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Förord

Av Alan Tong, Grundare och VD, Pico Technology
När jag började med att designa och bygga Pico oscilloskop för över 25 år sedan, kunde jag inte föreställa mig hur tekniken
inom fordonsindustrin skulle utvecklas. I dag är jag däremot stolt över att Pico ligger i framkant för diagnostik i den här
branschen.
Vi samarbetar med vår ständigt växande kundkrets av fordonstillverkare. Oavsett när vi kontinuerligt utvecklar
produkten på vårt huvudkontor nära Cambridge, Storbritannien, eller på vårt USA kontor i Texas, är vi beredda att möta
fordonsmarknadens behov av teknikutveckling. Vilket lett till att PicoScope inte längre är begränsad enbart till elektriska
system, utan att även omfattar tester och diagnos av tryck, oljud, vibrationer och övriga skorranden som aldrig förr.
Det är detta arv som styr att vi skapar produkter för eftermarknaden som ständigt växer där vi har blivit ett riktmärke för
oscilloskopbaserad diagnostik. Vi hoppas att den här guiden ska kunna visa er hur PicoScope kan vara till hjälp i ert arbete
och hur enkelt det är att utföra med vårt program PicoScope 6 Automotive.
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Diagnosresan

För att du ska få ut det bästa av din PicoScope vill vi först förklara hur PicoScope passar in den diagnostiska processen. Vårt mål är att
PicoScope ska hjälpa din verkstad att ge dina kunder den bästa möjliga diagnostiska servicen.
Låt oss börja med ett exempel: En kund anländer med en motorstörningsfråga. Precis som
alla former av mekanisk diagnostik är det första steget att fråga kunden om problemet. Detta
åtföljs ofta (men inte alltid) av en varningslampa på instrumentpanelen.
Din första åtgärd blir att till fordonet koppla ett seriellt
diagnosverktyg. I vårt exempel anges felkoderna ‘P1345
Cam/Crank Synchro fault’ samt ‘Camshaft Sensor Open
Circuit’. Med viss grundkunskap kan vi förmoda att den
mest sannolika orsaken till dessa koder är en felaktig
kamaxelgivare.
Kamaxelgivaren byts ut och felkoderna raderas och fordonet återlämnas till sin ägare.
I detta exempel återvänder kunden nästa dag med samma fel på bilen.

Hitta med PicoScope den grundläggande felorsaken

Det ovanstående är i förenklad form men låt oss vad en verkstad som har investerat i
ett PicoScope och använder detta i vardagen skulle kunna göra. I detta fall, efter det att
felkoder lästs av med ett diagnosverktyg, skulle nästa steg vara att ansluta PicoScope till
kamaxelgivaren, för att testa innan den byts ut.
Testet med PicoScope ger uppfattningen att kamaxelgivaren fungerar korrekt.

När du fångar in data med PicoScope lagras data i Vågformsbuffert. Detta gör det
möjligt att bläddra
igenom dataramar
efter testet och att
granska dina fångade
vågformer. Efter att ha
zoomat in kamaxelns
signalkurvor konstaterades det snart att det fanns ett intermittent fel.
Testet kördes igen medan ledningar och kontakter försiktigt vickades,
vilket visade att det fanns ett anslutningsfel.
Ytterligare inspektion av ledningar visade skavskador mellan kamaxelns
sensortrådar. Denna fix var snabb och enkel att lösa utan att byta ut
några komponenter.

Efter att ledningarna reparerats upprepades testet och PicoScope visade
att problemet var löst. Felkoderna raderades och fordonet returnerades
till kunden. Verkstaden kunde vara säker på att ha funnit och åtgärdat den
grundläggande felorsaken.
Kunden lämnade nöjd verkstaden, förvissad om att felet inte skulle upprepas.
Den professionella diagnosverkstaden kan vara säker på att kunden kommer
tillbaka.
Exemplet visar hur väl PicoScope passar in på den diagnostiska resan. Som
tekniker har du många verktyg till ditt förfogande: teknisk information,
utbildning, kunskap, seriella diagnosverktyg, gasanalysatorer och naturligtvis
också ett PicoScope.

Det blir din förmåga att använda dessa tillsammans som gör att du lyckas i din verksamhet i framtiden. Beväpnad med PicoScope och
vetskapen om att du har möjlighet att se, analysera och förstå de elektriska signaler som fordonskomponenter producerar, kommer du
att vara säker på att du kan upptäcka den grundläggande orsaken till ett problem. Detta i sin tur kommer att stärka bilden av ditt företag
som professionella diagnostikleverantörer.
Vi skryter inte bara om detta. Återförsäljare till fler än tjugo av de ledande fordonstillverkarna använder redan PicoScope för sin
diagnostik och det är vår erfarenhet och vårt engagemang som gör att PicoScope blir till det självklara oscilloskopet.
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Vad kan PicoScope?

Med de allt mer komplexa diagnosproblem den professionella diagnosverkstaden möter behöver gör att ett verktyg som visar den
verkliga orsaken till ett problem aldrig har varit mera värdefullt. Bara PicoScope har så hög nivå på sin hjälp för en förstagångsanvändare
eller lika blixtsnabba
tolkningsmöjligheter för de mest avancerade signalerna från ett modernt fordon.
Pico Technology är unikt inom fordonsindustrin, på det sätt vi specialiserat oss på tillverkningen av PC-baserade oscilloskop för
fordonsbruk och arbetar med ett ständigt ökande antal världsledande fordonstillverkare, för oscilloskop diagnostik på återförsäljarnivå.
Dessa erfarenheter gör PicoScope till ledare i konkurrensen och avancerar ständigt i att möta den snabba utvecklingen inom bilindustrin.
På följande sidor hittar du en summering av PicoScope och vad som kan utföras med det. Vi hoppas detta kommer att visa att en
investering i PicoScope kan ge dig en plats före konkurrenterna i diagnostik av fordon.
PicoScope kan användas på ett brett utbud av fordon och utrustning inkluderande bilar, lastbilar, cyklar, jordbruksfordon, båtar och
mycket mer. Med vårt sortiment av tillbehör kan PicoScope dessutom registrera signal relaterade till vakuum, bränsle och hydrauliska
tryck, oljud och skorranden. Det är säkert att använda tack vare störningsfria testmetoder utan risker att skada fordon eller dess
utrustning.
Ladding & start

