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 : نمای دستگاه

 جلونمای از 

 
 

   از نمای کنار                                از نمای پشت                            
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 SDTEKقسمت های مختلف اسیلوسکوپ دوکاناله 

 
 

 توضیح شماره

 
 بدنه آلومینیومی دستگاه

 
 (BNC) خروجی فانکشن ژنرانور

 
 (BNC) دوورودی سیگنال کانال 

 
 (BNC ) یکورودی سیگنال کانال 

 
 DCولت  12برق ورودی 

 

و همچنین  DCولت  5برای ورودی برق   USBکانکتور 

 در دسترس نیست( ACلت مد و 5دیباگ دستگاه )با 

 
 دستگاه ON/OFFکلید 
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و  سیگنال ورودی توسط پروب از طریق فيی  هيای ورودی    تذکر مهم:

وارد اسیلوسکوپ می گردد. باید توجه داشت که ماکزیمم دامنه ورودی نبایيد از  

 تر باشد. بیش Peak to Peakولت  60

 

 : مشخصات کلی دستگاه

 

 توضیح شماره

 دیجیتال نوع اسیلوسکوپ

 کاناله 2 تعداد کانال

 مگاسمپل 7 نرخ نمونه برداری

 مگاهرتز 2 پهنای باند

 قاب آلومینیومی بدنه

 320در 480   با رزولیشناینچ  4ال سی  نمایشگر

 تاچ نوع دکمه ها

 DCولت  12 منبع تغذیه

 موج های سینوسی، مربعی، دندان اره ای ن ژنراتورخروجی فانکش

 اتوتریگر و تریگر نرمال مدهای تریگر
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 الزامات ایمنی عمومی

 دستگاه را مستقیماً به برق شهر متصل نکنید. .1

 . باشد PPولت  60باالتر از  نباید وسکوپ اسیلولتاژ ورودی  .2

هنگامی که پروب به یک منبع ولتاژ وصل است آن را به طور تصادفی  .3

  .قطع و وصل نکنید

 .هنگام استفاده از دستگاه ، اتصاالت و اجزای موجود را لمس نکنید .4

قبل از استفاده لوازم جانبی مانند پروب را بررسی کنید و اگر هیچ آسیبی  .5

  .جایگزین کنیدنباشد، 

  .استفاده کنید فقط از پروب های عایق ولتاژ .6

  .محترق کار نکنیدهای محیط و  در شرایط مرطوب  .7

  .سطوح محصول را تمیز و خشک نگه دارید .8

 هنگام استفاده با احتیاط عمل کنید. .9

 

 

 

https://aysan-market.com/product-category/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/
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 کلیدهای دستگاه

  ورتخروجی فانکشن ژنرا OUTکلید   

 ای و ای سینوس ی، مربی ی، دن دان اره   توان موج ه  با زدن  این کلید می

به  عنوان    ولت را در پایه 3کیلو هرتز و ولتاژ  1مثلثی  با فرکانس 

 خروجی دریافت نمود. 

  هر بار فشردن ای ن کلی د   یک بار زدن این منوی روبرو ظاهر شده و با با

شکل م وج انتخ ابی ب ه رن        توان شکل موج خروجی را تغییر داد.می

 بود. نارنجی خواهد

 یکی از کانال های ی ک ی ا دو متص ل    ورودی توان این خروجی را به می

 نمود.

  دوورودی سیگنال کانال  CH2کلید  

  ب ا  ورودی دوم دستگاه فیال شده و م ی ت وان   کانال با فشردن این کلید

توجه به پن ل نم اید داده ش ده بروب روی یک ی از نموداره ای روب رو را        

 انتخاب نمود.

