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Esipuhe

Alan Tongin, yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan, alkusanat:
Aloittaessani Pico-oskilloskooppien suunnittelemisen ja rakentamisen yli 25 vuotta sitten, minulla ei ollut aavistustakaan,
kuinka ajoneuvoteknologia tulisi kehittymään. Tänä päivänä olen ylpeä siitä, että Pico on mukana tämän teollisuudenalan
diagnostiikan eturintamassa.
Työskentelemme kaiken aikaa kiinteästi ajoneuvovalmistajien kanssa, jotta saisimme asiakaskuntamme tarpeet selvemmin
kuuluviin. Tehdessämme kehitystyötämme niin Britannian kuin Yhdysvaltojen toimipaikoissamme, olemme kaiken aikaa
yhteydessä ajoneuvovalmistajiin pysyäksemme teknisen kehityksen suhteen ajan hermolla. PicoScope ei ole enää tehokas
työväline vain sähköisten järjestelmien tutkimiseen, sillä laitteen avulla kyetään nykyisin diagnosoimaan myös painetta, melua,
tärinää ja värähtelyjä.
Vuosikymmenten perintö auttaa meitä luomaan entistä parempia tuotteita jatkuvasti kasvaville jälkimarkkinoille. Niinpä
edustamastamme brändistä onkin tullut eräänlainen mittakeppi oskilloskoopin käyttöön perustuvassa diagnostiikassa.
Toiveemme on, että tämän oppaan avulla omaksutte tietoa siitä, kuinka PicoScope ja helppokäyttöinen PicoScope 6
Automotive-ohjelmisto (software) kykenevät auttamaan tehokkuuden ja tuloksen tavoittelussa.
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Diagnostiikkamatka

Ymmärtääksemme, kuinka oskilloskooppidiagnostiikasta saadaan paras teho ulos, tulee ensin sisäistää, miten PicoScope nivoutuu korjaamon
diagnostiikkaprosessiin. Tavoitteemme PicoScopen avulla sangen yksinkertainen: asiakkaanne saavat parasta mahdollista diagnostiikkapalvelua.
Aloitetaan esimerkillä: Asiakkaan autossa on moottoriongelma. Aivan kuten kaikissa vastaavissa
tapauksissa, ongelman kartoittaminen aloitetaan asiakkaalle esitettävillä kysymyksillä ongelmasta
ja sen ilmentymistä. Usein ongelmaan tai vikaan saattaa liittyä moottorin häiriömerkkivalon
syttyminen.
Lähes poikkeuksetta ensimmäinen askel on kytkeä
järjestelmädiagnoositesteri ajoneuvoon. Tässä esimerkissä
testeri ilmoittaa vikakoodin ‘P1345 Nokka-akselin/
kampiakselin välinen synkronointivika’ ja ‘Nokkaakselitunnistin avoin virtapiiri’. Tietämyksemme mukaan
me luultavasti oletamme, että näiden vikakoodien mukaan
ongelmakohta on hyvin todennäköisesti nokka-akselitunnistin.
Nokka-akselitunnistin hankitaan ja uusitaan, ja vikamuisti tyhjennetään. Auto luovutetaan omistajalleen.
Seuraavana päivänä asiakas kuitenkin vähemmän tyytyväisenä palaa korjaamolle saman vaivan
uusiutuessa.

Perimmäisen vianaiheuttajan etsiminen ja löytäminen PicoScopen avulla

Yläpuolinen esimerkki on yksinkertainen, mutta varsin usein vastaantuleva, Jos leikitään ajatuksella, että diagnoositesterin lisäksi vian
varmentamiseen korjaamolla olisi käytetty PicoScopea, ei uusintakorjausta olisi ollut tarpeen
tehdä. Nokka-akselitunnistimen välittämät signaalit olisi luettu ja todettu ne virheettömiksi.
Yläpuolinen esimerkki on yksinkertainen, mutta varsin usein vastaantuleva, Jos leikitään
ajatuksella, että diagnoositesterin lisäksi vian varmentamiseen korjaamolla olisi käytetty
PicoScopea, ei uusintakorjausta olisi ollut tarpeen tehdä. Nokka-akselitunnistimen välittämät
signaalit olisi luettu ja todettu ne virheettömiksi.
Kun diagnosointi olisi saatu kunnolla suoritettua, olisi PicoScope ilmoittanut moottorissa
kiinni olevan nokkaakselitunnistimen toimivan
normaaliin tapaan.
Kun dataa napataan
PicoScopen avulla, laite tallentaa tiedot puskurimuistiin. Tämä
mahdollistaa ao. ajoneuvosta otettujen kuvakehysten vierittämisen ja
verrata niitä aiemmin tallennettuihin kuvaajiin. Nokka-akselitunnistimen
kuvia zoomatessa huomataan, että kyseessä on ollut satunnainen vika.
Suorittamalla testi uudestaan, ja samalla tunnistimen johtimia varovasti
heiluttamalla havaitaan, että tunnistinongelmasta onkin tullut moottorin
johtosarjavika.
Tämän jälkeen vian korjaustoimenpiteet ohjautuvat oikeaan kohteeseen,
toisin sanoen johtosarjan kunnostamiseen. Korjaus on sinällään varsin
yksinkertainen toimenpide tapahtuen ilman merkittävämpää osien
vaihtamista.

Johtimien korjaamisen jälkeen testaus PicoScopen avulla tehtiin uudemman
kerran. Vikaa ei enää ilmennyt. Vikakoodit olivat poistuneet, minkä jälkeen
auto voitiin kunnossa palauttaa asiakkaalle. Korjaamo oli luottavainen, että vian
perimmäinen syy oli löytynyt ja hoidettu pois häiritsemästä.
Asiakas lähti autohuollosta tyytyväisenä onnistuneeseen korjaukseen.
Ammattimaisen menettelyn myötä korjaamon varmisti, että kyseisen asiakkaan
luottamus oli voitettu.
Ymmärrettävästi tämä on vain yksi esimerkki, kuinka PicoScope täyttää
paikkansa ammattimaisessa diagnostiikassa. Tekniikan ihmisinä teillä on selkeä
käsitys, että tämä on yksi monista, käytössänne olevista työvälineistä, johon
kuuluvat huolto- ja korjausohjeet, koulutus, tietotaito, järjestelmädiagnoosilaitteet,
pakokaasutesterit – sekä luonnollisesti PicoScope.

On teidän valinnassanne käyttää kaikkia edellä mainittuja osa-alueita ja tällä tavoin varmistaa, että yhdessä ne tuottavat teille tarvitsemanne
arsenaalin menestyä jatkossakin. Varustettuna PicoScopella ja tarvittavan osaamisen myötä kykenette ottamaan vastaan uusimmankin tekniikan
haasteet, analysoimaan ja ymmärtämään ajoneuvokomponenttien elektroniset signaalit, ja tällä tavoin löytämään hankalatkin viat. Tämä tulee
pysyvästi muuttamaan imagonne osaavaksi ja asiakaslähtöiseksi korjaamoksi.
Teidän ei tarvitse pelkästään tyytyä meidän vakuutteluihimme. Yli 20 johtavaa ajoneuvovalmistajaa jo hyödyntää PicoScopea heidän
merkkikorjaamoissaan. Voimmekin ylpeydellä todeta, että PicoScope on ”Scope of Choice”, laajojen käyttäjäpiirien valinta.
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Mihin PicoScope pystyy?

Korjaamot joutuvat päivittäin tekemisiin yhä monimutkaisempien diagnosointiongelmien kanssa. Työkalu, jonka avulla päästään käsiksi ongelman
perussyyhyn, on yhä arvokkaampi. Vain PicoScope kykenee tarjoamaan korkean tason avun esimerkiksi vianetsintää aloittelevalle mekaanikolle.
Likipitäen valonnopeudella tapahtuvat näytteenotot toimivat myös kaikkien uusimpien ajoneuvojen ja alan uusimman elektroniikan tapauksessa.
Autoteollisuudessa Pico-teknologia on ainutlaatuista, koska olemme erikoistuneet PC-perustaisiin, ajoneuvokorjauksin tarkoitettuihin
oskilloskooppeihin. Teemme yhteistyötä yhä useamman ajoneuvovalmistajan kanssa kehittääksemme korjaamotason oskilloskooppidiagnosoinnin
toimivia ratkaisuja. Kokemus antaa meille etumatkaa kilpailijoihin verrattuna, ja tiiviin, ajoneuvoteknisen kanssakäymisen myötä pystymme
suuntaamaan kehitystyömme fokuksen aina oleellisiin kohtiin.
Seuraavilla sivuilla tulet näkemään yhteenvedon PicoScopesta ja siitä, mihin sen avulla pystytään. Toivomme, että tämän avulla tulet saamaan
selvyyden investoinnin järkevyydestä. Hankkimalla PicoScopen korjaamobisneksesi alkaa kasvaa, sinusta tulee diagnosoinnin ammattilainen ja
tulet olemaan se, jota seurataan.
Muista, että PicoScopea voidaan käyttää laajassa ajoneuvovalikoimassa mukaan luettuna autot, raskas kalusto, kaksipyöräiset, maatalouskoneet,
veneet ja paljon muutakin. Hankkimalla alkuperäisiä varusteita PicoScopen avulla kyetään etsimään alipaineeseen, polttoaineenpaineeseen ja
hydrauliikkaan sekä meluun, tärinään ja värähtelyihin liittyviä ongelmalähteitä. Kaikkia näitä on turvallista käyttää, sillä ajoneuvoon ei koskaan
tarvitse “tunkeutua” niin syvälle, että jotakin olisi vaarassa rikkoontua.
Charging & starting
Pressure sensors