Trycksensor

Sensorer

Avancerade tester

Ställdon

Kommunikasjonsnätverk
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Tändning

Oscilloskopdiagnostik med programmet PicoScope 6

Pico Technologys avancerade diagnosprogram är oavsett dina tidigare erfarenheter att tolka olika komponenters signalkurvor, till för att
hjälpa dig i ditt arbete. Vid denna punkt är det värt att påminna oss vad en vågform är. Enkelt uttryckt, visar den hur spänningsnivåer
ändras över en tidsperiod:

Det som gör PicoScope så kraftfull är förmågan att ta bilder av dessa vågformer. Det förvandlar bilens elektriska signaler till en bild som
du kan se, mäta, manipulera och jämföra, för att förstå exakt vad som händer i ett fordons system i realtid.

PicoDiagnostics

Den utan tvekan bäst bevarade hemligheten med PicoScope är programmet PicoDiagnostics. Detta ständigt utvecklade program kan
gratis laddas ner jämte programmet PicoScope Automotive. Inte bara effektiva batteri och generator tester omfattas utan även ett test
för relativ kompression och cylinderbalans. Observera att dessa testers prestanda kan begränsas av vissa moderna fordons smarta
laddningskontrollsystem.
När din färd till mer avancerade fordonsdiagnostik fortsätter, köpet av
NVH Diagnostics Kit öppnar för möjligheten att upptäcka och
analysera problem med oljud, vibrationer och kärv.

Kom ihåg

De två programmen PicoScope 6 Automotive och PicoDiagnostics
båda finns att ladda ner från vår hemsida: www.picoauto.com.
Inga kostnader eller årsavgifter för uppdateringar tas, eftersom
mjukvaran ständigt utvecklas förbättras ditt verktyg under lång tid
efter inköpet.
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Oscilloskopdiagnostik, enbart för experterna - eller?

vs.
Den uppfattningen kan inte vara längre ifrån sanningen. Även om många av vår bransch främsta experter använder PicoScope (tack vare
dess enastående prestanda), är verktyget förvånansvärt lätt att hantera av en nybörjare. Låt oss nu ta det från start.
Förmodligen är du van att för grundläggande kontroller använda en multimeter, t.ex. för att mäta att en komponent tar emot en
spänningssignal, på rätt sätt. Du tycker också att multimetern är relativt lätt att ansluta till komponenten. Förutom att en mer säker
anslutning krävs finns det praktiskt taget inga skillnader alls, i att ansluta oscilloskopet.
För säker och användarvänlig anslutning av oscilloskopet använder vi stick-prober eller delnings-adaptrar, men i verkligheten är dessa inte
svårare att använda. Som exempel kan vi ansluta till en kamaxelgivare.
Lokalisera givaren med hjälp av din erfarenhet eller service litteratur.
För en kamaxelgivare rekommenderar vi att du använder en stick-prob. Med den ansluten blir det
sedan enkelt att koppla in ditt diagnosverktyg.
Med enkelheten att ansluta sig upphör sedan likheterna. Enbart med PicoScope visas testresultaten
på så höga och detaljerade nivåer. Och viktigare för dig som tekniker är att signalkurvan är mycket
mer värdefull än en enkel multimeter avläsning.
I

exemplet visar multimetern 7,46 V. Ansluten på samma sätt visar dock PicoScope, med en klar och
koncis kurva, hur en 12 V kamaxelgivare växlare mellan av och på, i ett regelbundet mönster.
Erkännas måste att exemplet är en av de enklaste komponenterna både att ansluta sig till och att
analysera. Men med
PicoScope finns det ett obegränsat antal tester du kan utföra. PicoScope 6 Automotive har ett
ständigt ökande antal testguider (för närvarande över 150 stycken), för att hjälpa dig att testa de
vanligaste komponenterna.
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Testguider

Testguiderna omfattar många olika komponenttester:
• Start- och Laddningssystem • Givare • Ställdon • Tändning • Kommunikationsnät
• Avancerade tester • Tryckgivare • Motorcykel-specifika
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När en av testerna väljs öppnas en testguide med:
Rekommenderad anslutning till komponenten:

Kommentarer om signalkurvan för hjälp med analysen:

Teknisk information: Hur komponenten fungerar och naturligtvis
hur den förhåller sig till andra komponenter:

Exempel på signalkurva:
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Ihop med Testguiden öppnar PicoScope också en datafil som ställer in PicoScope för det önskade testet. Detta innebär att du under de
första dagarna du använder PicoScope inte behöver oroa dig för att manuellt kunna ställa in programvaran - du kan istället helt enkelt
köra testet.

Förståelse för och analys av signalkurvor

Det grundläggande för avläsning och analys av signalkurvor är skalorna för tid och spänning. Även om våra Guidade tester kommer att
ställa in dessa för dig, är det en bra idé att ta sig tid att lära sig grunderna. Detta kommer att underlätta analysen av signalkurvan och
förbättra din skicklighet med PicoScope. Låt oss ta det från början genom att helt enkelt se signalkurvan som en spänningssignal visad
över tid och se vad vi kan avläsa på skärmen.
Spänning
Ställas in på rullgardinsmeny intill knapp för önskad kanal. Ligger
som standard på ± 5 V, men kan enkelt ändras. Vald spänningsskala
anpassas mot skärmens 10 vertikala divisioner. I vårt exempel
representerar varje division 1 V, från -5 V till 5 V.

