrów komputera oraz systemu operacyjnego. Podczas rejestracji u ytkownik mo e
ustawi  parametry o wie ania ekranu z widokiem sygna u. Dodatkowo czas pomiaru oraz
bie cy rozmiar pliku logerr'a jest wy wietlany na bie co.

Po zako czeniu procesu logowania mo na wy wietli  zarejestowany plik z próbkami sygna u
w celu jego dok adnej analizy. Rejestracja mo e odbywa  w dowolnym z dost pnych trybów
pracy urz dzenia.

Cyfrowe wej cie / wyj cie ’AUX’

ScopeLogicDAQ posiada konfigurowalne wyprowadzenie 'AUX', mog ce stanowi  wej cie
lub wyj cie, zale enie od ustawionej przez u ytkownika konfiguracji. W trybie wyj ciowym
wyprowadzenia 'AUX' mog  stanowi :

Generator output - wyj cie generatora sygna u prostokatnego o regulowanej
cz stotliwo i i amplitudzie (3.3V lub 2.5V)
Trigger output - wyj cie sygna u wewn trznego triggera
Buffer full, post trigger - wyj cie wystawiaj ce sygna , który informuje o zapisaniu
pami ci przez rejestrowany sygna

W trybie wej ciowym wyprowadzenia 'AUX' realizuj :

Trigger input - wej cie zewn trznego wyzwolenia, ustawiane zarówno od
narastaj cego jak i opadaj cego zbocza sygna u
External generator clock - wej cie sygna u zewn trznego zegara próbkuj cego, w takt
którego maj  by  zapami tywane rejestrowane sygna y

Wej cie/wyj cie 'AUX' stanowi wygodne rozwi zanie w przypadku gdy w uk adzie
pomiarowym musimy szybko wytworzy  sygna  o znanej cz stotliwo ci i amplitudzie, lub
sprz c nasze urz dzenie z innyym urz dzeniem klasy DAQ2 lub innym systemem
pomiarowym.



Interpretery protoko ów cyfrowych

ScopeLogicDAQ posiada wbudowany programowy modu  analizatora protoko ów sygna ów
cyfrowych (ang. ’Interpreter’), który powi zany z funkcj  rejestratora pozwala na ledzenie
rejestrowanych sekwencji sygna ów i wy wietlanie ich w okre lonym formacie transmisji.
Funkcja interpretera jest bardzo pomocna przy analizie poprawno ci przesy anych danych
podczas pracy z ró nymi standardami protoko ów.

Dost pne s  nast puj ce rodzaje interpreterów sygna ów:

Typ interpretera Charakterystyka

BUS

Interpreter magistrali równoleg ej jest
najbardziej podstawowym rodzajem
interpretera i pozwala na analiz  grupy
sygna ów wej ciowych oraz wy wietlanie ich
stanu w okre lonym formacie (HEX, BIN,
ASCII). U ytkownik posiada mo liwo
zgrupowania z sob  grupy linii, przypisania
im nazwy oraz nadania koloru.

STATE ANALYZER

Interpreter do analizy stanów w automatach
cyfrowych. U ytkownik posiada mo liwo
przyporz dkowania dowolnym stanom
cyfrowym okre lonych warto ci tekstowych
lub liczbowych w celu ich atwej
identyfikacji.

SPI

Interpreter protoko u SPI:
- Mo liwo  analizy sygna u ’Chip Select’
- Aktywny poziom niski lub wysoki
- Zbocze sygna u zegarowego: narastaj ce lub
opadaj ce
- Konfigurowana kolejno  bitów oraz

ugo  s owa: 4 - 16 bitów.

RS-232

Interpreter protoko u RS-232:
- Pr dko  transmisji: 110, 300, 600, 1200,
2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200,
28800, 38400, 57600, 115200, 230400,
460800, 921600
- Ilo  bitów danych: 4,5,6,7,8
- Ilo  bitów stopu: 1, 1.5, 2
- Parzysto : ’even’, ’odd’, ’mark’, ’space’,
’none’
- Tryb wy wietlania: HEX, DEC, ASCII.

I2C Interpreter protoko u I2C:
- Mo liwo  wyboru trybu adresowania: 7/10



bits, 8 bits with R/W
- Interpretacja danych w formatach HEX,
DEC, ASCII
- Funkcje dodatkowe u atwiaj ce analiz
transmisji: ’Ignore NACK errors’, ’Show
incomplete data’, ’Ignore restart conditions’,
’Ignore stop while data interpreting’.