Sensors

Advanced tests

Actuators

Communication networks
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Ignition

Oskilloskooppidiagnostiikka käyttäen PicoScope 6-softwarea

Pico-teknologian kehittynyt diagnoosiohjelmisto on aina käytettävissä. Ei ole väliä, kuinka kokenut laitteen käyttäjä on, tai minkälaisia
signaalimuotoja ollaan jäljittämässä. Tässä kohtaa onkin hyvä kerrata, mikä signaalimuoto oikein on. Yksinkertaistettuna kysehän on
jännitemuutoksesta tietyn aikayksikön puitteissa.

Mikä tekee PicoScopesta erityisen tehokkaan, on sen kyky kaapata tai ”siepata” näitä signaalimuotoja. Laite muuntaa ajoneuvon sähköiset
signaalit kuviksi, jotka näet, joita mittaat, joita voit manipuloida ja verrata tarkalleen ymmärtääksesi, mitä ajoneuvon järjestelmissä reaaliaikaisesti
tapahtuu.

PicoDiagnostics

PicoDiagnosticsin todennäköisesti parhaiten piilossa pysynyt salaisuus on kehittämämme PicoScopeohjelmisto (software). Tämä jatkuvasti kehittyvä ohjelmisto voidaan ilmaiseksi ladata PicoScope
Automotive-softwarepankistamme. Se ei ainoastaan tarjoa nopeaa ja tehokasta akku- ja
generaattoritesteriä, sillä software sisältää myös suhteellisen puristuspainetestin ja sylinterien välisen
vertailun. Huomaa, että ylläkuvailtujen testien suorituskyky saattaa olla rajallinen joidenkin uusimpien
ajoneuvojen fiksujen latausjärjestelmien tapauksissa.
Kun opintomatkasi ajoneuvodiagnostiikan parissa etenee pidemmälle, hankkimalla kehittämämme NVHpaketin (Noise, Vibration and Harshness; melu, tärinä ja värähtelyt) avautuu jälleen uusia mahdollisuuksia
tunnistaa, analysoida, etsiä ja löytää uudenlaisia vianaiheuttajia.

Muista:

Muista, että molemmat (PicoScope 6 Automotive ja PicoDiagnostics)
ovat vapaasti ladattavissa nettisivuiltamme www.picoauto.com.
Emme peri latausmaksuja tai aseta vuosikorvauksia päivityksistä.
Ohjelmistomme kehittyvät kaiken aikaa. Samalla päivität hankkimasi
laitteen aina ajankohdan vaatimalle tasolle.
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Oskilloskooppidiagnostiikka on tarkoitettu vain eksperteille – oikein?

vs.
Väliotsikon väittämä ei voisi olla kauempana totuudesta. PicoScopea toki käyttävät alan osaavimmat ekspertitkin – eikä syyttä – mutta laitteen
yllättävän intuitiivinen käytön helppous tekee siitä pätevän työkalun vasta-alkajankin käsissä. Lähdetään siis liikkeelle perusteista.
Luultavasti olet jo sinut yleismittarin kanssa. Olet tehnyt perusmittauksia ja varmistanut, että mitattava komponentti saa jännitettä. Olet
tietoinen, että yleismittari on oikeastaan aika helppo kytkeä mitattavaan komponenttiin. Skooppi vaatii monta varmaa liitäntää, mutta liittäminen
tapahtuu samaan lailla kuin yleismittaria kytkettäessä.
Käytämme oskilloskoopin kytkennöissä takaa liitettäviä pinnejä tai breakout-johtimia varmistaaksemme kunnon liitoksen. Totta puhuaksemme
nämä eivät ole sen vaikeampia käyttää. Otetaan esimerkkinä nokka-akselitunnistimen liittäminen.
Tunnistimen paikantamiseen toivot löytyvän tarvittavaa taustatietoa sekä teknisiä tietoja tunnistimen ominaisuuksista.
Nokka-akselitunnistimen tapauksessa suosituksemme on käyttää takaa liitettäviä pinnejä. Kun liitos on
tehty, on tämä helppo kytkeä diagnoosilaitteeseesi.
Homman helppous sitten loppuukin tunnistimen liittämiseen. Vain PicoScopen avulla voit nähdä
yksityiskohdat tarkemmin. Ja mikä tärkeintä, signaalimuoto on sinulle tekniikan ihmisenä paljon
hyödyllisempi tieto kuin sinänsä yksinkertaiset yleismittarin esittämät lukemat.
Esimerkiksi näytössä on yleismittarin mittaama 7,46 V. Esimerkki: yleismittari osoittaa (keskimääräistä)
jännitearvoa 7.46 V. Samalla liitäntätavalla PicoScope ilmaisee selkeän ja konkreettisen signaalimuodon
osoittaen 12 V arvoa, kun tunnistin kytkeytyy johtavaan tilaan tai pois. Ja kaiken tämän säännöllisenä
kuvaajana.
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Ok, myönnetään, että tämä esimerkki on yksinkertaisimmasta päästä kytkeä, lukea ja analysoida,
mutta PicoScopea hyödyntämällä on itse asiassa likipitäen rajoittamaton määrä erilaisia testejä
käytettävissä. Olemme sisällyttäneet jatkuvasti kasvavaan ohjattujen testien PicoScope 6 Automotive
software-valikkoomme (tällä hetkellä on yli 150 esiasetettua, ohjattua testiä) uusia sovelluksia, jotta
käytössä olevien yleisimpien tunnistimien testaaminen olisi nopeaa ja luotettavaa, mutta samalla varsin
yksinkertaista.

Ohjatut (esiasetetut) testit 9

Ohjatut testit kattavat runsaan tarjonnan komponenttitestejä, kuten:
• Käynnistys- ja latausvirtapiirit • Tunnistimet • Toimilaitteet • Sytytys • Tiedonsiirtoväylät
• Kehittyneet testit • Paineentunnistimet • Moottoripyörien erikoistestit
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Valitsemalla mikä vain ohjatuista testeistä, avautuu valikkonäkymään:
Suosituksemme komponentin liittämistavasta:

Huomioita signaalimuodosta analysointisi helpottamiseksi:

Teknistä tietoa: Miten kyseinen komponentti toimii ja miten se liittyy
ao. järjestelmän muihin komponentteihin:

Esimerkki signaalimuodosta:
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Valitsemalla ohjatun testin PicoScope-ohjelmisto samalla avaa tiedoston, joka asettaa laitteen toimimaan kys. testin viitekehysten mukaisesti.
Tämä tarkoittaa, että PicoScopen käytön aloituksessa sinun ei erikseen tarvitse huolehtia ohjelmiston asetuksista – tällä tavoin olet valmis
aloittamaan organisoidun testaustoiminnan heti Picon hankittuasi.