Tid
Som standard är tiden inställd på
5 millisekunder per division (5 ms/div),
totalt tio divisioner. En inställning på
5 ms/div ger dig 50 ms tid över hela
bilden. Tidsinställningen väljs från en
rullgardinsmeny i verktygsfältet. För att se
en viss händelse mer i detalj väljs kortare
tid. Ökas tiden visas fler händelser fast
mindre detaljerat. Zoomfunktionerna
erbjuder det bästa av två världar,
möjligheten att kunna läsa av signalerna
i olika detaljnivå, ju snabbare desto mer
detaljerad information.

Värderfullt är att lägga lite tid på att bekanta sig med dessa inställningar, för att med små förändringar kunna ändra hur signalkurvan visas
på skärmen. Ovärderligt för att kunna läsa av efter behov detaljerat. Glöm inte bort knappen
Auto Setup
för hjälp med justeringen till förnuftig visning av en signalkurva.
När du är ansluten till komponenten, och inställningarna är klara, trycker du bara på startknappen (eller alternativt på
mellanslagstangenten på tangentbordet). PicoScope kommer starta att registrera information. Stoppa testet efter valfri tid och scrolla
tillbaka i signalkurvorna lagrade i dessas buffert:			
Mycket användbart för att identifiera intermittenta fel.
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Nu har vi avklarat lite om det som visas på skärmen samt grundläggande inställningar och hur parametrarna kan tolkas. Nästa steg
blir en titt på hur vi bäst kan analysera och förstå signalkurvorna. Inget trollspö finns för detta men PicoScope gör det möjligt att visa
signalkurvor på bästa möjliga sätt. Kombinationen Testguiderna och Waveform Library (se nedan) erbjuder bra verktyg för att förstå och
analysera det visade. Skickligheten i att tolka signalkurvorna blir här efter det avgörande.

I testguider och Waveform Library finns många signalkurvor att hämta och ha som referens. Poängteras bör att det inte gäller exakt
matchande exempel utan liknande kurvor att (som i vårt exempel) jämföra och utvärdera om hur bra en komponent fungerar.
Signalkurvan i ovanstående exempel har fångats i en något olik spänningsskala jämfört med vår testkomponent. Vid första ögonkastet ser
det svårt ut att använda i en jämförelse, men det är fortfarande värdefullt. Den gröna signalkurvan kommer från en bra spole och trots
att den blå kurvan från den testade spolen visas på en annan spänningsskala är det lätt att se att det inte finns någon spoloscillation; vi har
hittat en felaktig spole. Vi kan annars justera skalning och offset för signalen för att göra jämförelsen enklare.
Som exemplet ovan visar är korrekt tolkning nyckeln till att analysera dessa kurvor. Än en gång understryks hur viktig informationen är, i
testguiderna och från Waveform Library.

11

I Waveform Library kan du söka efter värdefulla referenskurvor att jämföra kurvorna i testet med. När du hittat en lämplig kurva kan du
importera den komplett eller i enskilda kanaler. Det är sedan enkelt att jämföra den med din avlästa signal. Linjaler ger mycket bra hjälp
för detta, vilket vårt tidigare exempel väl belyser.
Kom ihåg att denna kraftfulla funktion tillåter dig att spara och dela de avlästa kurvorna med andra PicoScope användare, men om du
fastnar helt kan du alltid för ytterligare rådgivning maila eller ringa vårt supportteam.

Mer hjälp och råd finns på www.picoauto.com. Vårt online-forum är för hjälp och information, liksom de många fallstudier och online
träningsartiklar vi har publicerat. Du hittar också en lista över rekommenderade utbildare och länkar till deras olika utbildningar, för att
ytterligare öka din förståelse och kunskap arbetet med PicoScope.
På följande sidor kommer vi att visa några av de mest värdefulla testerna du kan köra med PicoScope, i detalj på hur dessa kan vara till
nytta. Vi hoppas att du nu blivit inspirerad nog att börja arbeta med ordentligt PicoScope.
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PicoScope tio i topp tester

Som ny med PicoScope undrar du säkert hur du bäst kan använda det och vilka fördelar det har för din verksamhet. Med detta i åtanke
(och eftersom vi i många år har arbetat med oscilloskopdiagnostik) har vi tagit fram vad vi tycker är de tio bästa användningsområdena
för PicoScope. Vi erbjuder en kort översikt över varje test och fördelarna med varje test samt viktigast av allt, hur man:
Anslut
Kör
Analys

Anslut till fordonet
Avläs signalkurvan
Analysera den avlästa signalkurvan

Kom ihåg: Många av de följande testerna stöds av fullständiga testguider med inställningsfiler inkluderade i programmet PicoScope
Automotive. Vi är stolta över att kunna erbjuda över 150 Testguider, men dessa når inte på något sätt gränsen till allt PicoScope kan
användas till.

TEST 1: Relativ Kompression / Startar
Program

PicoScope 6 Automotive – Testguide AT004

Kontroll

Misstänkt kompressionsbortfall

Skicklighetsnivå

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Anslut 2000 A strömtång - runt batteriets + kabel,
kontrollera att riktningen av klämman är korrekt med
hänsyn till strömflödet från batteriet.
Kör Tiden bör sättas till 200 ms per division. Starta
PicoScope. Start PicoScope.
Avläsning Signalkurvan visar strömstyrkan krävd för att
dra runt motorn, vanligtvis mellan 80 och 200 ampere.
Efter att inledande friktion och tröghet har övervunnits
ska signalkurvan följa ett konsekvent "sågtandat"
mönster - zoomning och linjaler kan hjälpa till i
utvärderingen av detta, även om ett kompressionsborfall
ofta är ganska uppenbart.
Om signalkurvan bekräftar att en cylinder har lägre
kompression hjälper ytterligare test, med en låg-ampere
strömtång ansluten till en insprutare eller tändspole, till
att identifiera den felande cylindern.
Används WPS500X tryckgivare indikeras det vad som
mekaniskt kan behöva åtgärdas.

