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 مقررات ایمنی عمومی: 

شود لطفاا   اید وارد  ای که به آن متصل کرده دستگاه و یا هر وسیله ،هایی که ممکن است به بدنتان آسیبقبل از استفاده از دستگاه برای جلوگیری از 

 این دفترچه راهنما را مطالعه نمائید. 

توانند ایان   های مجرب می به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب این محصول فقط در مواردی که مشخص شده است قابل استفاده است.تنها تکنسین

 دستگاه را تعمیر کنند. 

 های شخصی: سوزی یا صدمه به منظور جلوگیری از آتش

 وصل نشود. از کابل برق مناسب دقت نمائید که اشتباهی به فاز مثبت  مینزطور کامال  صحیح متصل کنید خصوصا  در اتصال پراب  ها را به پراب

 220V/50Hzایران : بطور مثال برای دستگاه استفاده کنید و کابلی که مناسب سیم برق کشور شما باشد. 

 ناگهانی از دستگاه جدا نکنید. ایان  ها را بطور  ها و سیم ها به برق وصل هستند آن زمانی که پرابها:  ی درست اتصال و قطع اتصال پراب طریقه

 لطفا  برای جلوگیری از شوک الکتریکی کابل اتصال به زمین آن را وصل نمائید.  شود وسیله توسط یک کابل به زمین متصل می

  .قبل از اتصال هر ورودی و خروجی ابتدا اتصال زمین دستگاه انجام شود 

  زمانی که دستگاه به برقAC  برای جلوگیری از شوک افتد.  دستگاه را وصل کرده باشیم اتصال کوتاه اتفاق نمی زمینشهر متصل است اگر کابل

 الکتریکی یک سیم زمین بین زمین و پورت پشت دستگاه باید متصل شود. 

 نمادهاای روی دساتگاه را دقیقاا      وی عالئم  سوزی و خطر شوک همه ها را نهایتا  چک کنید: برای جلوگیری از آتش ی ورودی و خروجی همه

 چک کنید. 

 ها لطفا  دفترچه راهنما را مطالعه نمائید.  ترجیحا  قبل از استفاده از دستگاه و اتصال پراب 

  اید از دستگاه استفاده نکنید پوشش دستگاه جدا شده و یا پنل جلویی آن را برداشتهبدون پوشش روی دستگاه از آن استفاده نکنید. زمانی که. 

 از فیوز مناسب استفاده کنید، تنها از فیوز مشخص شده و مناسب این دستگاه استفاده کنید. 

  ه اتصاالت و اجزاء آن دسات نزنیاد. اگار باه ساالم باودن       از قرار گرفتن در معرض مدار دستگاه اجتناب کنید)وقتی که دستگاه روشن است ب

 دستگاه شک دارید به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید. 
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 را به فرد متخصص نشان دهید. از ساالم باودن تهویاه      شود قبل از استفاده آن اگر شک دارید که پس از روشن کردن به دستگاه اسیب وارد می

ی راهنما اطالعات بیشاتری داده   ی خوب )فن یا خنک کننده(کار کند. در دفترچه دستگاه باید با یک تهویه)خنک کننده( دستگاه مطمئن شوید، 

 ت. شده اس

  .در شرایط و محل مرطوب از دستگاه استفاده نکنید 

  .در محلی که مواد محترقه وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید 

  .دستگاه را در فضایی خشک و تمیز نگهداری کنید 

 های امنیتی  نمادها و عبارت -2

 های امنیتی:   عبارت

 اند.  ها آورده شده های استفاده شده در این دفترچه راهنما، در ادامه این عبارت عبارت

 دهد.  به جان شما صدمه بزند را نشان می  هشدار: شرایط و کارهایی که ممکن است         

 دهد.  هشدار: احتیاط شرایط و کارهایی که ممکن است به دستگاه و متعلقات آن آسیب بزند را نشان می         

 اند.  هایی که روی دستگاه می بینید آورده شده در ادامه مفهوم عبارت های روی دستگاه: عبارت