Signaalimuotojen ymmärtäminen ja analysointi

Signaalimuotojen lukemisessa ja analysoinnissa ensimmäinen asia harkittavaksi on aikajakson pituus ja jänniteskaala. Ohjattu testiproseduuri toki
hoitaa tämän puolen, mutta tästä huolimatta tehdään pieni katsaus perusteisiin, sillä sen myötä sinun on helpompi arvioida signaalimuotoja ja
hioa PicoScope-käyttötaitojasi. Tämä helpottaa analysoimaan signaalimuotoja ja siten tehokkaammin hyödyntämään PicoScopeasi. Joten palataan
pätkän matkaa takaisin päin samalla selvittäen, että näyttöruudulla kyse on jännite-aikasuhteesta.
Jännite
Pystytään asettamaan pudotusvalikosta joka kanavalle erikseen.
Perusasetuksena ±5 V/ruutu, mutta se voidaan helposti
vaihtaa. Valitsemasi jänniteskaala on näytöllä jaettu kymmeneen
pystysuuntaiseen alueeseen. Esimerkissä jokainen alue tarkoittaa yhtä
volttia, lähtien -5 V ja päätyen +5 V.
Aika
Oletusarvona on, että aikaperuste
asetetaan
5 millisekuntia per ruutu (5 ms/div), jotka
yhdessä tekevät kymmenen. Asettamalla
Tämä asetus (5 ms/ div) antaa
kokonaisnäytteen ottoajaksi 50 ms.
Myös aika-asetusta voidaan muuttaa
pudotusvalikosta. Lisätietojen saamiseksi
aika-asetusta voidaan lyhentää. Jotta
signaalitapahtumia saadaan lisää näytölle,
voidaan aika-asetusta vastaavasti pidentää.
Toimintojen zoomaaminen antaa
monipuolisemmin tietoja tapahtumista.
Signaalin sieppaaminen nopealla aikaasetuksella antaakin tarkemman kuvan
signaalista. Tällä tavoin signaalia kyetään
tulkitsemaan sen kaikista yksityiskohdista.
Asetussäätöjen oppimiseen kannattaa käyttää hiukan aikaa, sillä se mahdollistaa tehdä pieniä muutoksia siihen, miten signaalimuoto on esitetty
näytössä. Tämä voikin osoittautua korvaamattomaksi, koska se mahdollistaa nähdä kaikki ne detaljit, joita saatetaan tarvita. Äläkä unohda, että
avuksi on aina olemassa Auto Setup-toiminto
, jonka myötä voit säätää kuvaajat herkimpienkin signaalien mukaisesti.
Kun mitattava komponentti on liitetty ja asetukset ovat täysissä säädöissä, tarvitsee vain painaa käynnistys-nappia (tai välilyöntiä näppäimistössä).
Nyt PicoScope aloittaa tiedonkeräämisen. Testaaminen voidaan lopettaa milloin tahansa ja scrollata takaisin signaalimuotojen välimuistin
hyödyntämiseen.			
Tämä on osoittautunut erityisen käyttökelpoiseksi satunnaisten vikojen tunnistamisessa.
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Tähän mennessä on jo käyty jonkin verran läpi näytön toimintaa ja perusasetuksia parametrien ymmärtämiseksi. Seuraavaksi katsotaan, miten
parhaiten analysoida ja käsitellä signaalimuotoja. Tietenkään ei ole olemassakaan mitään taikakalua, mutta PicoScope tekee mahdolliseksi lukea
helposti signaalimuotoja parhaalla mahdollisella tavalla. Kun tämä yhdistetään ohjattuihin testeihimme ja signaalikuvaajien tietokantaan (lisää
alapuolella), olemme saaneet aikaan muutaman tehokkaan työvälineen sen ymmärtämiseen ja analysointiin, mitä näytöllä on nähtävissä. Kyky
tulkita signaalimuotoja on edelleen siellä, missä on osaaminenkin.

Toimitamme mitä erilaisempia signaalikuvaajia, ja kaikkia niitä ohjatuissa testeissä ja signaalikuvaajien tietokannoissa. Kuitenkin on hyvä pitää
mielessä, että yleensä ei olla etsimässä täydellistä vastaavuutta, vaan tapaa vertailla ja arvioida (kuten esimerkissämme), toimiiko komponentti
oikein vai ei.
Vertailusignaalimuoto yläpuolisessa esimerkissä on siepattu jonkin verran erillä jänniteskaalalla kuin meidän tekemässämme komponenttitestissä.
Ensivilkaisun perusteella saattaa olla vaikea saada vertailua tehdyksi, mutta kuitenkin se on hyödyllistä. Tiedämme, että vihreä signaalimuoto on
tullut ehjästä puolapaketista. Epäilemättä sininen signaalimuoto meidän puolapaketistamme on taltioitu erillä jänniteskaalalla, mutta on kuitenkin
helppo nähdä, ettei puola tässä tapauksessa värähtele kuten yleensä; niinpä tiedämmekin, että kyseessä on viallinen puola (kelan käämitys). Me
myös voisimme säätää signaalimme skaalaa ja poikkeamaa (offset), ja tällä tavoin tehdä visuaalisen vertailun helpommaksi.
Kuten yläpuolisesta esimerkistä pystymme näkemään, on tulkitseminen avain signaalimuotojen katsomiseen ja analysointiin. Tämä korostuu
jälleen kerran niin ohjatuissa testeissä kuin myös signaalimuotojen tietopankissakin.
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Signaalimuotojen tietopankki tekee mahdolliseksi etsiä referenssiarvoja signaalivertailua varten. Kun sopiva signaalimuoto on löydetty, se
voidaan tuoda kokonaisena kuvaajana tai yksittäisinä kanavina. Tämä tekee signaalivertailusta helpompaa. Usein hallitsevat tekijät tulevat yhä
voimallisemmiksi, kun niitä päästään vertailemaan. Näin myös edellisessä esimerkissämme.
Jälleen kerran on muistamisen arvoista, että tämä hulppea ominaisuus antaa mahdollisuuden tallentaa ja jakaa omia signaalimuotoja PicoScopeyhteisön kanssa, ja mikäli sattuu käymään niin, että työ ei etene, niin sinulla on aina optio ottaa meihin yhteyttä joko meilaamalla tai soittamalla.

Apua ja neuvoja on helposti saatavilla nettiosoitteesta www.picoauto.com. Online-forumimme onkin melkoinen tiedon ja information lähde.
Lisäksi apunasi ovat monet online-julkaisumme, joita on tuotettu kokemustemme viitoittamana. Saatavilla on myös lista päteviksi katsomistamme
kouluttajista sekä linkkejä erilaisiin alan koulutuksiin, joissa voit laajentaa osaamispohjaasi PicoScopen käyttämisessä entistä tehokkaammin.
Seuraavilla sivuilla luomme katsauksen erityisiin ja kaikkein tärkeimpiin testeihin, joita PicoScopella voidaan suorittaa. Tässä yhteydessä
menemmekin syvemmälle yksityiskohtiin, koska tällä tavoin tulet saamaan enemmän apua ja hyötyä työhösi. Toivomme, että olosi on
inspiroitunut aloittamaan tehokas työskentely PicoScopella.
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Aikaperustainen jännite: PicoScope Top 10-testit 14

PicoScope Top 10-testit.Jos olet uusi PicoScopen käyttäjä, voit mahdollisesti mielessäsi pohtia, kuinka tarkkaan ottaen laitetta tulisi käyttää,
ja mitä etuja se voi korjaamolle tarjota. Nämä saman tapaiset pohdinnat ovat kyteneet vuosikausia mielissämme, kun olemme kehittäneet
laitetta ja sen ohjelmistoja. Eräänä konkreettisena esimerkkinä olemme luoneet PicoScopelle Top 10-testien listan, johon on sisällytetty
tiivistetty katsaus jokaisesta testistä etuineen, mitä kyseinen testi pystyy tarjoamaan ja mikä tärkeintä, kuinka kyseinen testi tehdään. Olemme
sisällyttäneet lyhyen yhteenvedon kaikista testeistä sekä edut, mitä kukin testi tarjoaa ja mikä tärkeintä, kuinka ao. testi suoritetaan:
Liitäntä Ajoneuvoon liittäminen
Toiminto Kappaa signaalimuoto luettavaksi
Analysoi kaapattu signaalimuoto
Muista: Useat seuraavista toimenpiteistä ovat täysin tuettuja ohjattujen (esiasetettujen) testien puolesta ja asetustiedostot on ohjelmoitu
PicoScope Automotive-ohjelmistoon. Ylpeästi voimme todeta, että meillä on tarjonnassa yli 150 erilaista, esiasetettua, ohjattua testiä. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, etteikö testejä kehitettäisi kaiken aikaa lisää.

TESTI 1: Suhteellinen puristustesti / käynnistämällä
Ohjelmisto

Software PicoScope 6 Automotive – Ohjattu testi AT004

Tarkastus

Tarkastetaan epäilyksen alaiseksi joutuneet moottorin puristuspaineet

Osaamistaso

Osaamistaso 🔧  🔧  🔧 🔧  🔧 

Laita 2000 A virtapihdit akun plusnavan paksun johtimen
ympärille. Varmistetaan, että virtapihtien asento on oikea, ts.
sähkövirran suunnan mukainen akusta poispäin.
Aika-asetuksen tulisi olla 200 ms per ruutu. Käynnistetään
PicoScope.
Luetaan. Nyt signaalikuvaaja osoittaa ampeerisen
virrantarpeen moottorin pyörittämiseksi, tavallisesti virtaarvo on 80 ja 200 ampeerin välillä.
Kun moottori on käynnistettäessä saavuttanut sen tilan,
että sisäiset lepokitkat ovat pienemmät ja massanhitaus osin
voitettu, signaalimuodon tulisi asettua jatkuvaan sahalaitakuvioon – kuvan zoomaaminen ja säätäminen voivat
auttaa kuvion arvioinnissa. Joka tapauksessa putoaminen
puristuspaineissa on usein sangen todennäköistä.
Mikäli signaalimuoto antaa vahvistuksen, että jossakin
sylinterissä ei kunnolla kehity puristuspainetta, voidaan
testaamista jatkaa pienemmän virta-arvon omaavilla
virtapihdeillä. Liittämällä virtapihdit suihkutusventtiileihin tai
sylinterikohtaisiin sytytyspuoliin, saatetaan nopeastikin päästä
huonokuntoisen sylinterin jäljille.
Käyttämällä kehittämäämme WPS500X-paineenmuunninta
on mahdollista arvioida tarkemmin, vaatiiko moottorin
mekaaninen kunto tarkempia tutkimuksia.