1-WIRE

Interpreter protoko u 1-Wire:
- Interpretacja danych w formatach HEX,
DEC, ASCII
- Mo liwo  pracy w trybie ’Bit only
interpretation’
- Funkcja ’Over drive’.

PULSE COUNTER

Interpreter licz cy ilo  zboczy opadajacych
lub narastaj cych na danym kanale cyfrowym.
- Interpretacja danych w formatach HEX,
DEC, ASCII

Interpretery kolejnych protoko ów cyfrowych s  w przygotowaniu. B  one udost pnianie
sukcesywnie wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania.

Oprogramowanie

Oprogramowanie DAQ2 posiada ergonomiczny i konfigurowalny interfejs u ytkownika za
po rednictwem którego u ytkownik ma mo liwo  jednoczesnej pracy z kilkoma przyrz dami
tej rodziny jednocze nie. Ma to szczególne znaczenie je li system uruchamiany jest do
rozbudowany. Ka de z urz dze  mo e pracowa  w niezale nych modach, oraz zawiera
dowolne konfiguracje ustawie , które mog  zosta  zapisane w dowolnych plikach i w celu
pó niejszego u ycia. Dodatkowo w ramach jednego pod czonego urz dzenia, u ytkownik
mo e je uruchamia  w kilku dost pnych konfiguracjach.

W przypadku ScopeLogicDAQ dost pne s  nast puj ce tryby pracy:

Analog 2ch, digital 16ch, 1xRam size, max 200MHz - wej cia analogowe: 2, wej cia
cyfrowe: 16, maksymalna cz stotliwo  próbkowania do 200MHz
Analog 2ch, 2xRam size, max 200MHz - wej cia analogowe: 2, maksymalna
cz stotliwo  próbkowania 200MHz, podwojona d ugo  wewn trznej pami ci RAM
Digital 16ch, 2xRam size, max 400MHz - wej cia cyfrowe: 16, maksymalna
cz stotliwo  próbkowania 400MHz, podwojona d ugo  wewn trznej pami ci RAM
PG 16ch, analog 2ch, 1xRam size, max 200MHz - wej cia analogowe: 2, wyj cia
cyfrowe (Pattern generator): 16, maksymalna cz stotliwo  próbkowania do 200MHz
PG 8ch, analog 2ch, digital 8ch, 1xRam size, max 200MHz - wej cia analogowe: 2,
wyj cia cyfrowe (Pattern generator): 8, wje cia cyfrowe: 8, maksymalna cz stotliwo
próbkowania do 200MHz



Oprogramowanie DAQ2 posiada do dyspozycji bardzo ergonomiczny zestaw kursorów
pomiarowych, dzi ki którym mo na dokonywa  ró nych pomiarów na osi poziomej lub
pionowej wykresu zawieraj cego rejestrowany sygna .

Parametry techniczne przyrz du

Parametry techniczne przyrz du

Cz stotliwo ci próbkowania

400MHz*, 200MHz, 100MHz, 50MHz,
20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz,
500kHz, 200kHz, 100kHz, 50kHz, 20kHz,
10kHz, 5kHz, 2kHz, 1kHz, 500Hz, 200Hz *
dotyczy tylko kana ów cyfrowych

Wej cia analogowe

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

Wej cia cyfrowe
16 kana ów, dopuszczalny zakres napi
wej ciowych: -25V/Imax=100mA,
+25V/Imax=100mA

Wyj cia cyfrowe
16 kana ów, poziom wyj ciowy jedynki
logicznej 3.3V lub 2.5V, pr d wyj ciowy
12mA na kana

Bufor danych

Regulowany: 256, 512, 1024, 2048, 4096,
8192, 16384, 32768, 65536, 131072,
262144*, 524288*, 1048576*, *2097152
próbek * dost pne po rozszerzeniu pami ci

Wej cie zegara

Próbkowanie sygna ów cyfrowych z
wykorzystaniem zewn trznego sygna u
zegarowego (wyprowadzenie AUX).
Maksymalna cz stotliwo  zegara
zewn trznego: 50MHz.

Zasilanie Zasilacz zewn trzny 5V/1A

Wymiary zewn trzne Szeroko : 117mm, d ugo : 143mm,
wysoko : 30mm

Sk ad zestawu

Przyrz d ScopeLogicDAQ, komplet
ko cówek pomiarowych dla sygna ów
cyfrowych, zasilacz, kabel USB, p yta CD z
oprogramowaniem