Dangerدهد.  : آسیب و خطراتی که ممکن است فورا  اتفاق بیفتد را نشان می 

Warning:  دهد.  آسیب و خطراتی که ممکن است بالقوه اتفاق بیفتد را نشان می 

Caution .یک آسیب و خطر بالقوه که برای دستگاه یا دیگر متعلقات آن ممکن است رخ دهد : 

 نمادهای ایمنی: 

 بینید نشان داده شده است.  در ادامه نمادهایی که روی محصول می

 پر خطرولتاژ  مراجعه به دفترچه راهنما  

 ی محافظ زمین پایانه شاسی زمین 

  تستزمین 
 

هنما را برای جلوگیری از صدماتی که ممکن است به شخص کاربر یا خود دستگاه و متعلقات آن اتفاق بیفتد قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه را

 این دستگاه فقط برای کاربردهای مشخص شده قابل استفاده است. با دقت مطالعه نمائید. 

ها بایاد اساساا  مشاترک در نظار گرفتاه       گیری کانال هستند. در طول مدت اندازه ایزولهکانال اسیلوسکوپ از لحاظ الکتریکی غیر 2هشدار:          

 . متصل شوند.  ایزوله  غیر DCسطح  2پراب زمین نباید به  2شوند. برای محافظت از اتصال کوتاه، 

 دیاگرام اتصاالت زمین اسیلوسکوپ 

 
 تغذیه می شود، ممنوع است. ACتوسط اسیلوسکوپ زمانی که به کامپیوتری که با برق  ACاندازه گیری توان         
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است یاا   (30Vrms)ولت   42هشدار: برای جلوگیری از آتش سوزی و شوک الکتریکی زمانی که سیگنال ورودی به اسیلوسکوپ بیش از        

 هستند لطفا  به نکات زیر توجه فرمائید.  4800VAروی مداراتی که بیش از 

 ،عایق شده(استفاده نمائید.  های تست ایزوله شدهکابل ها و  پراب فقط از لوازم جانبی خود دستگاه( 

 ها را عوض کنید. ها را قبل از استفاده با دقت تست کنید و اگر کوچکترین ایرادی دارند آن لوازم جانبی دستگاه مثال  پراب 

 های تست را بالفاصله بعد از استفاده از دستگاه جدا کنید.  ها و سیم پراب 

  کابلUSB  است جدا کنید.  به کامپیوتر که برای اتصال اسیلوسکوپ 

  از ولتاژ ورودی بیش از میزان مشخص شده استفاده نکنید زیرا ولتاژ نوک پراب مستقیما  به اسیلوسکوپ منتقل خواهد شد. زمانی که پاراب در 

 ها استفاده کنید.  است با احتیاط از آن 1:1حالت 

  از اتصاالتBNC  .و پراب سوسماری بدون حفاظ )عایق( استفاده نکنید 

 های روی اسیلوسکوپ پرهیز کنید.  از قرار دادن اشیاء فلزی داخل اتصاالت و پایانه 

 شروع کار با اسیلوسکوپ: 

 آشنایی با ساختار اسیلوسکوپ

هاای دیجیتاال    کنید باید با پنل جلویی دستگاه آشنا شوید کاه در تماام اسیلوساکوپ    زمانیکه شما یک نوع جدید از اسیلوسکوپ را خریداری می

ی اساتفاده از   توانید نحاوه  شوید و می دار یکسان است. در این بخش از دفترچه راهنما شما با پنل جلویی دستگاه و کار کردن با آن آشنا می هحافظ

 اسیلوسکوپ را در کوتاهترین زمان ممکن فرا بگیرید. 