Varje topp i
sågtandsmönstret
bör varje enhetlig och
jämn (när det satt sig).
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TEST 2: Batteri, Generator och Startmotor
Program

PicoDiagnostics (kom ihåg att detta är ett separat program för PicoScope 6)

Kontroll

Fordons start och laddningssystem

Skicklighetsnivå

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Anslut En BNC-kabel från Kanal A från PicoScope till
batteriets + samt till en jordpunkt i fordonet.
Anslut sedan 2000 A strömtång till PicoScope och
placera klämman runt startmotorns matningskabel.
Kör Följ installationsguiden i programmet
PicoDiagnostics för att köra testet.
Avläsning Testresultatet visas som ett trafikljussystem
och omfattar alla start- och laddningskomponenter.
Resultat kan skrivas ut som en rapport till kunden.
Rapport kan förses med dina verkstadsdetaljer och logo,
samt med information om kundens.

Kom ihåg att fylla i korrekt
data i
drop-down lådorna
(temperatur, typ av
batteri, och batteriets
specifikationer:
CCA, EN, DIN).

TEST 3: Dieselinsprutare strömflöde
Program

PicoScope 6 Automotive – Testguide AT039

Kontroll

Dieselinsprutare

Skicklighetsnivå

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

ECM

Anslut Använd en 20 A/ 60 A strömtång ansluten
till Kanal A på PicoScope och placera klämman runt
insprutarnas matningskabel. Du kan i tur och ordning
behöva ansluta till varje ledning, för att identifiera den
rätta.
Det kan också vara nödvändigt att dra tillbaka
skyddshöljet en bit för att ge lats för den aktuella
strömtången.
Kör Starta testet genom att trycka på startknappen
eller mellanslagstangenten för att registrera signalkurvan
(motorn måste vara igång).
Avläsning Varje insprutning kommer att visas vilket
omfatta: pilot, för, huvud och efterinsprutning för att
få bekräftat bränsleförsörjningens strategi under alla
testförhållanden. Du kan skapa en referenskurva för
att samtidigt kunna jämföra flera spridare på skärmen.
Jämförelsen görs enkelt med programmet linjaler.
PicoScopes program innehåller testerguider för alla
vanliga insprutarfabrikat.

Kontrollera att
strömtången har
tillräcklig batterikraft.

OBS: Detta är från en
piezo-insprutare Solenoidinsprutare har helt andra
vågformer.
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TEST 4: Direkttändspolar
Program

PicoScope 6 Automotive – Testguide AT077

Kontroll

Singeltändspolar

Skicklighetsnivå

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Anslut Lokalisera spolarna. Anslut "Coil-On-Plug" och
mätsond till PicoScope och fordonets jord.
Kör Motorn ska gå på tomgång under detta test. Starta
PicoScope, placera COP-sondens spets överst på spolen
och avläs signalen. Du ska få en tydlig avläsning.
Avläsning Signalkurvan kommer se ut ungefär som i
exemplet nedan. Visningen blir detaljerad.
I vårt exempel kan man tydligt se tändstiftets "brinntid".
Även spolen svängningsperiod visas.
Kom ihåg att använda linjalerna att mäta de olika delarna
av signalkurvan samt även referenskurvor, att jämföra
med andra spolpaket.

Flytta runt sonden för
att finna den bästa
signalen.

TEST 5: Kam- och Vevaxel synkronisering
Program

PicoScope 6 Automotive – Testguide AT151

Kontroll

Utvärdering Ventiltider

Skicklighetsnivå

🔧  🔧 🔧  🔧  🔧

Anslut Leta upp givarna med hjälp av fordonets
servicelitteratur. För detta rekommenderas att använda
stick-prober eller delnings-adaptrar.
Ta hjälp av servicelitteraturen för att identifiera
signalledningen. Flera anslutningar kan behöva
kontrolleras för att hitta en avläsbar signal.
Kör Motorn ska gå på tomgång för detta test. Starta
PicoScope när du är redo för avläsning.
Avläsning Ett konsekvent mönster framträder av data
registrerad under 720 graders vevaxelvarv. Detta
konsekventa mönster ger ovärderlig information för
jämförelse av kam- och vevaxelgivarnas signalkurvor.
Kom ihåg att förlänga tiden för att tillsammans kunna
se flertalet vevaxelvarv. Är varje 360° kamaxelvarv
konsekvent är med största sannolikhet synkroniseringen
mellan kam- och vevaxel korrekt samt att båda givarna
fungerar som de ska.
Inkonsekvens visar på sannolika ventiltidsfel, givarfel eller
kortslutning i den tillhörande ledningskretsen.

Använd rotationslinjalerna
för att tydligt kunna
se vevaxel- och
kamaxelgivarnas
förhållande till varandra.
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TEST 6: Glappkontakt
Program

PicoScope 6 Automotive

Kontroll

Ledningsmatte- eller anslutningsfel

Skicklighetsnivå

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

PicoScope kan registrera data snabbt nog att det är lätt
att kvickt identifiera lednings- eller anslutningsfel. Helt
enkelt genom att vicka en ledning eller anslutning (ett
enkelt test som ofta förbises) kan avslöja ett fel i kretsen.
Anslut Detta test utförs när du avläser en signal och
upptäcker ett intermittent fel (redan är ansluten).
Kör Starta PicoScope när du är redo för avläsning och
vicka försiktigt på ledningarna anslutna till komponenten.
För att underlätta felsökningen rekommenderas att
minska frekvensen registreringar, för att på samma
skärmbild se allt det avlästa och upptäcka eventuella
fel. Masker och varningar kan användas för att lättare
upptäcka fel när värdena går utanför sina normala
gränser.
Avläsning Stoppa PicoScope och scrolla tillbaka i
bufferten. Ofta kommer fel i ledningar eller anslutningar
att skapa ett inkonsekvent mönster likt i exemplet.
Scrollning tillbaka i det avlästa gör det lätt att upptäcka
ett fel från tändspolen. I detta exempel visade det sig att
ett fel i ledningsmattan orsakade misständning.
Kom ihåg att åter testa efter reparationen för att veta att
den är tillförlitligt.

Fel identifierats under
glappkontaktstestet

Använd en långsam
tidsinställning
medan du gör en
glappkontaktstest.