Sahalaitakuvion jokainen huippu
Asettumisen jälkeen jokaisen
sahalaitaisen piikkikuvion tulisi
olla samanlainen.
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TESTI 2: Akku-, generaattori- ja käynnistystesti
Ohjelmisto

Software PicoDiagnostics (joka on PicoScope 6:n erillinen ohjelmistopaketti)Tarkastetaan Ajoneuvon lataus- ja
käynnistysvirtapiirit

Tarkastus

Ajoneuvon lataus- ja käynnistysvirtapiirit

Osaamistaso

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Liitetään. Kanava A:n BNC-johdin PicoScopesta akun plusjohtimeen ja korin maadoitukseen.
Sitten liitetään 2000 A virtapihdit käynnistinmoottorin
paksuun virransyöttökaapelin (eli 30-johtimeen).
Testataan Käynnistetään mittaus ja seurataan
PicoDiagnostics-ohjelmiston ohjausvalikkoa testin
toteuttamisessa.
Luetaan Katsotaan testitulokset, jotka ilmaantuvat näytölle
helposti ymmärrettävänä liikennevalomaisena esityksenä
sisältäen sekä lataus- että käynnistysvirtapiirin toiminnan.
Mitatut tulokset voidaan haluttaessa tulostaa asiakasta
varten. Mittausraportti voidaan kustomoida korjaamon
tiedoilla ja esimerkiksi yrityksen logolla.

Muista laittaa oikeat tiedot
alasvetovalikot (lämpötila,
akkumalli ja akun
suoritusarvot:
CCA, EN, DIN).

TEST 3: Dieselruiskutusventtiilin virta
Ohjelmisto

Software PicoScope 6 Automotive – Ohjattu testi AT039

Tarkastus

Tarkastetaan Dieselruiskutusventtiilit (injektorit)

Osaamistaso

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

ECM

Käytetään 20 A / 60 A virtapihtiä, jotka kanava
A:lta liitetään PicoScopeen. Virtapihdit tulee laittaa
dieselinjektorin johtimen ympärille. Tässä voidaan joutua
jonkin verran selvittelemään, mikä johdin kuuluu millekin
injektorille.
Saattaa olla tarpeen vetää johtimien ulompaa suojakuorta
vähän taakse pain, jotta virtapihdit saadaan mittauksen
kannalta luontevaan paikkaan.
Testataan Aloitetaan testaus painamalla laitteen
(virtuaalista) käynnistysnappula. Ajoneuvon moottorin pitää
olla käynnissä.
Luetaan Katsotaan kaikki näytössä olevat
ruiskutustapahtumat, joita voivat olla esi-, pää- ja
jälkiruiskutukset seoksenmuodostuksen oikeanlaisen
toiminnan varmistamiseksi moottorin kaikissa
käyttösuhteissa. Tarvittaessa voidaan luoda
referenssisignaalimuoto ruiskutustapahtumien nopeaa
vertailua varten. Vertailu on tehty helpoksi, sillä
määräävät tekijät on integroitu ohjelmistoon. PicoScopeohjelmisto sisältää ohjatut testit kaikille yleisimmille
dieselinjektorimerkeille.

Varmistetaan, että
akun varaustila
on testin alkaessa
riittävän korkea.
Huomio: Tässä kyseessä
on pietsosähköinen
(Piezo) dieselinjektori.
Solenoidiohjatulla
ruiskutusventtiilillä on
poikkeava signaalimuoto.
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TESTI 4: Yksikkösytytyspuola
Ohjelmisto

Software PicoScope 6 Automotive – Ohjattu testi AT077

Tarkastus

Tarkastetaan Sylinterikohtaiset yksikköpuolat

Osaamistaso

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Liitetään yksikköpuolien yläosat. Kytketään yksikköpuola
signaalianturilla PicoScopeen, ja testijohdin ajoneuvon
maadoitukseen.
Testataan Ensin moottorin tulee olla joutokäynnillä.
Käynnistä PicoScope ja laita COP-signaalianturin johdin
yksikköpuolaan napataksesi signaalin. Nyt näytössä pitäisi
olla selkeä kuvaaja.
Luetaan Signaalimuoto saattaa näyttää jokseenkin
samanlaiselta kuin yläpuolen esimerkissä. Nyt voidaan
nähdä kaikki yksityiskohdat.
Esimerkissämme voidaan selkeästi nähdä ‘palamisaika’
sytytystulpalla. Samoin näkyy myös puolakäämin
värähtelyjakso.
Muistetaan, miten helppokäyttöisiä määräävät tekijät ovat
mitattaessa signaalimuodon eri osia. Lisäksi saatavilla ovat
vertailukäyrämme erilaisista sytytyspuolapaketeista.

Vaihda signaalianturin
paikkaa parhaan
mahdollisen signaalin
esiin saamiseksi.

TESTI 5: Nokka- ja kampiakselin asennontunnistus
Ohjelmisto

Software PicoScope 6 Automotive – Ohjattu testi AT151

Tarkastus

Nokka- ja kampiakselin välinen synkronointi

Osaamistaso

🔧  🔧 🔧  🔧  🔧

Liitetään Paikallista tunnistimet hyödyntäen käytössä
olevia teknisiä tietoja. Kunnollisen liitoksen varmistamiseksi
suosittelemme käytettäväksi breakout-johtimia tai taakse
kiinnitettäviä pinnejä.
Käytä teknisten tietojen kirjastoa tunnistaaksesi
signaalijohtimet. On mahdollista, että joudutaan tutkiskelemaan
moninapapistokkeita oikeiden johtimien löytämiseksi.
Testataan Moottorin tulee olla joutokäynnillä tämän testin
suorittamiseksi. Käynnistä PicoScope, kun olet valmis
kaapaamaan signaalin.
Luetaan Näytölle pitäisi ilmaantua säännöllisiä signaalikuvioita,
jotka tulevat kampiakselin 720 kulma-asteen (2 pyörähdystä)
jaksoina. Nämä ovat siis nokka- ja kampiakselisignaaleja, joista
johdonmukaisesti saadaan arvokasta tietoa signaalimuotojen
vertailuun.
On hyvä laajentaa aika-asetusta, jolloin näyttöön saadaan
useampia akselikierroksia kerralla. Jos jokainen 360° nokkaakselin kääntökulmassa (1 pyörähdys) on kuvioltaan identtinen
tai likipitäen, on luultavaa, että synkronointi nokka- ja
kampiakselin välillä on kunnossa ja molemmat tunnistimet
todennäköisesti toimivat oikein.
Epäjohdonmukaisuudet todennäköisesti johtuvat väärästä
venttiilikoneiston ajoituksesta (esim. venynyt nokkaketju tms.),
tunnistinongelmista tai johtosarjan sisäisestä oikosulusta.

Käytetään määrääviä
tekijöitä kierron
suhteen varmistamaan
nokka- ja kampiakselin
antureiden välistä
suhdetta.
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TESTI 6: Heilutustesti
Ohjelmisto

PicoScope 6 Automotive-ohjelmisto

Tarkastus

Tarkastetaan Johtosarja huonojen liitosten/oikosulkujen varalta

Osaamistaso

Osaamistaso 🔧  🔧  🔧 🔧  🔧 

PicoScope kaappaa dataa niin nopeasti, että on suhteellisen
helppo päästä mahdollisten johtosarjaongelmien jäljille
varsin helposti. Yksinkertaisesti vain heilutetaan moottorin
johtosarjaa ja seurataan PicoScopea, jolloin vikojen
tunnistamiseen päästään varsin nopeasti.
Liitetään Tämä testi on varsin käyttökelpoinen, kun on
havaittu ilmaantuvan satunnaisia, tavallaan erikoisia tai
omituisia, arvaamattomia vikoja.
Testataan Käynnistä PicoScope, kun olet valmistautunut
nappaamaan signaalin. Tämän jälkeen varovasti heiluta tai
ravista johtosarjaa taikka tietyille komponenteille menevää
johdinsarjan haaraa.
Suosittelemme vähentämään sieppausnopeutta, jotta laitteen
näytöstä olisi helpompi havaita ongelmat yksittäisessä
näytteenotossa. Maskit ja hälytykset voidaan tutkintaa
varten automatisoida, kun signaalit menevät normaalien tai
hyväksyttyjen rajojen ulkopuolelle.