 پنل جلویی:  

دهد برای تکمیل کاربردهای اصالی و اساسای از ایان دساتگاه،      این اسیلوسکوپ یک پنل ساده در جلوی دستگاه با توابع متمایز به کاربر ارائه می

در زیر  و ی نمایشگر در یک ستون در سمت راست صفحه (F1-F5)ی  دکمه 5باشد.  ها می ی اسیلوسکوپ های روی اسیلوسکوپ شبیه به بقیه ولوم

های مختلف را بارای مناوی    توانید گرینه ها شما می های انتخاب منوی دستگاه هستند که از طریق آن دکمه (H1-H5)ی  دکمه 5ی نمایشگر  صفحه

ها مستقیما  به یک تابع کااربری خاای یاا مناوی      ن های توابع هستند که شما از طریق آ های دیگر روی پنل دستگاه دکمه جریان انتخاب کنید دکمه

 کنید.  نظرتون دست پیدا میمورد 

 

 ی روشن و خاموش  دکمه-1
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 صفحه نمایشگر -2

 ها( ی کنترل )کلیدها و ولوم ناحیه -3

  1KHz/5Vجبرانسازی پراب و خروجی مربعی  -4

  EXTورودی تریگر -5

 (CH1/CH2)ها  ورودی سیگنال -6

 منوخاموش کردن  -7

 :سمت راست پنل

 

کنیم بصاورت یاک    متصل می فلش ،اسیلوسکوپ USBشود. زمانی که به پورت  استفاده می: این پورت برای انتقال داده  USB Hostپورت  .1

 ها روی فلش دیسک استفاده کرد.  ی شکل موج توان برای ذخیره شود و از این امکان می محسوب می (Host device) ورودی میزبان

 Slave کنایم یاک   کابل متصل مای  ،اسیلوسکوپ USBشود. زمانی که پورت  : این پورت برای انتقال داده استفاده میUSB deviceپورت  .2

device شود.  خواهیم اسیلوسکوپ را به کامپیوتر متصل کنیم استفاده می شود. برای مثال زمانی که می محسوب می 

 شود.  می استفاده پرژکتور یا مانیتور به اتصال کامپیوتر برای :VGA/COM(Optional) پورت .3

 MCXتوسط کانکتور  Pass/failو خروجی  Triggerپورت خروجی سیگنال  .4

 های دیگر  برای شبکه کردن با کامپیوتر به سیستم LANپورت  .5

 پشت دستگاه: 

 
 دستگیره-1

6 
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 ی هوا دریچه -2 

 ورودی پورت پاوردستگاه -3

 فیوز -4

 ی دستگاه پایه -5

 
 

 ی کنترل:   ناحیه

 ، (H1~H5)کلید تنظیمات منو  .1

 (F1~F5)کلید تنظیمات منو  .2

 خاموش کردن منو .3

توانید با چرخاندن این ولوم منو را انتخااب   دهد که شما می شود نشان می در منو نمایش داده می زمانی کاه نمااد    :  Mپیچ چند منظوره  .4

 شود. بسته میسمت چپ این ولوم به منو  فشار دادنکنید یا مقادیر را تنظیم کنید. با 

 کلید  12ی کلید تابع: شامل  ناحیه .5

شاوند. کلیاد    استفاده می CH2 برای تنظیمات CH2منوی  و CH1برای تنظیمات  CH1عدد ولوم، منوی  4کلید و  3بخش کنترل عمودی با  .6

Math  برای اشاره به منویMath  است. منویMath  ناوع کااربرد اسات شاامل:      6شاملCH1-CH2, CH2-CH1, CH1+CH2, 

CH1*CH2, CH1/CH2 and FFT 
  را کنتارل   2و  1مقیاا  ولتااژ کاناال     (Volt/Div)ولاوم   2کناد،   را کنترل می 2و  1نال عمودی کا موقعیت، Vertical Positionولوم  2    

 کند.  می

 مقیاا   (SEC/DIV)کناد.   کنترل مای را  موقعیت افقی در راستای زمان( Horizintal Positionولوم: ) 2کلید و  1ی کنترل افقی با  ناحیه .7

 را کنترل میکندزمان 

 triggerکلید دیگر مرباوط باه تنظیماات     3است.  تریگر برای تنظیم ولتاژ (Triglevel)ولوم  : ولوم 1کلید و  3با  Triggerی کنترل  ناحیه .8