 رن   حال ت  ت وان خروج ی را تغیی ر داد.    م ی  2کانال شردن با هر بار ف 

 خواهد بود. متمایز از سایر قسمت هاانتخابی 
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 اگر کلید در وضییت AC قرار داشته باشه تنها مولفه ی AC    س یگنال نم اید داده

ح ف  خواه د   ، متصل شدهی بکه به پایه یا آفست موج  DC خواهد شد و مقدار

 شد.

  با انتخابDC  بخدDC  با انتخاب وAC   بخ دAC      س یگنال بک ه ب ه پای ه 

 متصل شدهی نماید داده می شود. 

 وضییت GND  و وضییتکند اتصال کوتاه میورودی را به زمین DC دست  اموج ر

خواه د    AC و  DCکه این موج مقدار شامل دهد نماید مینخورده و بدون تغییر 

 .بود

  با کلیدهایON  وOFF دوم را فیال و یا غیر فیال نمود. توان شکل موج کانالمی 

  توان مکان ش کل م وج را   می 8و  6و با استفاده از کلیدهای   کلیدانتخاب با

 باال یا پایین برد. 
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  یکورودی سیگنال کانال  CH1کلید   
 

  عملکرد این کلید مشابه کلیدCH2      است با این تفاوت ک ه کلی ه تغیی رات ب ر روی

 شود.که همان سیگنال کانال یک است اعمال می  یهسیگنال متصل به ورودی پا

     با فشردن این کلید کانال ورودی اول دستگاه فیال شده و م ی ت وان ب ا

توجه به پن ل نم اید داده ش ده بروب روی یک ی از نموداره ای روب رو را        

 انتخاب نمود.

  ت وان خروج ی را تغیی ر داد. رن   حال ت      م ی  2با هر بار فشردن کانال

 مایز از سایر قسمت ها خواهد بود.انتخابی مت

  با انتخابDC  بخدDC  و با انتخابAC  بخدAC    سیگنال بک ه ب ه

 متصل شدهی نماید داده می شود.  پایه 

  با کلیدهایON  وOFF توان شکل موج کانال اول را فیال و یا غی ر  می

 فیال نمود.

 ش کل  ت وان  م ی  8و  6و با استفاده از کلیدهای   با انتخاب کلید

 . نمودموج را در راستای عمودی جا به جا 
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  Menu / Adjustment  کلید 

 اولین مرتب ه، در با فشردن این کلید فعالسازی منوی اصلی دستگاه:  

ب ار فش ردن کلی د      منوی اصلی دستگاه بمنوی روبروی فیال شده و با ه ر 

Menu/ADJ  گزینه های بیدی انتخاب خواهند شد. پس از انتخاب هر

در این منو  وارد منوی مربوطه شوید.  از گزینه ها با زدن کلید یک

 توان از منو خارج شد.می Exitبا انتخاب و تمامی منوهای دستگاه 

 RUN/MODE  کلید

 این کلید دو کاربرد دارد: 

نمون ه ب رداری را   توانی د  م ی     در این حالت با کلید : Run/Stopالف: حالت 

. در حالتی که نمونه برداری متوقف شده فیال یا غیر فیال کنیدروی سیگنال های ورودی 

در قس مت ب اال و     نمونه برداری عالمت   انجامو در حالت    باشد عالمت

 شود.نماید داده می LCDسمت چپ 

های موجود در یک منو ب ه  یا تیویض گزینهبرای اجرای دستورات و : MODEب: حالت 

 رود. کار می

را فیال کنیم باید به ترتی   زی ر باز چ پ ب ه راس تی       2واهیم تریگر کانال اگر بخ ::مثال 

 عمل کنیم:
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 Triggerو انتخاب  برای ظاهر شدن منوی اصلی فشردن کلید  -1

 Triggerمنوی وارد شدن به  برای فشردن کلید  -2

 یCH2ب  2 کانال انتخاب  و فشردن کلید  -3

 ش ردن کلی د   و ف ی  فشردن کلی د  بار بسه Exitانتخاب گزینه  -4

      برای خروج.