TEST 7: Lambda (Syre) Sensor
Program

PicoScope 6 Automotive – Testguide AT022 och AT023

Kontroll

Lambda (Syre) Sensor

Skicklighetsnivå

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Anslut Leta upp givarna med hjälp av fordonets
servicelitteratur. För detta rekommenderas att använda
stick-prober eller delnings-adaptrar.
Ta hjälp av servicelitteraturen för att identifiera
signalledningen.
Kör Obs: Motorn måste ha normal arbetstemperatur för
att testet ska kunna genomföras. Starta PicoScope när
du är redo för avläsning.
Avläsning Lambdasondens signal kommer på ett
konsekvent sätt att cykliskt pendla högt och lågt, med
böjda kanter generellt en gång per sekund. Dessa
sensorer växlar generellt hög och låg en gång per
sekund. Testguider för att kunna mäta olika typer av
lambdasonder finns inkluderade, se dessa för ytterligare
information.

Kom ihåg att ha en
bra jordpunkt för
lambdasonden.
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TEST 8: Luftmasse-/-flödesmätare (MAF, AFM)
Program

PicoScope 6 Automotive – Testguide AT008 och AT095

Kontroll

Test av Luftmassemätare

Skicklighetsnivå

🔧  🔧 🔧  🔧  🔧

Anslut Leta upp givarna med hjälp av fordonets
servicelitteratur. För detta rekommenderas att använda
stick-prober eller delnings-adaptrar. Ta hjälp av
servicelitteraturen för att identifiera signalledningen. Du
kan välja att kontrollera flera terminaler för att erhålla en
signal.
Kör Starta PicoScope och öka snabbt från tomgång till
full gas för att registrera en signalkurva.
Vi föreslår tiden inställd på 1 s/div så att 10 sekunder
data registreras under ett svep.
Avläsning Signalspänningen från MAF/AFM ska vara i
proportion till luftflödet. Signalkurvan ska visa cirka 0,5
volt på tomgång och när motorn accelereras stiga till
cirka 4,0 till 4,5 volt. Spänningsnivå varierar beroende på
hur hårt motorn accelereras, en lägre spänning indikerar
inte nödvändigtvis ett fel på MAF/AFM.
Vid retardationen faller spänningen då gasspjället är
stängt och luftflödet minskar medan motorn återgår till
tomgång. Mer information finns i våra testguider.

Exemplets signalkurva
är från en bensinmotors
luftmassemätare. En
dieselmotors mätares
signalkurva ser annorlunda ut.

TEST 9: CAN Hög och CAN Låg
Program

PicoScope 6 Automotive – Testguide AT126

Kontroll

Parallelltest CAN Hög och CAN Låg

Skicklighetsnivå

🔧  🔧  🔧 🔧  🔧
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Anslut För säker anslutning och avläsning av bilens
kommunikationssignaler rekommenderas att CAN Test
Mätbox används. När den anslutits till fordonets EOBD
uttag kommer dess LED att tändas för att indikera att
kommunikation har upprättas.
Anslut GUL ledning till oscilloskopets Kanal A och stift 6
samt den svarta anslutningen till stift 4 (chassijord).
Anslut RÖD ledningen till oscilloskopets Kanal B och stift
14.
OBS: Vissa fordon kan ha flera CAN anslutningar i
den 16-poliga kontakten och en del använda stift 5
(Signaljord) i stället för stift 4.
Kör Starta PicoScope och slå på tändningen i bilen. Nu
ska en signalkurva visas.
Avläsning Signalen bör visa att data sänds kontinuerligt
igenom CAN bussen.
Signalerna bör vara spegelbilder av varandra och det bör
alltid finnas två signaler.
Det också möjligt att kontrollera om spänningstopparna
är korrekta. Verkstadshandboken visar vilka exakta
värden signalkurvan ska nå.

Ett diagnosinstrument
kan behöva anslutas
till OBD-uttaget för
att CAN-signalen ska
aktiveras.
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TEST 10: WPS500X Kompressionsprov
Program

PicoScope 6 Automotive – Testguide AT157

Kontroll

Bensinmotors kompression (avancerat)

Skicklighetsnivå

🔧  🔧  🔧 🔧  🔧

Anslut Tryckgivaren WPS500X till PicoScope med kablarna BNC till BNC. Hantera givaren på samma sätt som en vanlig
kompressionsprovare, genom att ta bort ett tändstift samt (om möjligt för den aktuella cylindern) inaktivera bränsleinsprutning och
tändning.
Kör Starta PicoScope och bilens motor. Tid- och Spänningsskalorna kan behöva justera för att få bästa möjliga signalvisning.
Avläsning Inläst signalkurva visar cylinderns tryckförändringar under varje 720° vevrörelse. Använd rotationsmarkörer (finns i nedre
högra hörnet i PicoScope-fönstret) för att bättre kunna förstå alla detaljer. Justera dem att visa signalkurvan i 4 st 180° sektioner av
4-taktsförloppet.
Det går exakt att se hur den testade cylindern arbetar under varje halvvarv:
ÖDP> Utloppsventil Öppnar> Utloppsventil Stänger> Inloppsventil Öppnar> Inloppsventil Stänga> NDP.
Flytta sedan tryckgivaren till nästa cylinder, för att på ett enkelt sätt få en direkt jämförelse. Kom ihåg att detta inte är svårare än att
använda en vanlig kompressionsprovare, men ger så otroligt mycket mer information. Den första cylinderns resultat kan sparas att ha
som referens mot de övriga. Översikten tillåter en komplett och korrekt diagnosis av motorn. Du kan göra detta innan en tidskrävande
och dyr demontering av motorn påbörjas. Skulle ändå demontering krävas hjälper testet teknikern att veta var ett fel mest sannolikt
finns, redan när arbetet påbörjas.