 باشد.  سیستم می

 :  صفحه نمایشگرمعرفی 
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 ی نمایش شکل موج  ناحیه .1

 : شامل  تریگروضعیت  .2

o Auto تریگر: حالت اتوماتیک و بدست آوردن شکل موج بدون 

o Trig و بدست آوردن شکل موج  تریگر: تشخیص 

o Ready :مقادیر تریگر از قبل تنظیم شده و آماده برای تریگر 

o Scanا : گرفتن و نمایش شکل موج متناوب  

o Stop توقف دریافت اطالعات : 

 دهد.  نشان می تریگرافقی را برای  موقعیت Tرنگ  بنفشنشانگر  .3

 دهد.  ی داخلی دستگاه نشان می را در حافظه موقعیت تریگراین نشانگر  .4

 دهد.  نشان میای را  ی باز شده ی پنجره دازهدو خط چین زرد رنگ ان .5

 ی داخلی دستگاه است.  بینیم در حافظه ای که می و محل پنجره تریگری مقدار  این مقدار نمایش دهنده .6

 دفترچه اصلی دستگاه مراجعه کنید 56جهت تنظیم به صفحه دهد.  ین مقدار زمان تنظیمات را نشان میا .7

 دیسک به اسیلوسکوپ متصل است.  Uی آن است که یک  این عالمت نشان دهنده .8

 1شکل موج کانال  .9

 دهد.  را نشان می 1گیری کانال  حالت سطح اندازه 1نشانگر  .11

 است.  موقعیت سطح تریگری  رنگ نشان دهنده بنفشخط چین  دو .11

 2شکل موج کانال  .12

 1از کانال سیگنال تریگر فرکانس  .13

 دهد.  را نشان می فعلیاین قسمت منوی توابع  .14

  تریگر فعلینوع  .15

 ی تحریک باال رونده  لبه       
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 ی تحریک پایین رونده لبه       

 خط ویدئوی همزمان با تحریک        

 ویدئوی همزمان با تحریک  میدان       

 دهد.  زمان را نشان می مقیا عدد خوانده و نشان داده شده مقدار  .16

 دهد تنظیمات اصلی زمان را نشان می .17

 دهد.  دستگاه را نشان می طول ثبت دیتا فعلیبرداری و   سرعت نمونه .18

 VPبه معنای مقدار میانگین؛  Vی تناوب؛  به معنای دوره Tبه معنای فرکانس؛  Fدهد.  ها را نشان می گیری و مقدار مربوط به کانال نوع اندازه .19

 Flatهاای   مقدار ولتاژ شکل ماوج  Vtمقدار مینیمم دامنه؛  Miمقدار ماکزیمم دامنه؛  Ma؛ RMSمقدار  Vkبه معنای ولتاژ پیک تا پیک؛ 

top Value؛ Vb هاای   مقدار ولتاژ شکل موجFlate base ؛Va   ؛ مقادار دامناه Os    یاا  مقادار جهاشOvershoot ؛Ps    مقادار پایش

-مقادار   D-+؛  Dutyمقادار   D+؛  -Dمقدار پهناای   NW+؛ Dمقدار پهنای  PW؛ فرودزمان  FT؛ صعود  زمان RT؛ Preshootجهش

Duty؛  PD مقدار تاخیر A-B  وباال رونده ND مقدار تاخیر A-B  .پایین رونده 

 دهد.  ها را نشان می کانال آیکن، کوپلینگاین دهد.  ها را نشان می کانال صفری  و حالت نقطهمقیا  ولتاژ مقدار  .21

  دهد را نشان می( AC+DC)اتصال جریان مستقیم 

  دهد. را نشان می ACاتصال 

  دهد. زمین را نشان می

 دهد.  نما را نشان می مکان  2و خوانده شده ی  مطلقباشد. که مقدار  نما می گیری مکان ی اندازه این یک پنجره .21