Vika tunnistettiin
heilutustestin
avulla.

Luetaan Pysäytä PicoScope ja scrollaa takaisin päin
saadaksesi esiin puskurimuistiin tallentunutta dataa.
Usein johtosarja- ja liitinviat saavat aikaan epäsäännöllisen
kuvion, kuten esimerkissä on esitetty. Kun tallentunutta
data scrollataan esiin, on varsin helppo tunnistaa esim.
sytytyspuolan osalle kohdistuvat signaalivirheet. Kyseisessä
esimerkissä kävi ilmi, että vika oli johtosarjassa, jonka
seurauksena alkoi tulla palamiskatkoksia.
On hyvä muistaa, että testaus tulee suorittaa uudelleen vian
korjaamisen jälkeen, ja varmistua, että korjaustoimenpiteet
olivat riittävän laadukkaita.

Käytä hidasta aika-asetusta,
kun suoritat moottoritilan
johtimien heilutustestiä.

TESTI 7: Happitunnistimen testaaminen
Ohjelmisto

Software PicoScope 6 Automotive – Ohjattu testi AT023

Tarkastus

Tarkastetaan Happitunnistin

Osaamistaso

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Liitetään Paikallista tunnistimet ajoneuvokohtaisten
teknisten tietojen kirjaston avulla. Kunnollisen liitoksen
varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi breakoutjohtimia tai taakse kiinnitettäviä pinnejä.
Hyödynnä ohjelmistoon tallennettua teknistä tietoa, kun
selvität happitunnistimien johtimia.
Testataan mutta huomaa: Moottorin tulisi olla normaalissa
käyttölämpötilassa, jotta happitunnistin tai -tunnistimet
tuottaisivat käyntilämpimän moottorin signaalia. Käynnistä
PicoScope, kun olet valmis kaapaamaan signaalin.
Happitunnistimen mallista riippuen näytöltä luettava
jännitekuvaaja etenee jaksottaisesti ylös ja alas yleensä
tunnistettavin syklein. Nämä tunnistimet yleensä tuottavat
jännitesignaalia noin puolen hertsin taajuudella. Olemme
sisällyttäneet ohjattuihin testeihin mittauksia erityyppisistä
happitunnistimista, joten kannattaa lukea tarkkaan ohjelman
tarjoama lisäinformaatio.

Muista, että toiminnan
edellytyksenä on kunnollinen
maadoitus tunnistimelle.
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TESTI 8: Ilmamassamittari (engl. MAF; Mass Airflow Sensor)
Ohjelmisto

Software PicoScope 6 Automotive – Ohjattu testi AT095

Tarkastus

Ilmamassamittarin testaaminen

Osaamistaso

🔧  🔧 🔧  🔧  🔧

MAF Sensor
Relay

Liitetään. Ilmamassamittari on varsin helposti
tunnistettavissa sijoitettuna imuputkeen. Kunnollisen
liitoksen varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi
breakout-johtimia tai taakse kiinnitettäviä pinnejä. Käytä
teknistä tietopankkia, jotta kykenet nopeasti tunnistamaan
signaalijohtimet. Voidaan joutua tarkistamaan monta
liitinpaikkaa oikean signaalin löytämiseksi.

PCM

Testataan. Käynnistä PicoScope, ja kaasuta moottoria
nopeasti joutokäynniltä täydelle kuormitukselle, jotta saat
siepattua signaalikuvaajan.
Suositus on käyttää aika-asetuksena 1 s/ruutu, jolloin
yhteen kehyskokonaisuuteen saadaan 10 sekuntia livedataa.
Luetaan. Ilmamassamittarin jänniteulostulon tulisi olla
verrannollinen ilmamassan virtaukseen. Signaalitason
tulisi olla noin 0.5 volttia, kun moottori on joutokäynnillä.
Jännitteen tulisi nousta 4.0 ja 4.5 voltin välille, kun
moottorin kuormitus ja pyörintänopeus ovat suuria.
Kuitenkin jännite riippuu siitä, kuinka voimakkaasti
moottoria kiihdytetään, joten jännite voi jäädä alle 4.0 V,
jolloin ilmamassamittarissa ei välttämättä ole mitään vikaa.
Moottorijarrutuksessa ulostulojännite putoaa välittömästi,
kun kaasuläppä sulkeutuu, koska ilmaa ei pääse moottorin
imuputkeen joutokäyntimäärää enempää. Lisäinformaatiota
löytyy ohjatuista testeistä.

Tässä esimerkissä
ilmamassamittarin
signaalikuvaaja on
bensiinimoottorista.
Dieselmoottorin tapauksessa
signaalikuva näyttää erilaiselta.

TESTI 9: CAN High- and CAN Low-väylä
Ohjelmisto

Software PicoScope 6 Automotive – Ohjattu testi AT126

Tarkastus

Tarkastetaan Väylätiedonsiirto CAN High ja CAN Low

Osaamistaso

🔧  🔧  🔧 🔧  🔧
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Liitetään. Suositus on käyttää kehittämäämme CAN-testi
Breakout-boksia, jotta kyetään luomaan varmat yhteydet
ajoneuvon tiedonsiirtoväylään. Kun tämä boksi kytketään
ajoneuvon OBD-liittimeen, syttyvät boksin LEDit ilmaisten
kommunikointiyhteyden muodostumisesta.
Liitä KELTAINEN johdin oskilloskoopin kanavaan A ja
napaan 6, sitten musta pin napaan 4 (maadoitus).
Liitä PUNAINEN johdin oskilloskoopin kanavaan B ja
napaan 14.
Huomio: Huomaa: joissain ajoneuvoissa saattaa
16-napaisessa OBD-liittimessä olla poikkeavia CANkytkentöjä, kun taas joissain ajoneuvoissa maadoitusnapa
saattaa pin 4 sijasta olla pin 5.
Testataan. Käynnistä PicoScope ja käännä ajoneuvon
sytytysvirta päälle. Nyt näytölle pitäisi alkaa tulla
tiedonsiirtoväylän (CAN) signaalikuvaajaa eli bittien sykettä.
Luetaan. Signaalimuodon tulisi paljastaa, että tiedonsiirto
CAN-väylässä on jatkuvaa.
Signaalien tulisi olla peilikuvia toisistaan, ja näytöllä tulisi olla
kaksi signaalikuvaa nähtävissä.
On aina mahdollista tarkistaa, että jännitteiden huippuarvot
vastaavat CAN-väylälle ominaisia lukemia. Korjausohjeista
löytyvät vertailuarvot ao. ajoneuvosta mitatuille
signaalimuodoille.

On mahdollista, ettei CANsignaalia ole OBD-liittimen
nastoissa, ennen kuin
testeripistoke on kytketty
liittimeen.
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TESTI 10: WPS500X-puristustesti
Ohjelmisto

Software PicoScope 6 Automotive – Ohjattu testi AT157

Tarkastus

Tarkastetaan Bensiinimoottori puristukset (edistynyt testaustapa)

🔧  🔧  🔧 🔧  🔧
Osaamistaso
Liitetään. WPS500X-paineenmuunnin PicoScopeen BNC -> BNC-johtimilla. Yhdistä paineenmuunnin, kuten tekisit millä tahansa
puristuspainemittarilla, irrottamalla moottorista sytytystulpat ja kytkemällä polttoaineensyöttö pois toiminnasta. Myös sytytysjärjestelmän
ensiövirtapiiri tulisi de-aktivoida.
Testataan. Käynnistä PicoScope ja pyöritä käynnistimellä ajoneuvon moottoria. Voi olla, että aika-asetusta ja jännitetasoa joudutaan säätämään
parhaan signaalikuvaajan saamiseksi.
Luetaan. Kun signaalikuva on siepattu, tulee mahdolliseksi nähdä, mitä moottorissa tapahtuu jokaisen 720° (2 kampiakselin pyörähdystä) aikana.
Ymmärtääksesi helpommin, mitä olet katsomassa, käytetään pyörintäliikkeen merkkaajia (löytyvät PicoScopen näytöltä oikeasta alareunasta).
Kiertomerkkaajia voidaan säätää näyttämään neljällä jaettua signaalimuotoa niin, että kuvaaja jakautuu 180° sektoreihin nelitahtiperiaatteen
mukaisesti.
Sylintereiden puristusiskuista käy tarkasti ilmi, kuinka moottori käyttäytyy testin aikana:
YKK > pakoventtiili aukeaa > pakoventtiili sulkeutuu > imuventtiili avautuu > imuventtiili sulkeutuu > AKK.
Liittämällä paineentunnistin sylinteristä toiseen saadaan vaivattomasti suorat ja vertailukelpoiset tulokset. Tässä kohtaa on hyvä muistaa,
että paineenmuuntimen käyttö ei ole sen vaikeampaa kuin perinteisen puristuspainemittarin, mutta tietoa on selvästi runsaammin saatavana.
Ensimmäisestä sylinteristä saatava informaatio voidaan tallentaa ja verrata sitä moottorin muihin sylintereihin. Kaikkien sylintereiden kuvaajia
tutkimalla saadaan sangen tarkka ja yksiselitteistä tietoa sylintereiden mekaanisesta kunnosta. Tämä voidaan tehdä ennen kuin aloitetaan kallis
ja aikaa vievä moottorin irrottaminen ja purkaminen. Lisäksi, jos moottorin purkaminen on välttämätöntä, voidaan tehdä ainakin alustavia
analyysejä kunnostusta vaativista koneenosista.