Expansionsfickan ska vara lik Inloppsfickan.
Avvikelser här indikerar felaktiga ventiltider eller
läckande ventilsäten.
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Tips om fler testguider

Som du nu har insett, är de många Testguiderna som följer med i PicoScope Automotive ovärderliga när först börjar använda ditt
PicoScope. Till sist kommer du att vilja testa en komponent som inte finns i en testguid.
Detta är inte alls så svårt eller skrämmande som man kan tro, eftersom det med stor sannolikhet redan har utförts av någon i vårt team
eller av någon kund. Sök i Waveform Library efter test av den aktuella komponenten. När du hitttar signalkurvan öppnar du helt enkelt
den.
När en PicoScope-kurva öppnas ställer programmet automatiskt in tid och spänning till det som användes då testet utfördes. Använd
sedan servicelitteratur och egna erfarenheter till att hitta och ansluta till komponenten.
Kom också ihåg att medan egna data läses in en sparad signalkurva kan hämtas att ha som referens, att med i efterhand jämföra egna
inlästa data. På så sätt kan du göra en jämförelse efter att ha läst in data.
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Att välja rätt kit

Efter att ha förstått behovet av en PicoScope, vilket paket ska väljas? Nedan är en översikt av dem, allt från ett startpaket (har en
grunduppsättning adaptrar, för att komma igång med PicoScope) upp till våra avancerade 4-kanalers paket (med ett brett utbud av
tillbehör i paketen). Paketen finns i bärväska, på skumplastbrickor eller bådadera.

2- och 4-channel starter kits

2- och 4-channel standard kits

2-channel starter kit
Art.nr.: Väska PP920 / Skum PQ000

2-channel standard kit
Art.nr.: Väska PP922 / Skum PQ002

2-channel PicoScope 4225

2-channel PicoScope 4225
Innehåller allt från 2-channel starter kit plus:

2 x Små krokodilklämmor (svart och röd)
2 x BNC till 4 mm testkablar: blå och röd
1 x 1,8 m Pico USB3 Kabel
2 x Batteriklämmor (svart & röd)
2 x Flexibel tillbakahåld prob (svart och röd)
1 x Hög bandbredd 10:1 dämpare
1 x PicoScope program CD
1 x Pico Advanced Fordonsdiagnostik DVD

1 x S-krok
2 x Multimetertyp mätprober (svart & röd)
1 x Stick-probsats
2 x Flexibel stick-prob (svart & röd)
2 x Höljd till ohöljd 4 mm adapter (svart & röd)
1 x Sekundär tänddspoleledning
1 x 20 A/ 60 A likströmtång
1 x 2000 A/ 200 A Strömtång med BNC
1 x Hög bandbredd 10:1 dämpare
1 x BNC till BNC ledning med jordklämma
1 x COP och Signalsond
1 x ATC Säkrings förlängningsledning
1 x Mini Säkrings förlängningsledning

4-channel starter kit
Art.nr.: Väska PP921 / Skum PQ001

4-channel standard kit
Art.nr.: Väska PP923 / Skum PQ003

4-channel PicoScope 4425
Innehåller allt från 2-channel starter kit, plus:
2 x extra test kablar: grön, gul
1 x extra batteriklämmor svart

4-channel PicoScope 4425
Innehåller allt från 2-channel standard kit, plus:
1 x extra små krokodilklämmor (svart och röd)
1 x extra tänddspoleledning
1 x extra hög bandbredd 10:1 dämpare
2 x extra flexibla stick-prob (svart & röd)
1 x extra batteriklämmor svart
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4-channel diesel kit
Art.nr.: Väska PP924 / Skum PQ004
4-channel PicoScope 4425
Innehåller allt från 4-channel starter kit plus:
1 x Stick-probsats
1 x Tändstift förlängingskabel kit (ATC, Mini-ATC, JCASE, Maxi variant tändstift)
2 x Små krokodilklämmor (svart och röd)
1 x 2-polig delnings-adapter
1 x 60 MHz Oscilloskop prob ledning x1/x10
1 x 20 A / 60 A likströmtång
1 x 2000 A/ 200 A strömtång med BNC
1 x Premium 5 m Test Kabel BNC to 4 mm (svart)
1 x 60 MHz Oscilloskop sond

4-channel advanced kit
Art.nr.: Väska PP925 / Skum PQ005
4-channel PicoScope 4425
Innehåller allt från 4-channel standard kit plus:
1 x Extra S-krok
1 x Extra 20 A/ 60 A likström klämma
1 x 60 MHz Oscilloskop sond
1 x 2-polig delnings-adapter
1 x 6-vägs universell delnings-adapter, micro
1 x 6-vägs universell delnings-adapter, liten
1 x 6-vägs universell delnings-adapter, medium
1 x 6-vägs universell delnings-adapter, stor
2 x extra Sekundär tändnings-pickupledningar
4 x HT förlängningskabel
2 x Stora delfin/ krokodilklämmor (svart & röd)

Master kit
Art.nr.: Väska PQ039 / Skum PQ040
4-channel PicoScope 4425
Innehåller allt från 4-channel advanced kit, plus:
1 x WPS500X Maxi-kit
1 x CAN test box
1 x Tändstift förlängingskabel kit (ATC, Mini-ATC, JCASE, Maxi variant tändstift)
1 x Connector breakout kabel kit B
2 x Isoleringsgenomträngande prob
1 x sortiment med band
1 x 30 A likströmtång
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Viktiga Tillbehör

Här en översikt av viktiga tillbehör, vad de är, vad de gör och hur de kan förbättra de diagnosmöjligheterna.
För hela sortimentet PicoScope paket, tillbehör och aktuell prissättning, besök vår hemsida: www.picoauto.com

Strömtänger
60A/20A

2000A/200A

30A

En Pico strömtång är ett viktigt komplement till våra startpaket, för strömmätningar och inläsning till signalkurvor.
Från bränslepumpar och insprutare till tändspolar kommer det aldrig mer att behöva koppla bort eller skalas av isolering för uppkoppling
till dem. Extra klammor kan läggas till standardpaketens för att kunna läsa av flera insprutare samtidigt.
Art.nr.: TA018

Art.nr.: TA167

Art.nr.: TA234

Connector breakout lead kit B

6-way universal breakout leads

CAN test box

Denna serie med fyra vanliga delningsadaptrar förenklar anslutningen till
komponenter. De är vad fordonstillverkare
och yrkesmässiga diagnosexperter föredrar
då anslutningsmetoderna ger tillgång till
ledningar individuellt.