   Volt/Divisionکلید    

این کلید دارای ضرایبی است که این ضرایب بر حسب ولت و میلی ولت هستند و 

هر ضریب بیان کننده این است که هر خانه در راستای عمودی چنيد وليت ميی    

این کلید ،  باشد . این کلید برای اندازه گیری دامنه ولتاژ به کار می رود . با تغییر

حساسيیت مییياس عميودی     شکل موج در راستای عمودی باز و جمع می شيود 

بار زدن این کلید یکيی از   با هر .شودنشان داده می volt/div دمعموال با واح

 .شودمیادیر زیر انتخاب می

  Volt/Divمقادیر قابل انتخاب با کلید 

10 v 5 V 2 V 1 V 500 mV 200 mV 100 mV 
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   Time کلید 

است  و نانوثانیه میکروثانیه ،این کلید دارای ضرایبی بر حسب ثانیه ، میلی ثانیه 

-مینشان  را چه زمانی که هر واحد افیی و این ضرایب نشان دهنده این هستند 

و  باشيد  خانه قيرار گرفتيه   4ی تناوب در امتداد موج در یک دوره دهد.مثالً اگر

دوره ی تناوب این ميوج  آنگاه  باشد ثانیه  میکرو Time/Division 25میدار 

خواهد شد . در شيکل  هرتز  چهل کیلو موج و در نتیجه فرکانس ثانیه  میکرو 100

میکرو ثانیيه مشيخ     25برابر  Time/Divisionقبل در پایین شکل میدار 

است. با این کلید میتوان شکل موج را در صفحه نمای  دستگاه گسترده تير یيا   

 تر نمود.جمع
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 Trigger  کلید  

. آورددرمیتریگر، بخشی از سیگنال ورودی را به صورت تکراری و پشت سر هم به نماید 

در واق ع ی ک   آید، به نماید در میبیبارت دیگر زمانی که یک شکل موج در اسیلوسکوپ 

مانن د  ب تحلی ل ه ای الزم   میتوانی د  پسکنید. را مشاهده میاز موج سیگنال تکرار شونده 

 را انجام دهیم.وی شکل موج ر بری را فرکانس، دامنه و...محاسبه 

 توان انجام داد.می Triggerتنظیمات تریگر را در منوی اصلی در بخد 

 فیال نمود. 2 یا 1های توان برای کانالتریگر را می 

 حالت  2های تریگر حالتNormal   وAuto .هستند 

 حساس به لبه باالرونده و پایین رونده است تریگر. 
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ماند. ب رای تنظ یم   در صورتی که تریگر  به صورت صحیح تنظیم شود شکل موج ثابت می

صحیح تریگر باید پس از فیال کردن تریگر کانالی ک ه س یگنال ورودی را دارد باز من وی    

Triggerکلید را با کمک   ی، عالمت تریگرTRIG ی تغییر داد ت ا ش کل   ▲و  ▼ب

 موج ثابت بماند.

 

 منوهای دستگاه

 Triggerمنوی 

 ی مراجیه کنید.Triggerبه بخد قبلی بکلید 

انتخاب شده باشد، نیازی به تنظ یم تریگ ر    Autoتریگر   modeدر حالتی که 

و  ▼ب TRIGکلی د  را با کمک  ی ب  تریگرتوان می Normalباشد و در حالت نمی

 ی تغییر داد.▲

 Cursorمنوی 

اس تفاده از  رود. ب ا  های دلخواه از شکل موج به ک ار م ی  دهگیری محدومنو برای اندازهین ا

و یا در   یVOLTAGEاصله دلخواه را در محور عمودی بهر فتوان می این منوهای ینهزگ

 نمود. گیریهرا به صورت دقیق انداز  یTIMEمحور افقی ب

 تر در جدول زیر آمده است.بیدتوضیحات 
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 Bو  Aانتخاب شده است برای جابجایی خ ط ه ای     VOLTAGEدر زمانی که 