TDC compression (maximum 8 bar)
Exhaust

Intake

Expansion pocket
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Intake pocket

Paisuntataskun tulisi olla samanlainen kuin imutaskun. Vaihtelut
kuvaajassa taskujen välillä voivat tarkoittaa venttiilikoneiston
ajoitusongelmaa tai venttiili-istukkarenkaiden kuluneisuutta.

Lisää vinkkejä ohjattuihin testeihin

Lisää vinkkejä ohjattuihin testeihinNyt on varmaan iskostunut tietoisuuteen, että useat ohjatuista testeistä sisältyvät PicoScope Automotiveohjelmistoon, ja ne ovat hyödyllisiä jo siitä alkaen, kun ensi kertaa kytket PicoScopesi virran päälle. Väistämättä kuitenkin koittaa sekin hetki,
että joudut suorittamaan komponenttitestin, jota ei löydy ohjattujen testien tietokannasta.
Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla niin hankalaa tai epämiellyttävää, kuin etukäteen saatetaan arvailla. Aivan hyvin voi olla, että työn alle tuleva
testaus on jo suoritettu jossain, ja siitä saattaa olla tietoa meilläkin. Niinpä ensiksi, etsi tietoa signaalimuotojen tietopankista sen komponentin
tapauksessa, jonka testaamisen aiot suorittaa. Jos – ja kun – löydät oikean signaalikuvan, yksinkertaisesti vain avaat sen.
Kun avaat PicoScope-signaalimuodon, niin ohjelmisto automaattisesti sovittaa aika-asetuksen ja jänniteskaalan parametreihin, joita testissä
käytetään. Tässä apunasi toki on teknisten tietojen datapankki sekä luonnollisesti oma tietämyksesi komponentin paikallistamiseksi ja liittämiseksi
mittauslaitteeseen.
Voit myös ladata vertailusignaalin näytölle, kun samanaikaisesti olet sieppaamassa itse mittaamaasi komponenttidataa. Näin toimittuna voidaan
signaalien välinen vertailu tehdä melkein reaaliajassa.
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Sinulle sopivan laitesarjan valitseminen 26

Sinulle sopivan laitesarjan valitseminenKun olet päättänyt hankkia PicoScopen, tarvitsee vielä valita sinulle sopivin laite. Alapuolelta löytyy
yhteenveto tuotesarjoistamme, alkaen Starter-sarjasta (joka tarjoaa peruslähtökohdan PicoScope-maailmaan) aina 4-kanavaiseen edistyneeseen
laitesarjaan (joka puolestaan sisältää vertailukelpoisen lajitelman varusteita sarjan perushinnassa). Sarjat ovat saatavilla kantolaukuissa, sisältä
vaahtopehmikkeisissä vaunuratkaisuissa taikka molemmissa.

2- ja 4-channel starter kits

2- ja 4-channel standard kits

2-channel starter kit
Tuotekoodi: laukku PP920, lokero PQ000

2-channel standard kit
Tuotekoodi: laukku PP922, lokero PQ002

2-channel PicoScope 4225

2-channel PicoScope 4225
4-channel PicoScope 4425 sisältää kaikki samat osat kuin 2-channel starter
kit plus lisäksi:

2 x pientä hauenleukapuristinta (musta & punainen)
2 x BNC 4 mm asti testijohtimilla: sininen ja punainen
1 x 1.8 m Pico USB3-johdin
2 x akkuliitintä (punainen & musta)
2 x joustava, taka liitettävä pinni (musta ja punainen)
1 x korkeataajuuksinen 10:1 vaimennin
1 x PicoScope Ohjelmisto-CD
1 x Pico Edistynyt ajoneuvodiagnostiikka-DVD

4-channel starter kit
Tuotekoodi: Laatikko PP921 / vaahtomuovitäytteinen PQ001
4-channel PicoScope 4425
. Samat varusteet kuin 2-channel starter kit plus:
2 x lisätestausjohtimet; vihreä, keltainen
1 x musta akkuliitin
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1 x S-koukku
2 x yleismittarityylinen testausanturi (musta & punainen)
1 x takaa liitettävien pinniantureiden sarja
2 x joustava, taka liitettävä pinni (musta ja punainen)
2 x suojattu -> suojaamaton 4 mm adapteri (musta & punainen)
1 x toisiosytytysjännitteen ottojohtimet
1 x 20 A/ 60 A DC virtapihdit
1 x 2000 A / 200 A virtapihdit BNC:llä
1 x korkeataajuuksinen 10:1 vaimennin
1 x BNC -> BNC-johdin maadoitushaaralla
1 x COP- ja signaalitunnistin
1 x ATC-sulakkeen jatkojohdin
1 x Mini-sulakkeen jatkojohdin

4-channel standard kit
Tuotekoodi: Laatikko PP923 / vaahtomuovitäytteinen PQ003
4-channel PicoScope 4425
. Samat varusteet kuin 2-channel standard kit plus:
1 x pientä hauenleukapuristinta (musta ja punainen)
1 x lisäulosotto sytytykselle
1 x lisävaimennin (10:1) korkeille taajuuksille
2 x joustava, taka liitettävä pinni (musta ja punainen)
1 x musta akkuliitin

4-channel diesel kit
Tuotekoodi: laukku PP924, lokero PQ004
4-channel PicoScope 4425
4-channel PicoScope 4425 sisältää kaikki samat osat kuin 4-channel starter kit plus
lisäksi:
1 x takaa liitettävien pinniantureiden sarja
1 x sulakkeen jatkojohdin (ATC, Mini-ATC, JCASE, Maxi-sulakkeet)
2 x pientä hauenleukapuristinta (musta ja punainen)
1 x 2–pinninen breakout-johdin
1 x 60 MHz oskilloskooppianturi x1/x10
1 x 20 A / 60 A DC virtapihdit
1 x 2000 A / 200 A virtapihdit BNC:llä
1 x premium-testijohdin BNC:llä 5 m -> 4 mm (musta)
1 x 60 MHz skooppitunnistin

4-channel advanced kit T

Tuotekoodi: laukku PP925, lokero PQ005
4-channel PicoScope 4425
4-channel PicoScope 4425 sisältää kaikki samat osat kuin 4-channel starter kit plus
lisäksi:
1 x S-lisäkoukku
1 x 20 A/60 A DC lisävirtapihdit
1 x 60 MHz skooppitunnistin
1 x 2–pinninen breakout-johdin
1 x 6–napainen universaali breakout-johdin, mikrokoko
1 x 6–napainen universaali breakout-johdin, pieni
1 x 6–napainen universaali breakout-johdin, medium
1 x 6–napainen universaali breakout-johdin, suuri
2 x lisäulosottoa (otto) toisiosytytysjännitteelle
4 x HT-jatkojohtimet
2 x suurta hauenleukapuristinta (musta & punainen)

Master kit
Tuotekoodi: laukku PQ039, lokero PQ040
4-channel PicoScope 4425
Samat varusteet kuin 4-channel advanced kit plus:
1 x WPS500X Maxi kit
CAN-testiboksi
1 x sulakkeen jatkojohdin (ATC, Mini-ATC, JCASE, Maxi-sulakkeet)
1 x Connector breakout lead kit B
2 x eristävä, läpitunkeva tunnistinkärki
1 x lajitelmapakkaus automaattivaihteistoja varten
1 x 30 A virtapihdit
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Olennaiset lisävarusteet

Seuraavassa yhteenveto olennaisista lisävarusteista, informoiden mitä ne ovat, mitä niillä voidaan tehdä ja kuinka ne laajentavat
diagnosointimahdollisuuksia. Kaikki tiedot PicoScope-sarjoista, varusteista, voimassa olevista hinnoista jne., löytyvät nettiosoitteestamme www.
picoauto.comVirtapihdit

60 A / 20 A 2000 A / 200 A 30 A
60 A / 20 A

2000 A / 200 A

30 A

Virtapihtien avulla päästään mittaamaan ampeerisia sähkövirtoja ja sieppaamaan signaalimuotoja. Virranmittaukset lähtien polttoainepumpuista
ja päätyen injektoreihin tai sytytyspuoliin. Ei enää tarvetta irrotella ja availla johtosarjoja tai komponenttien johtimia. Hanki lisävirtapihtejä
Standard-sarjaasi napataksesi tietoa usealta polttoaineinjektorilta samanaikaisesti.
Tuotekoodi: TA018

Tuotekoodi: TA167

Tuotekoodi: TA234

Breakout-johtimet / boksit

6-way Universal breakout
leads

CAN Test box

Yleismallinen breakout-johdinsarjamme
sisältää neljä johdinta, joista jokaisella on
oman kokoisensa liitinkoko. Tämän ansiosta
voidaan kytkeä lukuisa määrä antureita
oikeastaan minkä tahansa ajoneuvon
moottoritilaan.