Vår universella delnings-adaptrar har
fyra ledningar, var och en med olika
storlekar på kontakter. Detta gör det
möjligt att ansluta till en mängd sensorer i
motorrummet på vilket fordon som helst.

CAN Testboxen för anslutning av
PicoScope till ett fordons 16-poliga OBDkontakt. Denna metod rekommenderas för
att läsa av fordonets CAN Hög och CAN
Låg signaler (se testguide AT126). CAN
Testboxens terminaler är för standard 4
mm stift.

Art.nr.: PQ030

Art.nr.: PP943

Art.nr.: TA069

Delnings-adaptrar/mätboxar

Tillbehör tändsystem
Coil-On-Plug and Signal probe

Secondary ignition pickup
(capacitive with BNC)

HT Extension lead (set of 4
leads)

Läggs till Startpaketet för att kunna
läsa av sekundära tändsignaler från de
flesta singeltändspolar och "en spole per
cylinder"-system.

MI074 är en kapacitiv pickup att
ansluta runt isoleringen av ledningar i
tändsystemet (t.ex. en tändkabel), som
eliminerar behovet av direktanslutning.
Används MI074 tillsammans med HT
förlängningsledningar kan Multi COP
(singeltändspolars) signaler läsa av.

Dessa delningsledningar är idealiska för
Multi COP (singeltändspolar). Ansluts en
ledning per tändspole till tändstift samt fäst
en MI074 pick-up på varje ledning varpå
oscilloskopet kommer att visa signalkurvor
korrekt i kV.

Art.nr.: PP357

Art.nr.: MI074

Art.nr.: PP400

Back-pinning probes

Fuse extension leads kit

1400 V Differential probe

Prober att sticka in vid sidan av isoleringen
baktill flerpolskontakter, för att kunna
läsa av signaler utan att skala av isolering
eller behöva koppla bort kontakter. Extra
nålar och skruvar ingår, ett måste för alla
diagnostekniker.

Finner du det svårt att koppla in i vissa
fordonskretsar? Med Pico säkringars
förlängningsledningar kan man enkelt
förlänga säkringsanslutningen och ge plats
för en strömtång att mäta med. Satsen
innehåller ATC, mini-ATC, JCASE, och Maxi
typs säkringars förlängningsledningar.

Den differentiella 1400 V proben gör det
möjligt att mäta mycket höga spänningar,
idealiskt för hybrid och elektriska fordon.
Denna prob har en bandbredd på 25 MHz,
differentiellt spänningsområden på 1400 V
och är CAT III klassad.

Art.nr.: TA008

Art.nr.: PP967

Art.nr.: TA057

Viktiga tillbehör
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PicoScope förvaringslösningar

Här presenteras PicoScopes utbud av förvaringslösningar, för PicoScope paket och tillbehör. Finns separat för förvaring av befintliga paket
eller följer med ett nyinköpt, vilka gör det möjligt att skapa en egen PicoScope diagnosstation.
Skumplastfack finns att förvara PicoScope med tillbehör i en eget vald verktygslåda.
Även en kabelbom kan erbjudas, att lätt tillgängligt ha PicoScope klart för användning
Det går också att köpa tomma brickor att förvara befintliga Pico Technology produkter i, eller att köpa ett sortiment med förfyllda
brickor för utökning av det egna paketets testmöjligheter.
Skumplastbrickorna finns i två storlekar: 185 mm (B) x 390 mm (D) samt 370 mm (B) x 390 mm (D). Båda storlekarna har en löstagbar
20 mm bred remsa, för att också passa i 370 mm djupa fack. Antingen fyllda med olika alternativa paket eller tomma för befintlig
utrustning
Se hela sortimentet av tillbehör, paket och förvaringslösningar på vår hemsida: www.picoauto.com

Low amps current clamps

High & low amps current clamps

Complete 6-way universal
breakout lead kit

Våra två lågströmtänger
förifyllda i en Pico skum fack.
Kombinerar till ett paket TA018
20A / 60A och TA234 30A strömtänger.

De två mest populära strömtängerna i
ett Pico skum fack
Kombinerar till ett paket TA018
20A/60A och TA167 2000A strömtänger.

Art.nr.: PQ019

Art.nr.: PQ020

Detta paket innehåller alla
fyra delningsledningarna, med
anslutningsstorlekar:
Micro: 0,6 mm
Små: 1,5 mm
Medium: 2,3 mm
Stora: 2,8 mm
Art.nr.: PQ021

Cable boom
(Kabelbomm)

Art.nr.: PP985

CAN test box

HT Extension cables (4 stycken)

WPS500X Pressure Transducer kit

CAN Testboxen ansluts till fordonets
OBDII/EOBD-kontakt och gör elfel lätta att
diagnostisera.

Detta kit innehåller fyra TA037 HTförlängningssladdar för att mäta sekundär
tändning. Detta tillåter användaren att
testa alla fyra spolar i en 4-spolarspacket.
Dessutom innehåller paketet en TA205
maxi säkringsledning, för mätningar i
starkströmskretsar.
Art.nr.: PQ023

WPS500X kit innehåller WPS500X
Automotive Pressure Transducer
(tryckgivare), samt för alla tänkbara behov
ett stort urval av slangar och adaptrar.

Direkt kontroll av strömförsörjnings
och jordkretsar. Identifiera
kommunikationsprotokoll.
Art.nr.: PQ024

Art.nr.: PQ006
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WPS500X Pressure Transducer Kit
Art.nr.: PP939

Det ultimata tillbehöret till PicoScope. Kontrollera vid sidan av de elektriska signalerna
motor och andra vitala komponenter, för en oöverträffad möjlighet till diagnos.
Paketet levereras med en standard kompressionstryckslang och olika adaptrar för att
passa de vanligaste hålen för tändstift. Möjligt är att ytterligare förbättra WPS500X
paketet med sortimentet av tillbehör som väsentligt utökar användningsområdena och
tester av tryckgivare.
Adaptrar kan också levereras, för att anpassa till test av andra komponenter.