. اگر خط چین نمایش داده نشد ایان  2ی زمین( مربوط به شکل موج کانال  دهد.)حالت نقطه ی زمین شده را نشان می خط چین زرد، داده .22

 . که کانال باز نیست دهد نشان می

خط چین نمایش داده نشاد ایان   اگر  1ی زمین( مربوط به شکل موج کانال  دهد)حالت نقطه ی زمین شده را نشان می خط چین قرمز داده .23

 دهد که کانال باز نیست. نشان می

 

 چگونگی انجام دادن بررسی توابع: 

 برای تست عملکرد صحیح دستگاه یک تابع سریع مطابق مراحل زیر بسازید: 

را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.           ی متصل کنید و دکمهی آن را به پریز  کابل پاور دستگاه را به دستگاه متصل کرده و دو شاخه .1

را فشاار دهیاد تاا مناوی      H1ی  را فشاار دهیاد و ساپس دکماه     Utilityی  شود، دکماه  نمایش داده می Logoدستگاه روشن شده و 

Function  را دریافت کنید، سلکتورM  را برای آغازAdjust ی  نگه دارید و دکمهH3  را برای شروعDefault    فشار دهیاد. بطاور

 است.  X10پیش فرض ضریب میرایی پراب در منو 

پراب را داخل  BNCقسمت اسیلوسکوپ متصل نمائید.  1قرارداده و پراب را به کانال  X10ضریب میرایی پراب اسیلوسکوپ را روی  .2

پاراب )در   "جبرانساز"سر آمپولی پراب را به قسمت . تا در جای خود محکم شود اسکوپ قرارداده و به سمت راست بچرخانید 1کانال 

 ( متصل نمایید. 4قسمت پنل جلوئی شماره 

 را فشار دهید.  Autosetی  دکمه .3
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 2را روی کاناال   3و  2انیه نمایش داده خواهاد شاد. مراحال    در چند ث 5Vو ولتاژ پیک تا پیک  1KHZیک موج مربعی با فرکانس 

 دستگاه تکرار نمائید. 

 
 

 سازی پروب جبران: چگونگی پیاده

انای  هرگاه پراب را به هر کانال ورودی متصل کردید تطابق بین پراب و کانال ورودی را تنظیم کنید. پرابی که جبران نشده و یاا یاک انحاراب جبر   

 دارد. برای تنظیم جبران پراب مراحل زیر را دنبال کنید.دارد، خطای محاسباتی و یا اشتباه را به دنبال 

کنیم. اگر از قالب پراب استفاده  متصل می CH1و پراب را به کانال  10xو آن سوئیچ روی پراب را  10xمیرایی موثر پراب را در منو تحت  .1

ی  ی سیگنال پراب جبران متصل کنید و گیره ن اطمینان حاصل کنید. این قسمت را به قسمت تشخیص دهندهآاز اتصال دائمی نزدیک  ،شود می

 را فشار دهید.  Autosetی  ا سیم زمین پراب وصل کنید و بعد دکمهمرجع بسیم 

 حاصل شود. های نمایش داده شده را ببندید و پراب را تنظیم کنید تا جبران مورد نظری که بدست آمده  شکل موج .2
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 چگونه میرایی موثر پراب را تنظیم کنیم:  

دن ایان فااکتور از   بندی عمودی اسیلوسکوپ موثر است. پراب عوض کردن و یا دی درجه پراب دارای چند میرایی موثر است که هر کدام در فاکتور

 منوی اسیلوسکوپ: 

 CH1MENU) (CH2 MENU ,های مورد استفاده کانال Function menu ی دکمه .1

برای نمایش منوی پراب را فشار دهید مقدار مناسب مربوط به پراب را انتخاب کنید. این تنظیمات بصورت همیشاگی قبال از    H3 ی دکمه .2

 تنظیم مجدد باقی خواهد ماند. 