 استفاده نمایید. ی▲ و ▼ب TRIGدر راستای باال یا پایین از کلید 

ب ه س مت    Bو  Aانتخاب شده است برای جابجایی خط های   TIMEدر زمانی  

 ی  استفاده نمایید.ب   TIMEراست یا چپ باید از کلید 

گیری شده هستند و قابل فقط برای نماید اطالعات اندازه Fو  A-Bگزینه های  

 تغییر توسط کاربر دستگاه نمی باشند.
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 را یکبار فشار دهی د.  لمربوط به همان کانا کلید Cursorبرای خروج از منوی  

 ی کان ال ی ک هس تید ب رای خ روج از کلی د      در ح ال ان دازه گی ری پارامتره ا     اگ ر مثالً 

 فشار دهید.یک بار را  

 Measureمنوی 

 شود.  مشخصات شکل موج استفاده مینماید برای  از این منو

ی، دوره .FREQاطالع    اتی ش    کل م    وج عبارتن    د از: فرک    انسب   

، یAVERAGEی، ولتاژ میانگینبDUTYی، دیوتی سایکلبPRIODتناوبب

   .یVP-Pی و ولتاژ قله به قلهبVMAXولتاژ ماکزیممب

 SCREENمنوی 

صفحه نم اید را انج ام   روی  نمودارهایتوان تنظیمات گرافیکی مربوط به این منو میدر 

بن دی  ها و همچن ین ن ود درج ه   با این تنظیمات میتوان رن  صفحه نماید و فونت  داد.

 را تغییر داد.  یGridب

  ت وان آنه ا را ب ا    حالت گرافیکی در نظرگرفته ش ده ک ه م ی    4برای دستگاه

  انتخاب نمود. برای تغییر حالت ها کافی است از کلید  THEMEاستفاده از 

 استفاده نمایید.  

  با استفاده از منویGRID بن دی نم ودار دس تگاه را فی ال     ت وان درج ه  می

 ی نمود.OFFی یا غیر فیال بONب
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  در بخدMODE بندی نمودار را به صورت خ ط ب میتوان درجهLINE  ی ی ا

 ی به نماید درآورد.DOTنقطه چین ب

  با  استفاده ازEXIT شوید.از منوها خارج می 

 SYSTEMمنوی 

فرک انس   داده ش ده اس ت.   یمتر ق رار متر و ولتفرکانسابزارهای اندازه گیری بدر این منو 

 مشخص شده است.   V Meterمتر با و ولت  F Meterمتر با 

 OFFبکان ال دوی،   CH2بکان ال ی کی،    CH1متر عبارتن د از :  گزینه های فرکانس  :نکته 

 Dutyمقدار فرکانس و  CH2و یا  CH1ن است. با فیال نمود متریبغیرفیال شدن فرکانس

Cycle  آن کانال بر روی صفحهLCD آید.به نماید در می با فرمت زیر دستگاه 

 

 OFFبکان ال دوی،   CH2بکان ال ی کی،    CH1مت ر عبارتن د از :   گزین ه ه ای ول ت     :نکته

ب ر   مق دار ولت اژ آن کان ال    CH2و یا  CH1است. با فیال نمودن  متریبغیرفیال شدن ولت

 آید.دستگاه با فرمت زیر به نماید در می LCDروی صفحه 
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 BUZZERمنوی 

توان صدای تاچ کلیدهای دستگاه را فیال یا غیر فیال نمود. ب رای  با استفاده از این منو می

و برای قطع صدای کلیدها مق دار   ONرا برابر  Soundفیال نمودن صدای کلیدها مقدار 

Sound  را برابرOFF  دهید.قرار 

 INFOمنوی 

 و سریال ساخت دستگاه در این منو قرار دارد. Firmwareاطالعات دستگاه شامل 

 EXITمنوی 

 برای خروج از منوها به کار می رود.

 