WPS500X Maxi Kit

Valbart tillbehör

Art.nr.: PQ038

Vår WPS500X Maxi kit innehåller både WPS500X Automotive Pressure
Transducer samt för alla tänkbara behov ett stort urval av slangar och
adaptrar, vilket ger dig den största möjliga flexibilitet vi kan erbjuda.

WPS500X
Adaptor Kit A
Art.nr.: PP970

WPS500X
Adaptor Kit B
Art.nr.: TA250

Pico sortiment av tryckuttag
Vacuum tap
Art.nr.: PP972

Fuel hose pressure tap (small)
Art.nr.: PP973

Fuel hose pressure tap (medium)
Art.nr.: PP974
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Trycktest
WPS500X pressure transducer är ett värdefullt tillägg till PicoScope, för att exakt kunna läsa
av olika vakuum- och trycknivåer, upp till 500 psi (34,5 bar). Möjligheten att visa tryck i realtid
parallellt med elektriska komponentsignaler ger
oöverträffade möjligheter till fullständig motor- och fordonsdiagnostik.
Exemplet ovan är bara ett exempel på hur WPS500X arbetar Med tre olika tryckintervaller
är WPS500X optimerad för mätning av ett brett spektrum tryck i fordon, från cylinder
kompression, till positivt och negativt bränsleledningstryck och avgaspulsering i avgasens
slutrör (i förhållande till förbränning). Utbudet av olika test tillgängliga med vår WPS500X är
ovärderligt.

Ingenting annat kan visa
motor kompression som
vår tryckomvandlare
– få tillkomst till allt med
WPS500X.

Expansionsficka In- och
utloppsventiler stängda.

Utblåsningsslag. Inloppsventil stängd, utloppsventil öpen.

Inblåsningsslag. Inloppsventil öppen, utloppsventil stängd.

Kompressionsslag.
In- och utloppsventiler
stängda.

Anslutning med PicoScope

När du startar din diagnostiska resa med PicoScope kan tanken på att ansluta till fordonskomponenter och läsa av deras signaler kännas
skrämmande. På Pico har vi tillbringat över 20 år med att krossa myter om diagnostik och hjälpa våra kunder att bli en del av branschens
ledande diagnostiska experter. Att ta sig tid att läsa denna guide ger dig grunden för en mycket bredare kunskap och förståelse för
fordonssystem och analyser, vilket leder till en mer tillförlitlig och professionell diagnos av dina kunders fordon.
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NVH - Oljud, Vibrationer, Skorranden och Balansering

PicoDiagnostics NVH (Noice, Vibration and Harshness) paket är till för identifiering och diagnos av oönskade vibrations- och bullerkällor.
PicoDiagnostics NVH kan ge kostnadseffektiva svar på många av de problem tekniker idag står inför. Realtidsdiagnos antingen med
stapeldiagram, frekvensdiagram, 3D-frekvensdiagram, varvtals eller hastighetsrelaterat. Möjligheten att starta inspelningen före en
provkörning och sedan vid återkomst till verkstaden spela upp den för analys, gör att föraren kan fokusera på körning under vägtestet.
NVH arbetar med PicoScope 4000-seriens Automotive oscilloskop i ett antal konfigurationer, för att passa olika behov (J2534 Scan Tool
eller VCI medföljer inte).

20 Hz Enbart vibrationer

200 Hz Vibrationer och ljud

20 kHz Enbart ljud

Källan till NVH problem är vibrationer I vissa fall är dessa vibrationer abnorma, i andra fall är de kontinuerliga (t ex från motorns
förbränning). Problem är när de stör föraren eller passagerarna.
Ljud är vibrationer överförda genom luften och hörs när de når en persons öra. "Perfekt hörsel" omfattar området från 20 Hz till 20
kHz medan vibrationer under 200 Hz enbart kan kännas; i frekvensområdet däremellan både känns och hörs vibrationerna. För att på
ett effektivt sätt kunna läsa av dessa frekvensområden har PicoDiagnostics NVH mikrofoner (ljud) och accelerometrar (vibrationer).
Traditionellt sett har NVH problem ansetts vara både svårlösta och subjektiva, eftersom människors NVH känslighet ligger på olika
nivåer. För att teknikern objektivt och enkelt ska kunna utföra en diagnos krävs rätt verktyg och metoder - PicoDiagnostics NVH.
Lägg till det optiska sensor paketet och använd verktyget för att balansera kardanaxlar (drivaxlar). Det enkla användargränssnittet gör att
du snabbt och enkelt kan identifiera och korrigera obalans på ett konsekvent sätt.

3-axis NVH Diagnostics Kit
Art.nr.: PP986
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4-axis NVH Diagnostics Kit
Art.nr.: PP987

Optical sensor kit
Art.nr.: PP991

Är detta allt PicoScope kan utföra?

Enkelt uttryckt, nej. Denna guide är skriven för att hjälpa igång nya PicoScope-användare. När skickligheten ökar i att arbeta med
PicoScope kan arbete börja med mer avancerade funktioner:

Beräknade kanaler

Beräknade kanaler gör virtuella kanaler kan
skapas (t.ex. pulskvot eller frekvens) och visas som
signalkurvor.

Masker

Skapa en mask runt signalkurvan för att automatiskt belysa
intermittenta fel.

Seriell data-avkodning

Avkoda seriella data dold i CAN och andra seriella protokoll.

Larm

Utlöser larm när avläst data når en förutbestämd punkt eller
när PicoScope upptäcker ett intermittent fel.

Kom ihåg: PicoScope är inte bara lätt att börja använda, utan
har också branschledande prestanda och funktionalitet, ständigt
förbättrade.
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