موثر پراب در  از تنظیم مقدار میرایی سوئیچ در پراب و میراییتنظیم شده است.  l0xمیرایی موثر اولیه پراب بر روی وسیله در  احتیاط:       

 منو اسیلوسکوپ برای مشابه بودن مقادیر اطمینان حاصل کنید. 

 
 

کند. برای استفاده از تمام  محدود می 5MHZاست پراب پهنای باند اسیلوسکوپ را بر روی  lxزمانی که سوئیچ میرایی بر روی  احتیاط:     

 تنظیم شود.  l0xپهنای باند اسیلوسکوپ سوئیچ باید بر روی 

 چگونه بطور ایمنی از پراب استفاده کنیم؟ 

 کند.  ای شکل دور بدنه پراب انگشت شما را از هرگونه شوک الکتریکی محافظت می گارد ایمن حلقه

 

داریاد. بارای    ای شکل پراب در حین انجاام کاار نگاه    برای دوری از شوک الکتریکی همیشه انگشت خود را از پشت گارد ایمن حلقه اخطار:      

 محافظت خود از شوک الکتریکی، هیچ قسمت فلزی از پراب را ، مثال  پراب را زمانیکه به منبع تغذیه وصل است لمس نکنید. 

 ی ترمینال زمین به زمین وصل کنید.  پراب را به وسیلهگیری همیشه  قبل از هرگونه اندازه

 چگونه خود کالیبراسیون را انجام دهیم؟ 

توانیاد از   گیری برساند. شما هر زمان مای  ی خود کالیبراسیون میتواند اسیلوسکوپ را سریعا  به شرایط بهینه برای رسیدن به مقدار دقیق اندازه برنامه

 ی تغییرات دما بیشتر است انجام شود.  این برنامه بایستی هر زمان که محدودهاین برنامه استفاده کنید. 
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را بارای   H1ی  را فشار دهید و بعد از انکه دکمه Utilityی  های اتصال جدا کنید دکمه ها را از ورودی ها و سیم قبل از انجام این برنامه تمام پراب

 فشار دهید.  Self Calibrationرا برای  H2)تنظیم( بچرخانید.  Adjustرا برای انتخاب  M پیچفشار دهید،  Functionمنوی 

 ای برای سیستم عمودی:   مقدمه

 در کنترل عمودی وجود دارد. پیچنشان داده شده است تعدادی دکمه و زیر  همانطور که در شکل

 

 :عمودیمحور کنترل  نحوه

ی  برای نمایش سیگنال در مرکز پنجاره  VERTICAL POSITIONاز دستگیره .1

ی سیگنال  ی جایگاه عمودی نمایش داده شده شکل موج استفاده کنید. این دستگیره تنظیم کننده

ی زمین کانال به باال و پایین بارای   چرخانیم نمایشگر نقطه است اما زمانیکه این دستگیره را می

 رود.  دنبال کردن شکل موج می

 گیری:   اندازه

سایگنال را در حاین    DCمقادار توانیاد باه    باشد، شما مای  DCکوپلینگ  در حالتانال اگر ک

فیلتر خواهد شاد،   DCی  مؤلفهباشد،  ACاگر که کانال زیر شرایط گیری کنید.  تفاوت بین شکل موج و زمین اندازهبا مشاهده آزمایش 

 شود.  سیگنال با حساسیت باال می ACی  باعث نمایش مؤلفه مداین 

 نوار وظیفاه با اطالعات نمایش داده شده در . خواهید کردتنظیمات عمودی را تغییر دهید و تغییرات اطالعات مربوط به نتایج را مشاهده  .2

 را تعیین کنید.  مقیا  عمودی کانالتوانید هرگونه تغییرات در  ی شکل موج شما می در پایین پنجره

 ی عمودی  دستگیرهVolts/Div  مقیا  عمودی را تغییر دهید. بعبارتی همان را بچرخانید وVolt division .یان تغییارات را   ا است

 توانید مشاهده کنید.  هم می صورت همزمان در نوار وظیفه به

 ی  دکمهCH1 menu ،CH2 menu  وMath  .ها و اطالعات مربوطاه باه فااکتور     منوی انجام کار، عالئم، شکل موجرا فشار دهید