CAN-testiboksimme muodostaa yhteyden
PicoScopesi ja ajoneuvon 16-napaisen
OBD-portin välillä. Suosittelemme tämän
metodin käyttämistä CAN High ja CAN Lowsignaalien tutkimiseen (katso ohjattu testi
AT126). CAN-testiboksissa voidaan käyttää
standardikokoisia 4 mm mittauskärkiä.

Tuotekoodi: PP943

Tuotekoodi: TA069

Connector breakout lead kit B

Kyseinen sarja koostuu neljästä breakoutjohtimesta, jotka merkittävästi helpottavat
komponenttien liittämistä. Tätä ”hellää”
menetelmää suosittavat ajoneuvovalmistajat,
kuten myös diagnosoinnin
huippuammattilaisetkin. Breakout-sarjojen
muotoilu mahdollistaa ulottumisen yksittäisiin
johtimiin.
Tuotekoodi: PQ030

Sytytysvarusteet
Coil-On-Plug and Signal probe

Secondary ignition pickup
(kapasitiivinen, BNC:llä)

HT Extension lead (4 johtimen
sarja)

Lisäys Starter-sarjoihin toisiosytytysjännitteen
signaalimuodon sieppaamiseksi useimmista
sylinterikohtaisista yksikköpuolista.

MI074 on kapasitiivinen ottoanturi, joka
asetetaan sytytysvirtapiiriin eristeen ympärille
(kuten tulpanjohtimeen), jolloin vältytään
suoraan liittämiseltä. Käyttämällä MI074ottoanturiamme yhdessä in HT-jatkojohtimien
kanssa voidaan lukea useita COP-signaaleja.

Tämä breakout-sarja on mitä sopivin
yksikköpuolien testaukseen. Yksinkertaisesti
kytke yksi johdin jokaisen yksikköpuolan ja
sytytysplugin väliin, ja liitä toisiojännitteen
ulosotto MI074 jokaiseen johtimeen, jolloin
PicoScopesi näyttää tarkat signaalikuvaajat ja
todelliset kV-lukemat.

Tuotekoodi: PP357

Tuotekoodi: MI074

Tuotekoodi: PP400

Fues extension leads kit

1400 V Differential probe

Takaa liitettävät pinnit yhdistetään
moninapapistokkeisiin niiden takapuolelta.
Tämä mahdollistaa signaalien ulosoton
avaamatta johdineristeitä tai irrottamatta
pistokkeita. Näitä pinnejä ja niihin
liittyviä tarvikkeita tulisi jokaisella
diagnosointimekaanikolla olla käytettävissä.

Tuntuuko joskus siltä, että on kovin vaikea
päästä käsiksi ajoneuvon virtapiireihin? Picon
sulakejatkoliitännöillä on helppo järjestää tilaa
niin, että virtapihdit saadaan mahtumaan
haluttuun paikkaan. Sarja sisältää ATC, miniATC, JCASE ja Maxi-sulakkeen jatkoliitännän.

1400 voltin mittaustunnistin tekee
mahdolliseksi mitata tavallista (12/24 V)
huomattavasti korkeampia jännitteitä,
joita moderneissa hybridi- ja sähköautoissa
käytetään. Tunnistimen kaistanleveys on
25 MHz, mitattava jännite ulottuu aina
1400 V saakka. Tunnistin on CAT IIIylijännitesuojausluokan (sähkömoottorit ja
sähköpäätaulut) mukainen.

Tuotekoodi: TA008

Tuotekoodi: PP967

Tuotekoodi: TA057

Lisäykset

Back-pinning probes
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PicoScope-säilytysratkaisut

PicoScope-säilytysratkaisut tarjoavat erinomaista säilytystilaa sekä PicoScope-sarjoille että kaikille lisävarusteille. Saatavilla hankkimillesi laitteille
yksilöllisesti sovitettuna, myös laajennusvaralla. Säilytysratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi luoda halutunlainen PicoScope-työasema.
PicoScopen ohjelmassa on vaahtomuovilla täytettyjä säilytyslokeroita (tarjottimia), joissa laitteita voidaan turvallisesti ja kätevästi pitää.
Ohjelmamme sisältää myös PicoScope-säilytyspuomin mittausjohtimia varten. Puomista mittausjohtimet ovat aina nopeasti ja kätevästi saatavilla.
Lisäksi on mahdollista hankkia tyhjiä säilytyslokeroita, tai tilata esitäytettyjä säilytyslokeroita tarpeidesi mukaan ja laitteistosi mukaisesti
mitoitettuna.
Vaahtomuovitäytteisiä säilytyslokeroita on kahdenkokoisia: 185 mm (L) x 390 mm (K) ja 370 mm (L) x 390 mm (K). Lokerot sisältävät
siirrettävän 20 mm väliliuskan, jolloin ne sopivat 370 mm syvään työkalulaatikkoon. Saatavana joko esipakattuna erilaisina vaihtoehtoina tai
tyhjinä, vaahtomuovilla muovailtuina lokeroita, jos sarjan toiminnalliset Pico-komponentit on hankittu aikaisemmin.
Jotta näkisit koko laite- ja varustetarjontamme, pyydämme vierailemaan nettisivuillamme: www.picoauto.com

Low amps current clamps

High & low amps current clamps

Complete 6-way universal breakout
lead kit

Virtapihdit pienehköjen virtojen mittaukseen
Eräs suosituista varustepaketeistamme.
Tässä paketissa yhdistyvät TA018
(20A / 60 A) ja TA234 (30 A) virtapihdit
samalla tuotekoodilla.

Eräs suosituista varustepaketeistamme.
Paketissa tulevat virtapihdit TA018
(20A / 60 A) ja TA167 (2000 A) samalla
tuotekoodilla.

Sarja sisältää kaikki neljä breakout-johdinta
liitinkoon mukaisesti: Mikrokoko: 0.6 mm
Pieni: 1.5 mm
Keskikoko: 2.3 mm
Suuri: 2.8 mm

Tuotekoodi: PQ019

Tuotekoodi: PQ020

Tuotekoodi: PQ021

Cable boom
(Johtosarja)

Tuotekoodi: PP985

CAN Test box

HT extension leads
(neljän johtimen sarja)

WPS500X Pressure transducer kit

CAN-testiboksi kytketään ajoneuvon OBDII
/ EOBD-porttiin. CAN-testiboksin avulla
on helppo diagnosoida elektronisia vikoja ja
häiriöitä.

Sarja sisältää neljä A037 HT-jatkojohdinta
sytytysjärjestelmän toisiojännitemittauksia
varten. Tekee mahdolliseksi testata
samanaikaisesti kaikki neljä puolaa. Lisäksi
sarja sisältää TA205 Maxi-sulakejatkeen
virranmittaamista varten.

WPS500X-sarja sisältää WPS500X
Automotive-paineenmuuntimen, ja lisäksi
laajan valikoiman letkuja ja adaptereita. Eli
juuri kaikkea sitä, mitä saatat tarvita.

Tuotekoodi: PQ023

Tuotekoodi: PQ006

Testaa välittömästi virtapiirit ja
maadoitusyhteydet. Identifioi
tietoliikenneprotokollat.
Tuotekoodi: PQ024
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WPS500X Pressure transducer
Tuotekoodi: PP939

Tarpeellinen varuste kaikkiin PicoScope-sarjoihin. Selvitä ajoneuvon moottorinosien kunto,
tutki sähköisiä signaaleja ja kehity diagnosoinnissa omaan luokkaasi.
Paineenmuunnin toimitetaan standardimallisen puristuspaineletkun kanssa. Lisäksi ovat
adapterit yleisimpiin sytytystulppakierteisiin. Voit laajentaa WPS500X-sarjaa varusteilla,
joiden avulla paineenmuuntimen hyödyntäminen eri mittauksissa on laajempaa.
Toimitamme myös Britannian kahden suurimman ajoneuvojen erikoistyökaluihin
erikoistuneen toimijan (www.sykes-pickavant.com ja www.asttools.co.uk) adaptereita, joiden
avulla paineenmuuntimen käyttöä voidaan vielä laajentaa entisestään.