 ی نمایش داده خواهد شد.  بر روی صفحه  کانال متناظر مقیا 

 افقی:   نحوه کنترل محور

 نشان داده شده تعدادی دکمه و دستگیره در کنترل افقی وجود دارد.  همانطور که در شکل موج زیر

اطالعات مربوط استفاده کنید و تغییرات  مقیا  زمانیبرای تغییر دادن  SEC/DIVی افقی از دستگیره .1

تحاات  SEC/DIVو ایاان تغییاارات را  پاایچ را بچرخانیاادبااه نتااایج را مشاااهده کنیااد باارای تغییاار زمااان   

 کنید.  مشاهده می Horizontal Time Baseعنوان

شکل ماوج    برای تنظیم مکان افقی سیگنال در پنجره HORIZONTAL POSITION ی از دستگیره .2

اگار  شود.  های خای استفاده می جابجایی سیگنال و یا دیگر برنامه تریگراستفاده کنید. این دستگیره برای کنترل 

 از هر یک جابجایی استفاده شود حرکت افقی شکل موج با چرخش این دستگیره قابل مشاهده است. 

 ی کلی کار کنید.  ی تنظیمات و پنجره توانید با پنجره شما می HORIZ MENU ی با دکمه .3
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 :  ریگرسیستم ت تنظیمات

  دکمه برای کنترل تحریک وجود دارد. 3نشان داده شده یک دستگیره و زیر  همانطور که در شکل

فشار دهید با موارد موجود در مناوی انتخاابی    تریگررا برای دسترسی به منوی   Trigger menuی  دکمه .1

 قابل تغییر است.  تریگرتنظیمات مربوط به 

در  ریگار ت نشاانگر  آنشاودو باا چرخانادن     عوض می تریگرتنظیمات سطح  Trig level پیچبا استفاده از  .2

را بصاورت همزماان در صافحه     تریگار میتوان مقدار سطح  نشانگر،کند، با حرکت این  صفحه به باال و پایین حرکت می

 مشاهده نمود. 

 شود.  1میتواند باعث تغییر مقدار سطح تحریک و برگرداندن آن به روی عدد  پیچچرخاندن این  همچنین با

 ی سیگنال تحریک فشار دهید.  ی میانی عمودی دامنه عنوان مقدار نقطه به ریگر% برای تنظیم سطح ت51ی  دکمه .3

و   Singleماد  2که باه صاورت کلای در     ریگر فشار دهید ل ت سیگنا مجبور کردنرا برای  Forceی  دکمه .4

Normal .اعمال شده است  

 :گیری اتوماتیک چگونگی اندازه

گیاری اتوماتیاک فاراهم     پارامتر برای اندازه 21گیری اتوماتیک فشار دهید. اسیلوسکوپ  را برای نمایش منوی تنظیمات اندازه Measureی  دکمه

 Vp-p  ،Vmax ،Vmin، Vtop، Vbase، Vamp، Vavg، Vrms، Overshoot، Preshoot ،Freq ، Period ،Riseسازد که شامل  می

Time ،Fall Time  سازی مشخص شود. فقط اگر کانال شکل موج در حالت  گیری شده می تواند در هر کانال شبیه مقدار اندازه …وON  باشد

بر روی شکل موج  -2ذخیره شده بر روی شکل موج  -1 گیری اتوماتیک در حالت زیر قادر به انجام نیست. گیری میتواند انجام شود. اندازه اندازه

 .RMSو میانگین،  CH1گیری فرکانس، ولتاژ پیک تا پیک، کانال  اندازه Scanدر فرمت  -XY 4در فرمت  -3ریاضی 