WPS500X Maxi kit

Sytytysvarusteet

Tuotekoodi: PQ038

WPS500X Maxi-sarjamme mahdollistaa hankkia WPS500X-paineenmuuntimen
täydellisen setin yhteydessä, jossa on tarvittavat letkut ja adapterit, kanssa.
Tällä tavoin saatte parhaan mahdollisen joustavuuden laitehankinnassa.

WPS500X
Adaptor kit A
Tuotekoodi: PP970

WPS500X
Adaptor kit B
Tuotekoodi: TA250

Pico-valikoima paineliittimiä
Vacuum tap
Tuotekoodi: PP972

Fuel hose pressure tap (small)
Tuotekoodi: PP973

Fuel hose pressure tap (medium)
Tuotekoodi: PP974
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Paineen mittaaminen

Paineenmuuntimemme WPS500X on tarpeellinen lisälaite PicoScopelle, koska se mahdollistaa
lukea alipainetta ja ylipainettakin aina 34.5 bar asti. Kyky reaaliaikaisesti esittää paine näytöllä,
samanaikaisesti sähköisten komponenttien signaalien kanssa, antaa testaajalle monipuolisen kuvan
moottorin ja sen ohjausjärjestelmän toimintakunnosta.
Yläpuolinen on vain yksi esimerkki siitä, kuinka WPS500X-paineenmunninta voidaan käyttää.
WPS500X on kolmen paineenmittausalueen avulla optimoitu mittaamaan erilaisia ajoneuvoissa
ilmeneviä paineita, kuten sylinterin puristuspainitta, polttoainejärjestelmän siirtopaineita ja
pakoputkiston sykkivää, palamiseen liittyvää kaasunpainetta. WPS500X tarjoaa korvaamattoman
yhdistelmän erilaisia testejä.

Mikään ei näytä moottorin
puristuspaineita samalla
tapaa kuin paineenmuuntimemme – tämän mahdollistaa kumouksellinen
WPS500X.

Paisuntatasku. Imu- ja
pakoventtiili sulkeutuvat.

Poistotahti. Imuventtiili
sulkeutuu, pakoventtiili
avautuu.

Imutahti. Imuventtiili avauPuristustahti.
tuu, pakoventtiili avautuu. Imu- ja pakoventtiili sulkeutuvat.

Kytkentä PicoScopen kanssa

Kun kytket ensi kertaa PicoScopen virrat päälle ja olet aloittamassa diagnostiikkamatkaasi, voi tuntua epävarmalta alkaa lukea ajoneuvosta
mitattuja signaaleja. Me Picolla olemme tehneet yli 20 vuotta töitä, jotta myytit oskilloskooppidiagnoosista saataisiin murrettua ja
asiakaskorjaamoistamme tulisi alan parhaita diagnoosieksperttejä. Käyttämällä aikaa tämän painotuotteen lukemiseen luodaan perustaa
suuremmalle ja laajemmalle osaamiselle sekä tietämykselle ajoneuvojärjestelmien analysoinnista. Kehittymisen lopputulemana on väistämättä
asiakkaiden luottama ja ammattitaitoinen diagnosointikorjaamo.
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Melu, värähtely, tärinä ja tasapainotus (NVH-sarja)

PicoDiagnostics NVH-sarja mahdollistaa ajoneuvon ei-toivottujen melun- ja värinänlähteiden diagnosoinnin, tunnistamisen ja paikantamisen.
PicoDiagnostics NVH-sarja on kustannustehokas vastaus moniin meluun, epätasapainoon ja värähtelyyn liittyviin kysymyksiin, joiden kanssa
korjaamot nykyisin joutuvat painiskelemaan. NVH-sarja tarjoaa reaaliaikaisen diagnoosikanavan muodossa joko toisessa: pylväsdiagrammi,
taajuuskuvaaja, 3D-taajuuskuvaaja, pyörintänopeusjärjestys tai ajonopeusnäkymä. Kyky käynnistää tallentaminen ennen ajamalla suoritettavan
testin aloittamista ja toistaa tallennettua dataa korjaamolla suoritettavassa analyysissä antavat testaajalle mahdollisuuden keskittyä ajoneuvon
ajamiseen testin aikana.
NVH-sarjamme tekee saumatonta yhteistyötä PicoScope 4000-sarjan Automotive-oskilloskooppien kanssa, ja sitä on saatavana lukuisina
erilaisina toteutuksina vastaamaan tarpeitasi (J2534 Scan Tool eikä VCI -kommunikaatiopinta kuulu kokoonpanoon).

Vain 20 Hz värinä

Vain 200 Hz sekä värinä että melu

Vain 20 Hz melu

Perussyy kaikille NVH-ongelmille on itse asiassa värähtely. Joissain tapauksissa kyse on vain epänormaalista värähtelystä, mutta usein tähän
liittyy myös melua esim. moottorista. Näiden häiriötekijöiden ei pitäisi päästä ulottumaan kuljettajaan eikä matkustajaan saakka.
Melu on värähtelyä, joka välittyy ilmassa paineaaltoina kuuloelimiin ollen aistittavissa, kun ääniaallot saavuttavat kuulijoiden korvat.
Klassisesti ajateltuna hyvä kuulokyky kattaa taajuusalueen 20 Hz-20 kHz. Usein värähtely koetaan voimakkaimmin alle 200 Hz taajuuksilla.
Ylimenotaajuuksilla tunnetaan sekä värähtelyä että kuullaan melua. Voidaksemme käsitellä tätä taajuusaluetta tehokkaasti, on PicoDiagnostics
sisällyttänyt NVH-sarjoihin mikrofonit melua varten ja akselometri värähtelyä varten.
Perinteisesti NVH-ongelmat on nähty vaikeana ratkaista. Lisäksi niiden on koettu olevan ainakin osittain subjektiivisia, koska eri henkilöillä on
poikkeava käsitys siitä, mikä voi olla ominaisuus ja mikä voi olla vika. Korjaamoille näiden ongelmien tehokas ratkaiseminen tarkoittaa sitä, että
tarvitaan sopivat työkalut ja oikeat menetelmät objektiiviseen, kustannustehokkaaseen diagnosointiin.
Yksinkertaistettuna tarvitaan PicoDiagnostics NVH! Lisäksi hanki optinen tunnistinsarjamme, jota voit käyttää anturina veto- tai kardaaniakselin
epätasapainon tunnistamiseen. Simppelin käyttöliittymän avulla voidaan helposti tunnistaa ja korjata voimansiirtoakseleiden epätasapainoisuus
nopeasti ja johdonmukaisesti.

3-aksis NVH Diagnostics kit
Tuotekoodi: PP986
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4-axis NVH Diagnostics
Tuotekoodi: PP987

Optical sensor kit
Tuotekoodi: PP991

Onko tämä kaikki se, mitä PicoScopella voidaan tehdä?

Yksinkertaistettuna ei. Tämä opastus on lähinnä tarkoitettu uusille PicoScope-käyttäjille systemaattisen hyödyntämisen käyntiin saattamiseksi.
Kokemuksen myötä sinusta tulee rutinoituneempi PicoScopen käyttäjä, jolloin voit alkaa työskennellä aikaisempaa vieläkin kehittyneempien
toimintojen kanssa, kuten;

Matemaattiset kanavat

Matemaattiset kanavat tekevät mahdolliseksi luoda
virtuaalisia parametreja (esimerkiksi kosketussuhde tai
taajuus) ja tarkastella niitä signaalimuotona.

Maskit

Maskin luomisen jälkeen osa kuvasta voidaan rajata, ja signaalimuodosta
saadaan korostettua esimerkiksi satunnaiset häiriöt.

Sarjamuotoisen tiedon tallennus

Dekoodataan sarjamuotoinen tieto, joka on ’piilotettu’ CANväyläliikenteeseen tai muihin sarjaliikenteisiin protokolliin.

Hälytykset

Laukaistaan hälytys, kun data saavuttaa ennalta määrätyn
pisteen tai arvon, taikka kunnes PicoScope havainnoi
satunnaisen vian.

Muista: PicoScope ei ole ainoastaan helposti käytettävä, sillä sen
suorituskyky ja monipuolisuus ovat oikeastaan parasta A-ryhmää,
mitä alalla on tarjolla. Lisäksi PicoScopea ohjelmistoineen
kehitetään kaiken aikaa.
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luottamusta hyödyntää PicoScopea diagnostiikkataitojesi
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