 ، طبق مراحل زیر است. CH2کانال  

 گیری اتوماتیک نشان دهید.  را برای نمایش منوی اندازه Measureی  دکمه -1

 فشار دهید.  Addرا برای نمایش منوی اضافه کردن  H1ی  دکمه -2

 را به عنوان مرجع انتخاب کنید.  CH1دهید و را فشار  F2ی  دکمه -3

 را انتخاب کنید.  M، Periodپیچ شود با چرخاندن  را فشار دهید مواردی در سمت چپ صفحه نشان داده می F1ی  دکمه -4

 شود.  را انتخاب کنید با اضافه کردن تنظیمات دوره کامل می F4ی  دکمه -5

 را انتخاب کنید. M، Freq پیچشود با چرخاندن  مواردی که در سمت چپ صفحه نمایش داده می را فشار دهید F1دوباره  -6

7- F4 شود پایان تنظیمات می کامل ردن تنظیمات فرکانسرا فشار دهید اضافه ک CH1 

 را به عنوان مرجع انتخاب کنید.  CH2را فشار دهید و  F2ی  دکمه -8

9- F1 meanM )میانگین( 

11- F4  mean  شود.  کامل می 

11- F1  M  Pk-Pk 

12- F4  Pk-Pk شود پایان تنظیمات  کامل میCH2  

 گیری شده در پایین صفحه بصورت اتوماتیک نمایش داده خواهد شد. اندازه ادیرمق
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 :(Autoscale)چگونگی استفاده از مقیاس خودکار  

توانناد یاک ساری     ی آن مای  کنناد کاه بواساطه    این کاربرد یک کاربرد بسیار مفید برای کاربرانی است که برای اولین بار از این دستگاه استفاده می

شود حتی اگر سیگنال در هار   ها اجرا می سیگنالاین کاربرد بصورت اتوماتیک بر روی ها ورودی اعمال نمایند.  های سریع بر روی سیگنال آزمایش

و شرایط مربوط به وسیله را برای تنظیم حالت تحریک، ولتاژ و زمان را بصاورت اتوماتیاک بساته باه ناوع دامناه        Auto scaleزمان تغییر کند 

 سازد.  فرکانس سیگنال فراهم می

 کنید مراحل زیر را دنبال کنید:ی گیر کاناله را اندازه 2خواستید یک سیگنال  اگر می بطور مثال

 شود.  را فشار دهید، منو نمایش داده می Autoscale ی . دکمه1

 فشار دهید.  onرا برای انتخاب  H1کلید. 2

 فشار دهید.  Modeرا برای انتخاب آیتم  H2کلید .3

 فشار دهید.  waveرا برای انتخاب ایتم  H3کلید. 4

 ارتباطات با کامپیوتر 
را فراهم میسازد. شما میتوانید از نارم افازار ارتبااطی     COMیا پورت  LANو  USBاز طریق  PCارتباط با  دار دیجیتال  حافظه اسیلوسکوپ

مربوط  CDشود. اول  توضیح داه می PCی آنالیز نمایش داده و ریموت کنترل استفاده کنید. در اینجا چگونگی اتصال به  برای ذخیره اسیلوسکوپ

 دهیم.  وجود دارد که توضیح می  PCافزار ارتباطی اسیلوسکوپ را نصب کنید، چند روش برای ارتباط با  به نرم

 : USBبا استفاده از پورت 

 USB ،PCکه در سمت راست پنل اسیلوساکوپ اسات را باه پاورت      USB Device port , USBارتباط: با استفاده از یک کابل  .1

 وصل کنید. 

 I .Device فشاار دهیاد مراحال را از پوشاه     Helpرا برای باز شدن پوشاه    F1افزار مربوطه، نصب کنید: بعد از اجرای نرم درایور را .2

connection  برای نصب دنبال کنید . 

را انتخاب کنید،  Port-Settingsکلیک کنید.  Menuرا از نوار  Communicationافزار  تنظیمات پورت نرم افزار: بعد از اجرای نرم .3

ی اتصاال در پاایین    را انتخاب کنید بعد از اتمام اتصال بصورت کامل اطالعات مربوط به نحاوه  USB Connect usingدر تنظیمات 

 آید.  به رنگ سبز در میسمت راست پنجره 

 


